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DOEL EN ACTIVITEITEN
De Stichting KennisKring Amsterdam heeft als doel de kennisinfrastructuur te
 versterken en kennisoverdracht te bevorderen in de Metropool Amsterdam.
De KennisKring Amsterdam is opgericht in 1994. Het is een netwerkorganisatie 
voor en door de zogenaamde ‘triple helix’, zijnde de driehoek: kennisinstellingen,
 bedrijfsleven en overheden.
Om deze netwerk- en platformfunctie uit te voeren organiseert de KennisKring
 jaarlijks een aantal bijeenkomsten waarin het uitwisselen van kennis, best practices,
het netwerken en het genereren van ideeën centraal staan. Het gaat hierbij om
 samenwerking gericht op versterking en een betere benutting van de aanwezige
kennisinfrastructuur. De bijeenkomsten adresseren voornamelijk de zeven
 economische clusters die in deze regio als belangrijk en kansrijk zijn geïdentificeerd: 
ICT, Creatieve Industrie, Rode Life Sciences, Zakelijke/Financiële Dienstverlening,
Logistiek & Handel, Flowers & Food en Toerisme & Congressen.
De KennisKring Amsterdam ontleent haar bestaansrecht aan het commitment van
een omvangrijk netwerk van ca.7600 (individuele) aangeslotenen. Ca.150 organisaties
en instellingen leveren, afhankelijk van grootte en betrokkenheid, een financiële
 bijdrage (zie vorige pagina voor overzicht).

BESTUUR
Zowel het Dagelijks als het Algemeen Bestuur van de KennisKring Amsterdam
wordt voorgezeten door de burgemeester van Amsterdam. In het Algemeen
 Bestuur heeft de top van de Amsterdamse regio zitting: Burgemeesters,
 Bestuurders, CEO’s, Boardmembers, directeuren.
Allen afkomstig uit de driehoek kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
Met deze Nieuwsbrief, voor en door donateurs van de KennisKring, en via
 www.kenniskring.nl wordt u geïnformeerd over de activiteiten van de KennisKring.
Als donateur kunt u kopij aanleveren voor de Nieuwsbrief. De redactie van de
Nieuwsbrief geschiedt door het secretariaat die het recht behoudt aangeleverde
kopij al dan niet op te nemen. De Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar in een
oplage van 4200 stuks.



EDITORIAL 
RIK BLEEKER

Het beste jaar, topprestatie, winnen:
 allemaal typeringen die overtreffend
van aard zijn, superlatief zijn. 
Harry van Dorenmalen, Chairman IBM
Europe, stelde het ‘winnen’ onlangs
aan de orde tijdens de Catch Up sessie
van de Amsterdam Economic Board. 
In zijn rol als lid van de Board vroeg hij
aan de ca. 170 aanwezigen: 

‘Wie heeft er in 2011 een topjaar
beleefd? En voor wie wordt 2012
het beste jaar ooit?

Het beeld dat dan ontstaat heeft iets te-
 genstrijdigs. Want Amsterdam beroemd
en berucht om de grote mond, arrogan-
tie en bluf is zakelijk gezien vaak heel
bescheiden, té bescheiden. Daar waar
andere regio’s in binnen en buitenland
eerst roepen en dan presteren, doen wij
het meestal toch andersom. AnnaLee
Saxenian, vermaard Berkeley professor
aan de University of California, noemde
Amsterdam laatst zelfs ‘undersold’. 

Beetje meer balans mag dus wel, of
zoals Harry van Dorenmalen het
treffend typeerde: ‘We hoeven in deze
regio en stad nergens om te jokken,
werkelijk alles wat nodig is om te
 winnen, is hier voorhanden!’

De European Cities Monitor 2011 van
Cushman & Wakefield toont het gelijk
van zijn stelling: ‘Amsterdam is geste-
gen naar plaats 4 (!) van Europese vesti-
gingssteden’ (slechts London, Parijs en
Barcelona voor zich latend).

Om de woorden van Harry van Doren -
malen wat extra kracht bij te zetten
vroegen wij onze donateurs naar hun
beste en mooiste wapenfeit in 2011 op
het terrein van kennis & innovatie. 
Het volledige resultaat ziet u op
www.kenniskring.nl. Nevenstaand een
top 10.

Veel leesplezier!
Rik Bleeker
directeur KennisKring Amsterdam
@RikBleeker

•Voorafgegaan door 40 jaar innovaties
heeft het idee om gas om te zetten in
vloeibare stoffen dat ooit bij Shell Am -
sterdam is ontstaan, geleid tot de ope-
ning van ‘s werelds grootste Gas-to-
Liquid fabriek in Qatar. GTL wordt o.m.
verwerkt tot diesel en helpt om roetuit-
stoot / andere emissies te verminderen. 

•Ballast Nedam Infra Noord West
heeft in totaal 33.700 meter houten
vangrails geplaatst. De houten vangrail
is uitgebreid getest en voldoet aan de
eisen van de provincie Noord-Holland
en Rijkswaterstaat. Daarmee is de weg
vrij voor toepassing op grotere schaal.

•Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam heeft concrete stappen
gezet ten aanzien van een majeure socia -
le innovatie gericht om vermindering
bureaucratie en verbetering van de
 samenwerking. Werkwijzen zijn heront-
worpen gericht op alleen nog waarde-
werk voor kwetsbare kinderen in de knel. 

•De Hogeschool van Amsterdam
noemt het Internationale 3 daags con-
gres over de toekomst van het boek.
Zie eboekenstad.nl/unbound. “Copy /
Paste” de url. Kijk onder media en zie
dat alle lezingen gepodcast zijn. Dus
ook voor hen die het zogenaamd ”al
wisten” valt iets te leren, aldus de HvA.

•Vanuit onze centrale rol in de finan-
ciële sector bouwt de Amsterdamse
Beurs NYSE Euronext samen met
marktpartijen aan een community die
het aanjagen van de economie als doel
heeft. Vooral voor het MKB is het van
levensbelang om in de kapitaalsbe-
hoeften voor verdere groei te voorzien. 

•Het Fire-Fly-project van het Natio naal
Lucht - en Ruimtevaartlaborato rium
(NLR) geeft een exact beeld van de
omvang van een brand. Met onbemande
vliegtuigjes wordt real-time beeldinfor-
matie verkregen. Fire-Fly zal vermoede-
lijk deel gaan uitmaken van het landelijk
crisismanagementsysteem. 

•PwC maakt fiscale regeling jubileum -
emissie Concertgebouw mogelijk.
Vanuit ons maatschappelijke verantwoor-
delijkheid levert PwC hieraan graag een
bijdrage. Door de opzet van dit endow-
mentfonds blijft dit monument van

 wereldklasse tot in lengte der dagen
voortbestaan.

•Vialis is concreet gestart met de uitrol
van integraal verkeersmanagement.
Door ons ViValdi-systeem wordt de sig-
nalering boven autosnelwegen en in de
stad verbonden met de informatie uit
parkeersystemen en met de informatie
op de dynamische borden langs de
weg (straks ook in de auto).

•JCDecaux voorziet de hoofdstad in
2012 van nieuwe en duurzame wacht-
huisjes en informatiepanelen. De part-
 ner ship met Amsterdam is na openbare
aanbesteding verlengd.

•Het database-onderzoek van het
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
was in 2011 zeer succesvol. Zo werd de
hightech spin-off VectorWise verkocht
aan het toonaangevende Ingres Corpo -
ration (USA). Daarnaast internationale
prijzen, onder meer voor een vernieu-
wende visie op zeer grote databases. 
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Mobiliteit: Niet de reis maar het doel
Dat Nederland een probleem heeft met mobiliteit is zo lang-
zamerhand wel doorgedrongen. Zo verliezen we door in de
file te staan in Nederland jaarlijks, circa 65 miljoen uur en
naar schatting 3 miljard euro. En als we niet drastisch ingrij-
pen, neemt de reistijd als gevolg van een verdere groei van
het verkeer de komende jaren nog eens toe met 30% tot 50%.

WAT BEWEEGT DE MENS?
Bij het nadenken over oplossingen om deze trend te keren is
het aardig om eens terug te gaan naar het begin, naar de bron
van onze mobiliteit, of beter nog, onze mobiliteitsbehoefte.
Naast een aantal fundamentele behoeften, zoals eten en
drinken, heeft de mens als sociaal wezen ook behoefte aan
communicatie met anderen. En omdat communicatie vaak
gepaard gaat met fysiek ontmoeten, verplaatsen mensen
zich van A naar B. Als vervoersconsument, bijvoorbeeld met
het OV, maar bij voorkeur met de eigen auto als verkeers-
deelnemer. En daar zit de kern van ons mobiliteitsprobleem.
Om te communiceren gaat het individu zich verplaatsen door
individueel aan het verkeer deel te nemen. Terwijl het maat-
schappelijk belang juist het meest gebaat is bij niet-individu-
eel vervoer of nog beter, communicatie zonder verplaatsing. 

De oplossing is dus communicatie zonder, of in elk geval met
veel minder, fysieke verplaatsingen. Een van de meest veel-
belovende initiatieven op dit vlak is ‘Het Nieuwe Werken’
(HNW), waarbij de medewerker plaats- en tijdonafhankelijk
kan werken. Bijvoorbeeld door een aantal dagen thuis te
werken (communiceren zonder zich te verplaatsen), met het
openbaar vervoer te gaan of naar een andere, beter bereik-
bare plek te gaan om anderen te ontmoeten. Als in 2015
20% van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis
zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks
bijna drie miljard euro aan baten en een structurele stijging
van het BNP met 1% opleveren (bron: PWC, Een verkenning
van macro-economische effecten van Het Nieuwe Werken,
2011). Daarnaast zou dit resulteren in negen minder ver-
keersdoden en tussen de 840 en 1.700 minder verkeersgere-
lateerde gewonden.

GEEF MENSEN EEN REGELING EN ZE ZOEKEN DE
GRENZEN OP, GEEF MENSEN EEN BUDGET EN ZE GAAN
NADENKEN
In de huidige situatie kopen werkgevers de mobiliteit van hun
werknemers vaak af door vaste regelingen en voorzieningen.
Een dure en inefficiënte oplossing, omdat er geen (prijs)prik-
kels zijn voor de werknemer om van standaard mobiliteitsge-
drag af te wijken. Een leaserijder zal niet snel kiezen voor het
openbaarvervoer als de leaseauto toch al “betaald is” en het
regelen van een bus- en treinkaartje als omslachtig en tijd-
rovend wordt ervaren. Essentieel voor het slagen van HNW
is dan ook dat medewerkers een eigen mobiliteitsbudget
hebben van waaruit ze flexibel en eenvoudig hun mobiliteits-

behoefte kunnen invullen. In dat geval zullen ze minder, zui-
niger en vaker anders (OV/fiets) reizen. Tenminste, in combi-
natie met de juiste prikkels: besparingen die met de mobili-
teitskeuzes worden gerealiseerd, mag de medewerker
(deels) in eigen zak steken. 

Het faciliteren van werknemers en het beheren van mobiliteits-
budgetten is complex. Daarom heeft Centraal Beheer Achmea
voor werkgevers Workaway ontwikkeld, voor de invoering en
het beheer van mobiliteitsbudgetten (zie: www.workaway.nl).
Met Workaway is de werkgever in staat om te besparen op
mobiliteitskosten en tegelijk invulling te geven aan goed
werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

E-DRIVER: DE EERSTE STAP NAAR MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORDELIJKE VERKEERSDEELNAME
Het Nieuwe Werken is een onomkeerbare maatschappelijke
trend. En ook het mobiliteitsbudget zal langzaam ingebur-
gerd raken. Maar wat kunt u als werkgever of als werknemer
morgen al verbeteren aan uw mobiliteitsgedrag en de bijbe-
horende negatieve effecten? Er vanuit gaande dat de meeste
leaserijders morgen gewoon weer in hun auto stappen, is op
korte termijn winst te behalen uit zuiniger, maar ook veiliger
autorijden. Daarom heeft Centraal Beheer Achmea, als aan-
vulling op Workaway, samen met de Verkeersveiligheidgroep
Nederland, e-Driver ontwikkeld (www.e-Driver.nl); hét plat-
form voor veilige en duurzame mobiliteit. e-Driver is een on-
line leeromgeving waar werknemers direct toegang hebben
tot interactieve online trainingen over zuinig rijden, gevaar-
herkenning en verkeersinzicht. Daarnaast bevat e-Driver kennis-
testen, tools & gadgets en actuele informatie over veilig en
zuinig rijden. De methodiek achter e-Driver is bewezen effec-
tief: medewerkers van Achmea die op e-Driver actief waren,
hadden 3,5% minder schades en verbruikten 8,5% minder
brandstof. Daarmee ondersteunt e-Driver werkgevers bij de
invulling van actuele MVO en milieudoelstellingen.

TENSLOTTE
Natuurlijk kan niet iedereen “Nieuw Werken”. Zo zal het
goederenvervoer altijd gepaard gaan met fysieke verplaats-
ingen, waarvan een aanzienlijk deel over de weg. Maar voor
deze groep vormt e-Driver een manier om deze verplaatsin-
gen efficiënter en veiliger te maken. En voor de groep waar
Het Nieuwe Werken wel toepasbaar is, ontstaat er door het
terugdringen van de “communicatieverplaatsingen” letterlijk
meer ruimte op de weg. Daardoor kan de jaarlijkse economi-
sche schade door files voor het goederenvervoer van 800
miljoen euro omlaag. 

Kees Sibbing, directeur Grootmarkt & Internationaal
Business Center Achmea en lid Algemeen Bestuur
KennisKring Amsterdam (kees.sibbing@achmea.nl).
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De Amsterdam Economic Board bestaat
één jaar. De gebundelde kracht van de
Triple Helix samenwerking verloopt zo
voortvarend dat gesproken wordt van
de Gouden Driehoek.  Ruim 170 direct
betrokkenen gaven op 7 december 2011
acte de présence om stil te staan bij de
tot dusver bereikte resultaten en de op-
gaven die wachten, waar wij te gast waren
bij Marry de Gaay Fortman, partner
bij Houthoff Buruma op de Zuidas.

Enkele maanden terug overhandigde
Eberhard van der Laan, voorzitter
Amsterdam Economic Board en Kennis -
Kring Amstedam, de eerste Kennis- en
innovatieagenda (KIA) aan Eurocom -
mis saris Neelie Kroes, die liet weten
dat de gekozen aanpak een voorbeeld
zou kunnen zijn voor Europa. Inmiddels
staat het uitvoeren van de agenda cen-
traal. “Bij het realiseren van onze Kennis
& Innovatieagenda willen we cultuur-
overschrijdend tot successen komen”,
aldus Age Fluitman, voorzitter van de
KvK Amsterdam. Ook Harry van
Dorenmalen, Chairman IBM Europe,
stak zijn enthousiasme over de Board-
samenwerking niet onder stoelen of
banken. “We hebben een team met
klinkende namen en de ambitie om als
gezaghebbend adviesorgaan te opere-
ren voor de metropoolregio Amster -
dam. De samenwerking binnen de clus-
ters zorgt daarbij voor meer kracht.” 

TOP TIEN
Namens de Boardleden beloofde Van
Dorenmalen zich hard te zullen maken
voor het realiseren van de doelstelling
op het gebied van samenwerking, groei
en innovatie. “Slimmer samenwerken
en efficiënter zijn, daar gaat het om.
Plus het consistent uitdragen van onze
gemeenschappelijke boodschap.
Willen we als regio ons internationaal
onderscheiden, dan moeten we iets te
melden hebben en bereid zijn te willen

samenwerken. Plus het vermogen om te
willen winnen.” Overigens benadrukte
het Boardlid dat het voor de Amster -
dam se regio relatief gemakkelijk is om
hier aan te werken. “We hebben zoveel
sterke punten. Maar het gaat er ook om
dat we de wil uitstralen om tot de beste
Top Tien van de wereld te behoren.”

SLIMSTE REGIO
De Amsterdamse wethouder Carolien
Gehrels liet haar toehoorders weten
dat het belang van de Board ook in
Den Haag wordt herkend. “In een open

gesprek met minister Verhagen kwamen
we tot de conclusie dezelfde doelen na
te streven. Hij zet weliswaar in op negen
topsectoren en wij op zeven clusters,
maar goed beschouwd zijn die vrijwel
overlappend.” Geen toeval volgens
Gehrels, want de Board heeft de afge-
lopen maanden flink geïnvesteerd in
het aanhalen van de contacten met
twee andere topregio’s van ons land.
“Met als resultaat dat Eindhoven ons
nu de slimste regio van de wereld
noemt, maar door zich onder onze vlag
te scharen er zelf ook bij hoort. En
Rotterdam hebben we omarmd als
onze natuurlijke thuishaven. Met beide
regio’s is afgesproken dat we in plaats
van elkaar de tent uit te vechten, juist

gaan inspelen op ieders sterke punten.
Plus dat we met z’n allen de kracht van
het merk Amsterdam gaan benutten.”
Betere samenwerking kan ook voorko-
men dat handelsdelegaties over elkaar
heen buitelen. In het gesprek met
Verhagen constateerden de gespreks-
partners wel dat er te weinig onderling
contact is, maar telefoonnummers zijn
uitgewisseld om daar per direct verbe-
tering in te brengen. 
Gehrels kondigde ook een eerste mijl-
paal aan vanuit de cluster Toerisme &
congressen. “In 2013 bestaan de Amster -

damse grachten 400 jaar en dat gaan
we als metropoolregio heel groot vieren.
Inmiddels is hiervoor een stichting op-
gericht onder leiding van SER-voorzit-
ter Alexander Rinnooy Kan.” Ter
plekke presenteerde Gehrels de pro-
motiekrant ‘Amsterdam 2013 die net
van de persen was gerold. De Zaanse
wethouder Barbara Visser kreeg als
trekker het eerste exemplaar overhan-
digd.

UITROL EERSTE PROJECTEN 
Het afgelopen jaar is in de clusters
 gewerkt aan vijftien concrete projecten.
Enkelen hiervan zijn inmiddels zover
dat zij met goedkeuring van de Board
kunnen worden uitgerold. De overigen
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moeten nog aan enkele criteria voldoen
voordat ze de groene vlag krijgen.
Seamless Connections gaat van start.
Wethouder Arthur van Dijk van
Haarlem mermeer: “Onder deze noemer
gaan we de drie belangrijkste logistieke
clusters - Airport, Sea port en Greenport
- versterken en faciliteren om te komen
tot een Business Gateway”, aldus Van
Dijk. “Eigenlijk zijn we dat al en gaat
het er vooral om dat ook anderen dit
ontdekken.”  

Van Dorenmalen presenteerde met
gepaste trots drie projecten waar het
ICT-cluster van de Board mee verder
kan. Allereerst gaat hij aan de slag met
het project de ‘Dutch Health Club’. Dit
richt zich op efficiëntere en effectievere
 opslag, verwerking en gebruik van big
data in de zorg en het hieraan gerela-
teerd onderzoek en onderwijs. “In feite
gaat het om het effectief opslaan en
verwerken van enorme hoeveelheden
aan medische gegevens. Dit is uniek in
de wereld. Het biedt grote voordelen
om te besparen en betere medische
handelingen te verrichten, alsmede het
onderzoek te verbeteren.” Het project
beschikt over een investeringsbudget
van € 1,3 miljoen. Almere Data Capital
treedt op als projectleider. 

‘World Smart Capital’, het initiatief om
de metropoolregio Amsterdam als
Global Business Hub te positioneren, is
het tweede project dat onder de hoede
van Van Dorenmalen in gang wordt
gezet. “De wereld moet weten dat wij
één van de slimste regio’s zijn”, aldus
de IBM-man. Centraal staat het stimule-
ren van het versnellen van slimme inno-
vaties voor de verschillende clusters.
Het project beschikt over een budget

van € 6 miljoen en wordt getrokken
door de Stichting World Smart Capital.
Van Dorenmalen’s derde project heet
‘Amsterdam Open Data Exchange’,
kortweg ODE. “Doel is allerlei data voor
ondernemers, studenten, expats en
 bewoners beschikbaar stellen. Hierdoor
kan de administratieve last omlaag,
waardoor meer tijd over blijft voor winst-
 gevende activiteiten.”Bedoeling is aller-
 lei applicaties te ontwikkelen, gemikt
wordt op 200 stuks. Trekker is de
Amster damse Innovatie Monitor en het
budget bedraagt € 3 miljoen. 

Paul Doop, waarnemend voorzitter van
de Universiteit en de Hogeschool van
Amsterdam, presenteerde twee geac-
cordeerde projecten: Proof of Concept
Fund en Life Science Fund Amsterdam
II. Het eerste fonds wil het ondernemer-
schap onder onderzoekers en studenten
stimuleren en beschikt over€ 6 miljoen.
“Omgerekend is dat € 43.000 per onder-
zoeker, genoeg om de levensvatbaar-
heid van een project te onderzoeken.
Als we kijken naar eerdere ervaringen
blijkt deze methode succesvol. Door op
deze manier mogelijkheden een kans
te geven ontstaan de komende jaren
tientallen bedrijven”, aldus Doop.”
Het project The Amsterdam Campus,
onder leiding van domeinvoorzitter
Geleyn Meijer van de Hogeschool van
Amsterdam kan tot slot ook met goed-
keuring van de Board verder. “Wij gaan
allerlei initiatieven op het gebied van
onderzoek, onderwijs en ondernemen
met elkaar verbinden”, aldus Meijer.

“Plus obstakels opruimen. Denk aan
een lobby richting het rijk voor het
 instellen van regelvrije zones. Daarbij
willen we nauw aansluiten bij het top-
sectorenbeleid.”

ANTICIPEREN OP DE TOEKOMST
Onzekerheid over de toekomst kan
 leiden tot ontkenning of verlamming,
betoogde Marja Zonnevylle, Boardlid
en Manager Shell Technology Centre
Amsterdam.  Scenarioplanning geeft
volgens haar houvast om op het juiste
moment door te pakken. “Via scenario’s
is het mogelijk om verschillende toe-
komstvoorstellingen te maken.” Een
eerste stap voor de metropoolregio

Arthur van Dijk

Harry van Dorenmalen Marja Sonnevylle

Age Fluitman (l) en Dave van der Pol (r)

Geleyn Meijer



Amsterdam is het verbeteren van de
kwaliteit van het businessmodel en dit
vervolgens te toetsen aan de hand van
verschillende toekomstscenario’s.
Daarbij moeten we voor ogen houden
dat de wereld ons meer zal beïnvloeden
dan wij de wereld.” Onder leiding van
Zonnevylle wordt de komende maanden
een begin gemaakt met het opstellen
van verschillende scenarioframes. “Als
alles volgens plan verloopt ligt volgend
jaar het scenarioboekje onder de kerst-
boom.” 

JONGEREN ACTIEF BETREKKEN
Dave van der Pol hield tot slot een plei-
 dooi om vooral jongeren bij de Board-
initiatieven te betrekken.“Mijn generatie
is de toekomst. Ik ben ervan overtuigd
dat het mee laten doen van jongeren
van toegevoegde waarde is voor de
Board. Die reflectie leidt vaak tot betere
besluiten. Bij IBM gebeurt dit al.

VERANDERINGEN
Tot voor kort kende de Board nog een
langere naam met daarin het woord
Development. Onlangs is besloten
voortaan verder te gaan als Amsterdam
Economic Board, kortweg Board.
Verder ligt bij de volgende Board -
vergadering een uitgebreid communi-
catieplan op tafel om alle individuen
goed bij het proces te betrekken. Tot
slot is er een secretaris c.q. directeur
aangetrokken die als spin in het web
gaat zorgen voor inhoud en vaart in het
proces. Dit betekent dat Jan Peter van
der Toren afzwaait als kwartiermaker.
De grote opkomst laat volgens hem het
beste zien hoeveel mensen zich al bij
de Board–aanpak thuis voelen. Age
Fluitman liet zijn publiek tot besluit
weten: Blijf betrokken, haal anderen
erbij en daag ons continue uit. De vol-
gende bijeenkomst staat gepland voor
16 mei, houdt u deze datum alvast ge-
reserveerd in uw agenda. 

Metropoolregio 
versterkt topsectoren
Berry Eijgendaal, clusterleider Noord/
Randstad NVL bij het ministerie van ELI,
heeft als gast de vergadering en de
Catch-Up sessie van de Board bijge-

woond. “Wat me vooral opviel is de
 positieve energie om gezamenlijk in de
driehoek van kennisinstellingen, bedrijfs-
leven en overheden dingen voor elkaar
te boksen.”

“Dit model dat we sinds enkele jaren
ook bij het ministerie hanteren, bijvoor-
beeld bij onze topsectorenaanpak,
stonden die drie kolommen voorheen
vaak tegenover elkaar, nu worden ze
juist met elkaar in verbinding gebracht.
Niet alleen als het gaat om strategie,
maar ook om gewoon projecten uit te
werken en programma’s te maken. Beide
aspecten komen binnen de Boardaan -
pak goed tot hun recht.”

Eijgendaal heeft de bijeenkomst om
die reden als een feest der herkenning
ervaren: “Een aantal van de prioritaire
topsectoren die landelijk spelen is juist
hier in de metropoolregio Amster dam
aan de orde. Dat is mooi, want zo kun-
nen we elkaar versterken. Zeker als ik
kijk naar het niveau van de mensen die
binnen de Board actief zijn en veelal
rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in
die topsectoren. Juist daardoor lukt het
de Board ook om zo snel tot volwassen
projecten te komen. We kunnen elkaar
versterken met door wat hier nu op de
rails wordt gezet te verknopen met de
landelijke aanpak. Dat is ook nodig,
want we moeten echt alle krachten
bundelen om mee te draaien in de top
van Europa. We staan voor hetzelfde.”

Juist met het oog op dit laatste kan het
volgens Eijgendaal van meerwaarde
zijn als ook de provincie Utrecht aan-
haakt. 
“Dan kan de Noordvleugel van de
Randstad nog meer power maken. Het
gaat er echt niet om meer mensen rond
de vergadertafel te krijgen, maar elkaar
op een aantal punten te versterken om
nog meer slagkracht te krijgen.”

Life Science Fund
Amsterdam
In januari 2009 is het Amsterdamse Life
Sciences Fund van start gegaan. Het
fonds heeft als doel om in potentie
baanbrekend medisch onderzoek verder

te helpen tot concrete resultaten en
rendement. Het ontstaan van het Fonds
is te danken aan samenkomen van
 bedrijfsleven en wetenschap. Zo heeft
Wim Jansen, Regiodirecteur Business
Banking Amsterdam van de ING, tijdens
een missiereis de toenmalige directeur
van het Swammerdam Institute of Life
Sciences van de Universiteit van Amster -
dam, Arjen van Tunen ontmoet, en
kwam hij erachter wat een prachtige
 instituten met topwetenschappers er in
de regio Amsterdam zijn. 

Het Life Sciences Fund Amsterdam is in
2009 opgericht met een werkkapitaal
van 10 mln. euro. Naast ING zijn de ge-
meente Amsterdam, Provincie Noord-
Holland, Rabobank en een private inves-
 teerder aandeelhouder van het fonds.
Doel is het behalen van rendement,
kennisvalorisatie op de Amsterdamse
en Noord-Hollandse topinstituten, het
stimuleren van Life Sciences onderne-
merschap en het overbruggen van een
‘equity gap’. Door samen te werken
met het Life Sciences Centre Amster dam
waarin een bundeling van kennis van
het AMC, VU MC, NKI/AVL en Sanquin
samenkomen, hoopt het fonds 4-5
sterke spin offs te kunnen realiseren.
Op dit moment zijn er 4 ‘Amsterdamse’
investeringen succesvol gerealiseerd.
Dit zijn nieuwe bedrijven op het gebied
van vaccin ontwikkeling, borstkanker
screening, diagnostiek van hartfalen en
de behandeling van Multiple Sclerose.
In totaal is hier 6-8 mln. euro mee ge-
moeid en zijn er een kleine 30 mensen
werkzaam. Het huidige fonds heeft nog
1 investering te gaan.

Een van de bedrijven heeft al 3,5 mln.
euro ontvangen voor het tekenen van
een overeenkomst en heeft vooruitzich-
ten op tientallen miljoenen aan milesto-
nes en royalties. Daarnaast wordt maxi-
maal gebruik gemaakt van de subsidie
-en leningvoorzieningen uit Den Haag.
Hieruit is inmiddels voor meer dan 5
mln. euro aan toezeggingen ontvan-
gen. Contactpersonen: Tom Schwarz
(tschwarz@lsfamsterdam.nl) of Harm de
Vries (hdevries@isfamsterdam.nl). Zie
ook www.isfamsterdam.nl.

Reflectie op de
Amsterdam Economic
Board vanuit de USA
In today’s knowledge-driven economy,
value is derived from creating, evaluating,
and trading intellectual assets.Knowl edge
economies have changed the emphasis
for economic growth to supporting and
nurturing these intellectual assets through
funding research, enabling technology
commercialization and the supporting
of our blossoming small start-up com-
panies. Nurturing this environment per-
petuates the  occur rences of innovation
in the marketplace. 
In some instances in mature economies,
all of the key components that fuel
 innovation converge naturally to spin-
off innovations and the growth of eco-
nomies. Cutting-edge research is met
by the interest of private industry, which
is also met by the interest of risk-investors
and talented business acumen that can
accelerate the innovation. Often at the
center of this activity is a class of entre-
preneurs that drive high-tech and in-
dustrial innovation. However, through
my global travels through speaking,
project engagements, and consulting I
have witnessed that systematically
 working to manage a system of innova-
tion yields important results for  geo -
graphical locations. Over the last
several years, I have started and work
with a new breed of economic develop-
ment organizations that are transfor-
ming to connect assets within innova-
tive high-tech geographies. More often
than not, these organizations reflect
 regional public-private partnerships to
bring new products and services to
market often in concentrations of in-
dustries or clusters. They determine
and operate incentives that are incre-
asingly important to support collabora-
tion and foster innovation. 
Fostering the components of innovation
is critical and should be managed by
these organizations or what I have come
to call Innovation Intermediaries. To be
sure, innovation-based economic deve-
lopment (IBED) requires programs to
attract, retain, and reinvent companies in
your area, but most importantly it is about

nurturing the growth of new ones. 
High-performing innovation interme-
diaries fuel regional connectivity,
 encourage risk-taking on technologies
that can take startups to maturity and
lead to job and economic growth for
that region. A focus on supporting and
promoting entrepreneurship is also a
key component. People need to be met
with a culture that enables them to start,
grow, and succeed in a location. The
ability for these attitudes to come to-
gether is the ultimate reassurance on
the attractiveness of locations for heal-
thy business lifecycles.

To this end, I have been impressed with
the knowledge-based assets that exist
and are converging in Amsterdam
under the guidance of the Amsterdam
Economic Board. The Knowledge and
Innovation Agenda to connect and nur-
ture the seven important clusters of in-
dustry (Information Technology, Trade &
Logistics, Creative Industries, Flowers &
Food, Tourism & Meetings, Financial &
Business Services and Life Sciences)
with national policies and incentives is a
step in the right  direction to connect in-
novation efforts and build a greater ro-
admap for innovation. 
The challenge moving forward will for
Amsterdam as well as other locations is
that certain sacrifices will need to be
made, because in today’s age, both
 public and private resources are limi-
ted. The Amsterdam Economic Board
must work on a balanced approach to
its portfolio of investments and incen-

tive programs, and position its empha-
sis where there will be the greatest
 return on investment for the region.
One thing that is very clear is the
Amster dam Economic Board is working
on the culture of innovation using the
right model, which is the Triple Helix in
economic development of involving
academia, industry, and government in
its partnership and all geared toward
the same end-game of economic growth.
As long as these parties stay at the table
in the interest of exploiting Amsterdam’s
knowledge assets then you remain in
an excellent competitive position. 
There are great numbers of innovation-
based assets that exist in these seven
clusters. The Amsterdam Economic
Board must continue to assess, evaluate,
connect, and lead the performance of
these assets. Important innovation-
 assets throughout the world are tradi-
tionally research universities, business
incubation facilities, accelerator pro-
grams, a variety of financing programs
that includes early-stage to maturity
funding, regional commercialization
models, not to mention human capital
and other incentive programs for start-
ups, growth, and job creation. Often
the composition and connectedness of
these assets can indicate how they are
performing, and it is for innovation in-
termediaries to regularly monitor a set
of economic and innovation data like
business starts, government funding
 levels, and patenting. 

Success will be experienced if Amster -
dam can identify the biggest opportu-
nities for growth in the future and then
effectively leverage limited resources
and focus energies around the impor-
tant innovation assets that are driving
the opportunities. Not all signals will
come from within. Through an open
 innovation perspective, leadership
must understand how its internal assets
pair with access to global resources
that will propel growth of the innovation-
based clusters.

Richard Bendis, President and CEO
Innovation America. Newsletter:
www.innovationamerica.us/daily 
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AMSTERDAMSE INNOVATIE MOTOR (AIM) 
WWW.AIMSTERDAM.NL

sie. ”Met dit project kunnen we creativi-
teit, lef en ondernemerschap stimuleren
om slimme, duurzame economische groei
voor iedereen in Europa te vergroten.” 
Victor van der Chijs, zakelijk directeur
van architectenbureau OMA en boeg-
beeld van de landelijke Topsector Crea -
tieve Industrie, zal worden benaderd als
gezicht van het platform. Hiermee geeft
Amsterdam uitdrukkelijk gehoor aan
het verzoek van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie om aansluiting te zoeken bij
het nationale Topsectorenbeleid.

ICT CLUSTER LANCEERT WEBSITE
Het ICT cluster heeft nu een eigen
website: www.ictcluster.nl. Op de site

vindt u informatie over
de ICT-sector in de
Metropoolregio
Amsterdam, een over-
zicht van alle partners

en projecten, nieuws over het cluster en
aankondigingen van relevante evene-
menten. U kunt zich via de site aanmel-
den voor de maandelijkse nieuwsbrief. 
Het ICT cluster organiseert maandelijks
bijeenkomsten rondom ICT, met telkens
een wisselend thema. De eerste bijeen-
komst, met als onderwerp ‘The Future
of Mobile.now’, vond plaats op 8 de-
cember. Zie www.ictcluster.nl

HEALTH-LAB VAN START MET
‘SLIMME’ SENIORENWONINGEN
Binnen het project Health-Lab wordt
geëxperimenteerd met slimme ICT tech-
 nologieën die zorg efficiënter maken.
Health-Lab is een initiatief van AIM, UvA,
VU, HvA, Inholland, Sigra, Amsta, Waag
Society en de gemeenten Amster dam
en Almere. 
ICT kan een flinke bijdrage leveren aan
de oplossing van het probleem van de
stijgende zorgvraag als gevolg van de
vergrijzing. Door slim gebruik te maken
van technologie, moet het mogelijk
worden om ouderen langer zelfstandig
te laten wonen. Een van de eerste ex-
perimenten van Health-Lab vindt plaats
bij zorgorganisatie Amsta, dat in de
Czaar Peterstraat in Amsterdam zes

 seniorenwoningen heeft ingericht die
als testwoningen dienen. In deze wo-
ningen zijn virtuele coaches en sensoren
geïnstalleerd die de bewegingen van
de bewoners registreren, zoals het
 openen van de voordeur en het door-
spoelen van het toilet. Bewoners testen
momenteel het gebruik hiervan.
www.health-lab.nl 

AIM ONTWIKKELT STAGEPORTAL
AIM heeft een website ontwikkeld waar
studenten uit de betawetenschappen
een stageplaats kunnen zoeken en
werkgevers een stageplaats kunnen
aanbieden. Studenten van de opleidings-
niveaus MLO, HLO en WO kunnen hier
gebruik van maken. Er worden stages
aangeboden in verschillende sectoren:
Energie & Chemie, Food & Flowers,
Life Sciences & Health en dienstverle-
nende bedrijven uit deze sectoren.
AIM werkt voor deze stageportal samen
met de VU, ROC van Amsterdam en
InHolland. www.internsinsciences.nl 

GREEN METROPOLE:
 ONDERNEMEN MET TOEKOMST
Het succesvolle project AIM to Sustain
(in twee jaar tijd zijn 150 arbeidsplaatsen
gecreëerd en 21 startende bedrijven
begeleid) gaat verder onder de naam
Green Metropole. Green Metropole
promoot en stimuleert ondernemer-
schap en draagt bij aan een innovatieve
economie. Green Metropole bundelt
de krachten om succesvol te onderne-
men op het terrein van duurzaamheid. 
Met partners GreenIT, Syntens, New
Energy Docks, VU en UvA gaat AIM de
komende jaren 60 nieuwe duurzame
bedrijven ondersteunen, nieuwe pro-

jecten initiëren, een incubator opzetten
voor minimaal 30 bedrijven en netwerk-
bijeenkomsten organiseren. Op 8 febru-
ari 2012 vindt het kick-off event plaats:
Meet the Green Metropole. U kunt zich
hier al voor aanmelden via masja@aim-
sterdam.nl. Meer informatie:
 www.greenmetropole.nl 

SIFE (VU) WINT ESSAYWEDSTRIJD
OVER PLASTIC 
Wubbo Ockels heeft op 1 december
een prijs uitgereikt voor het beste idee
dat kan leiden tot een fundamentele
verandering in de manier waarop kunst-
stof wordt geproduceerd, gebruikt, ver-
wijderd of hergebruikt. De wedstrijd
werd georganiseerd door AIM, de TU
Delft, Qeam, Van Gansewinkel en het
Afval Energie Bedrijf in het kader van
het Europese project WasteKIT. Binnen
WasteKIT (www.wastekit.eu) wisselen
verschillende Europese regio’s kennis
en ervaringen uit op het gebied van af-
valmanagement. 

De hoofdprijs van € 2.000 is gewonnen
door SIFE, een studentenorganisatie
van de VU. De afgelopen maanden zijn
studenten uitgedaagd om hun ideeën
te verwoorden in een essay. De beste
vijf ideeën werden door de deelnemers
verdedigd voor een jury van deskundi-
gen. SIFE heeft een businesscase op-
gezet waarbij plastic van de VU wordt
ingezameld in oranje bakken. Het inza-
melen gebeurt door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Het inge-
zamelde plastic wordt verkocht aan
 afvalwerkers. Meer informatie:
www.aimsterdam.nl.
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PROGRAMMA
KENNIS KUNDE

KASSA
MAAKT
GOEDE START

Het 4-jarige
program -

ma Kennis
Kunde Kassa,
een samenwer-

king tussen AIM, de kennistransferbu-
reaus van de universiteiten, Syntens en
AIB, is goed van start gegaan. Het pri-
maire doel van Kennis Kunde Kassa is
om kennis uit kennisinstellingen bij het
MKB te brengen en kennisvragen van
het MKB naar de universiteiten. In de
afgelopen periode heeft AIM 207 be-
drijven bezocht, veelal snelle groeiers
in de clusters Creatieve Industrie (60),
ICT (60), financiële en zakelijke dienst-
verlening (30), Life Sciences (23) en
duurzaamheid (34). Daaruit zijn 30 ac-
ties voortgekomen, gericht op kennis-
deling tussen MKB en kennisinstellin-
gen, met andere woorden: om van
kennis naar kassa te komen. Voor meer
informatie: Doortje van Unen (door-
tje@aimsterdam.nl).

AMSTERDAM BELANGRIJKSTE NL
REGIO IN EUROPESE R&D
Het Zevende Kaderprogramma (FP7) is
het belangrijkste Europese programma
voor de financiering van internationale
excellente R&D en innovatieprojecten.
AIM heeft onderzoek gedaan naar de
prestaties van de Metropoolregio
Amsterdam in de eerste helft van het
programma (2007-2010). 
Over het geheel genomen, kreeg de
Metropoolregio Amsterdam van alle
Nederlandse regio’s de meeste FP7-
subsidie toegewezen: 200 miljoen euro,
ongeveer een vijfde van de totale Neder -
landse inkomsten uit FP7 tot eind 2010.
Dit betekent dat Amsterdamse kennis-
instellingen zeer actief zijn met aanvra-
gen. De regio's Delft (138 miljoen euro),
Utrecht (108 miljoen euro) en Eindhoven
(94 miljoen euro) volgen op enige afstand.
Veel onderzoeksgelden in de regio
gaan naar Health (54,7 miljoen euro) en
ICT (35,5 miljoen euro), die overlappen
met de twee kennisintensieve regionale

clusters BioMed en ICT. In het AIM-rap-
port krijgen de clusters uit de Metro -
poolregio aanbevelingen voor hun
Europese strategie. Het rapport is op te
vragen bij Audrie van Veen
(audrie@aimsterdam.nl).

RUSSELL HANCOCK TE GAST BIJ AIM
Op 10 oktober jl. organiseerde AIM in
NEMO een bijeenkomst over Silicon
Valley. Te gast was Russell Hancock, CEO
en president van het Joint Venture Silicon
Valley Network. Dit is een onafhankelij -
ke denktank in Silicon Valley met leden
uit bedrijfsleven, wetenschap en over-

heid. Onder leiding van Hancock is
Joint Venture verviervoudigd in omvang
en is er een 50-koppige Advisory Board
opgezet met de meest vooraanstaande
figuren uit de Silicon Valley economie:
burgemeesters, voorzitters van universi-
teiten en CEO’s van onder meer Google
en Facebook. Tijdens deze middag die
werd geopend door Age Fluitman,

voorzitter Kamer van Koophandel
Amsterdam, lid Amsterdam Economic
Board,  bestuurslid AIM en KennisKring
Amsterdam, kwamen de volgende
zaken ter sprake. Silicon Valley mag zich
de meest succesvolle economische
hightech-regio noemen, maar wat
maakt Silicon Valley nou zo succesvol?
En welke rol spelen bedrijfsleven,
 kennisinstellingen en overheden hierin?
Wat is Silicon Valley precies en welke
rol speelt Joint Venture daarbij? Het
voert te ver om hier op al deze vragen
in te gaan, maar zijn presentatie leest u
terug op www.aimsterdam.nl. 

AIM MET RUTTE OP HANDELS-
MISSIE NAAR LONDEN
De Metropoolregio Amsterdam is vanaf
vandaag de officiële trekker van het
Policy Learning Platform van de Euro pean
Creative Industries Alliance (ECIA). Dit
platform is een samenwerkingsverband
van zes Europese steden, waaronder
Amsterdam, Barcelona en Berlijn. Het
platform zal zich de komende drie jaar
buigen over het versterken van de crea -
tieve industrie binnen Europa. Zo zal er
aandacht worden besteed aan financie-
ring, intellectueel eigendomsrecht en
clustervorming. De Amsterdamse Inno -
vatie Motor (AIM) is verantwoordelijk
voor de uitvoering van het project. Joke
van Antwerpen, directeur van de AIM,
gaf aan zeer verheugd te zijn met de
goedkeuring van de Europese Commis -

CREATIEVE INDUSTRIE
ICT
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Hogeschool van Amsterdam
Domein Media, Creatie en
Informatie DMCI

Geleyn Meijer, domeinvoorzitter: ”DMCI
is hét domein van de technologie en de
nieuwe media. De industrie vernieuwt
zichzelf steeds weer, het is zaak daar met
het onderwijs op in te spelen. Onze
 studenten moeten begrijpen in welke
wereld ze over vijf jaar komen. Dan moet
je als docent ook nadenken over de toe-
 komstige wereld.Niet zuiver wetenschap-
 pelijk, maar het verkennende, het reflec-
 terende op de wereld. Samen met het
werkveld. Op die manier leren we studen-
ten ook reflecteren op hun eigen werk.
Ik zie onderzoek als een kernproces van
de HvA. Door middel van Living labs

kan dit domein samen met bedrijven
onderzoek doen naar de acceptatie van
nieuwe diensten. Als iemand een idee
heeft dat misschien van waarde is voor
een gebruiker gaan we dat verder ont-
wikkelen. Wij hebben studenten, capaci-
teit en kennis. Het bedrijf heeft ideeën,
zoals ik dat uit ervaring weet als voor-
malig R&D directeur van Logica. Daar
waar nieuwe technologieën en creativi-
teit elkaar ontmoeten, liggen enorme
kansen. Ik wil dat DMCI hofleverancier
wordt van alle bedrijven in de creatieve
sector in Amsterdam en in Nederland
en een partner wordt van de creatieve
industrie, die met vragen en problemen
altijd bij ons terecht zal kunnen.”
Contactgegevens dr. G.R. (Geleyn)
Meijer (g.m.meijer@hva.nl)

Lectoraat Digital Life
Het lectoraat Digital Life houdt zich
bezig met de toepassing van digitale
middelen om allerlei maatschappelijke
veranderingen, zoals de toenemende
vergrijzing en globalisering, het hoofd
te kunnen bieden.
Ben Kröse: ‘In het Digital Life Centre
testen we nieuwe methoden zoveel
mogelijk in de echte wereld in zoge-
naamde Living Labs. De zwaartepunten
van ons onderzoeksgebied zijn ener-
zijds vergrijzing en zorg en anderzijds
de digitalisering van de multimedia.
Door de vergrijzing is er steeds meer
behoefte aan hoogwaardige zorg in
onze samenleving. Tegelijkertijd zie je
dat er steeds meer digitale, technische
middelen beschikbaar zijn, verbonden
door snelle netwerken, wat er toe kan

leiden dat we onze sociale contacten
verliezen. Laten we daarvoor oppassen
en die middelen juist inzetten om so-
ciale interactie te ondersteunen.”

LECTORAAT IN BEELD
Het lectoraat begeeft zich op het snijvlak van onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk/samenleving  In deze rubriek zullen wij u
 regelmatig inhoudelijk informeren over de lectoraten binnen de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. 
De lectoraten zijn gekoppeld aan een Domein bij de hogeschool, zijnde een verzameling opleidingen van dezelfde soort,
 vergelijkbaar met de faculteiten bij de universiteiten.

Ben Kröse

Het domein Media, Creatie en Informatie (DMCI) heeft 6500 studenten en 430
medewerkers. Dit domein staat voor een breed spectrum aan creatieve oplei-
dingen en het kenniscentrum CREATE-IT applied research. 

Opleidingen: 
AMFI - Amsterdam Fashion Institute
Communication and Multimedia Design
Informatica
Technische Informatica
Media, Informatie en Communicatie

Kenniscentrum:
CREATE-IT applied research is het kenniscentrum van MCI. In dit kenniscentrum
voeren docenten, studenten en onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit in
opdracht van de creatieve industrie en de ICT-sector.  Er wordt veel samenge-
werkt met universiteiten en andere kennisinstellingen. De resultaten uit het on-
derzoek komen ten goede aan de beroepspraktijk en krijgen daarnaast een
vertaling naar het onderwijs.

Lectoraten:
Interactive Public Spaces: dr. Mettina Veenstra, sinds september 2010
E-discovery: dr. ir. Hans Henseler, sinds juni 2009
Netwerkcultuur: dr. Geert Lovink, sinds februari 2004
Digital Life: dr. ir. Ben Kröse, sinds februari 2004
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”Het is een open ruimte, waar je graag
mensen ontvangt”. Robert Jan Lamers,
directeur van het Transfer Technology
Office van de Universiteit van Amsterdam
en AMC, laat de ruimte zien bij de in-
gang van het nieuwe faculteitsgebouw
voor bètawetenschappen op het Science
Park Amsterdam. Lamers: ”Dit transfer
office ligt in het hartje ervan. Bij een
kenniseconomie ga je er vanuit dat er
een goede overgang is van kennis naar
economie. Dit soort ruimtes, dichtbij de
onderzoekers die voor iedereen goed
bereikbaar zijn, helpen daarbij. Onder -
nemen met kennis start bij onderzoek,
maar uiteindelijk moet het onderzoeks-
resultaat naar de markt, als je wilt dat er
in de economie gebruik wordt gemaakt
van die kennis om er slimme producten
van te maken”. 

Lamers: ”In dit TTO begeleiden wij die
interactie tussen kennis en ondernemen.
We bekijken zowel vraag als aanbod
nauwgezet om ze dichter bij elkaar te
brengen. Met de onderzoekers houden
we hun vindingen tegen het licht, is het
echt nieuw, zit er al een patent op, is er
een markt voor en is het genoeg ont-
wikkeld om het naar die markt te bren-
gen? Met bedrijven nemen we hun vraag
naar kennis door. Welk onderzoek sluit
nou aan bij hun bedrijf? Het belangrijk-
ste is dat er uit die interactie een deal
voortkomt. Dat kan een samenwerking
zijn, een licentie - het bedrijf koopt de
kennis en gaat er mee aan de slag- of
een spin off waarbij een bedrijf wordt
opgestart”. Lamers: ”Het gaat om inno-
vaties die voortkomen uit nieuwe com-
binaties van productiefactoren, -proces-
sen, organisatiemethoden of nieuwe
afzetmarkten. Alleen iets slims bedenken
is nog geen innovatie. De interactie
tussen onderzoeker en markt, waaruit
die nieuwe combinaties en innovaties
voortkomen, ondersteunen wij als trans-
fer office. Daarom zitten wij hier in dit
gebouw op het Science Park. We zijn
geen museum van nieuwe dingen”. 
Op de vraag hoe noodzakelijk zo’n
transfer office eigenlijk is antwoordt

Lamers: ”Als je dit proces niet begeleidt
komen vraag en aanbod van kennis
minder snel bij elkaar. Screenen van on-
derzoek, benaderen van bedrijven, finan-
ciering binnenhalen, een businessplan-
nen opstellen, dat kun je niet allemaal
van een onderzoeker verwachten. En
ook de juridische kennis die om de hoek
komt kijken bij het sluiten van een deal.
En juist dat laatste is belangrijk want
subsidieverstrekkers eisen steeds vaker
dat uit onderzoek iets voortkomt, dat er
met het bedrijfsleven wordt samenge-
werkt en dat het midden- en kleinbedrijf
bij dit soort kennistransfers wordt be-
trokken. Wij vullen het werk van de on-
derzoekers aan. Aan een innovatief pro-
duct dat in de winkel ligt gaat een heel
traject vooraf, en wij begeleiden dat.

Houdt de rol van het transfer office
 ergens op? Lamers: ”Bij een licentie bij-
voorbeeld als de kennis is overgedragen.
Als een nieuw bedrijf ontstaat door een
spin off begint de samenwerking weer
opnieuw, want dan is er weer nieuwe
kennis nodig. Maar met een overdracht
kan het project ook afgelopen zijn. Dan
gaan we weer nieuwe dingen doen.”
Hoe is het transfer office te bereiken?
Lamers: ”Op het Science Park en het
AMC zijn we fysiek en digitaal gemakke-
lijk te vinden en natuurlijk gaan we ook
zelf met onze kennis op pad. We gaan
naar conferenties, en op onze industrie-
dagen brengen we bedrijven in contact
met wetenschappers die voor hun be-
drijf interessant onderzoek verrichten.
We zitten ook in overlegorganen en
kennisclusters zoals de Amsterdam
Economic Board en het Life Science
Cluster. De UvA heeft als brede universi-
teit veel kennis te bieden en bovendien
heeft ze innovatie en maatschappelijke
benutting van kennis uit onderzoek offi-

cieel als doel gesteld. De samenleving
moet er wat aan hebben. 
Zijn er samenwerkingsverbanden?
Lamers: ”Zo’n traject van onderzoek naar
innovatief product valt en staat  natuur -
lijk niet alleen met een transfer office.
Je hebt toponderzoek nodig en onder-
nemers die door hebben dat ze slim
moeten ondernemen. Ook een goed
contract en businessplan is niet voldoen -
de, maar je hebt het wel nodig. Uitein -
de lijk heb je een teaminspanning nodig
om een innovatie succesvol naar de
markt te krijgen. En die interactie tussen
partijen, gericht op het door elkaar
mengen van kennis en economie, dat
maakt nou juist een kenniseconomie die
nieuwe, slimme en duurzame producten
voortbrengt. We willen er nog meer uit-
halen. Als transfer office van de UvA en
het AMC werken we samen met andere
kennisinstituten zoals het Nederlands
Kankerinstituut, de Vrije Universiteit en
haar Medisch Centrum. Ook daar wordt
het nodige aan kennistransfer gedaan.
Met het transfer office van VU en VUMC
gaan we nauwer samenwerken. Samen
hebben we nog veel meer partijen in
beeld zodat we meer en betere nieuwe
combinaties kunnen maken die innova-
ties kunnen voortbrengen. We nodigen
iedereen uit om in dat traject van kennis
naar markt te stappen. We gaan in een
versnelling, op naar de volgende deal. 
Hebt u vragen naar aanleiding van dit
interview, neem dan contact op met
Robert Jan Lamers (r.j.lamers@uva.nl).

EEN GESPREK MET... 
ROBERT JAN LAMERS, DIRECTEUR TRANSFER TECHNOLOGY OFFICE UVA - AMC

”We nodigen iedereen
uit om in dat traject 

van kennis naar markt
te stappen”

Ondernemen met kennis
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Burgerschap & sociale media. Als uitge-
 ver van een aantal community websites
voor urban jongeren (zoals Marokko.nl:
50.000 unieke bezoekers per dag, bron:
google analytics), kunnen we de inhou-
delijke kennis vanuit het lectoraat en de
praktische inzet van studenten (in stages
en onderzoek) goed gebruiken. 
Een goed voorbeeld hiervan is de ont-
wikkeling van www.nieuws.marokko.nl.
Waarbij het lectoraat heeft meege-
dacht bij het conceptualiseren van de
site. Centraal stond dat we, door ons
grote bereik onder de urban jongeren
(75% van de Marokkaans Nederlandse
jongeren bezoekt Marokko.nl, bron: on-
derzoeksbureau Motivaction), deze jon-
geren nu een nieuwsplatform kunnen
bieden waarbij ze niet als passieve con-
sument, maar als actieve nieuwsmaker
vanuit hun eigen leefwereld input op
kunnen aanleveren. Via allerlei sociale
media toepassingen en hun eigen inter-
netgedrag, kunnen ze nieuws plaatsen,
nieuws waarderen, becommentariëren
en met elkaar bediscussiëren.
Ook hebben we in dit zelfde kader, met
behulp van een student vanuit het lecto-
 raat (die nu overigens werkzaam is binnen
onze organisatie), een multimediale
‘nieuwssoap’ uitgedacht om meer, van-
uit de van de jongeren, actualiteiten te
kunnen beschrijven. Via discussies op de
fora en het werven van een schrijvers-
team binnen het forum is deze nieuws-
soap ontwikkeld en uitgewerkt met een
omroep.”

STUDENT (ALUMNA)
Saliha Bouzahra studeerde Communi ca -
tie Media, Music, Management, Enter -
tain  ment aan Hogeschool Inholland in

Diemen. Voor het Lectoraat Media,
Cultuur en Burgerschap combineerde
Saliha tijdens haar stageperiode bij
Marokko Media, onderzoekstaken met
communicatiemanagement. Zo zette zij
een schrijversteam op voor een real-life
dramaserie. Ook ging Saliha aan de slag
voor Hulpmix, een website hulpmix.nl
gericht op (allochtone) jongeren met
kleine en grote problemen. Dit platform
biedt hen mogelijkheden om hulp te
zoeken en hulp aan te nemen. 
‘Via het lectoraat kwam ik voor mijn
 afstudeeropdracht bij BNN terecht’ ver-
telt Saliha. Daar onderzocht ik hoe het
komt dat de publieke omroep al jaren
praat over meer diversiteit, maar dat de
kleur van de publieke omroepen eigen-
lijk niet wezenlijk verandert’’ Na ruim

een half jaar meegelopen te hebben op
de werkvloer van BNN, verschillende
BNN-werknemers geïnterviewd te heb-
ben en daarnaast ook diverse allochto -
ne jongeren ondervraagd te hebben, is
hierop een antwoord gekomen en ver-
werkt in de arbeidsmarktcommunicatie. 
”Ik blik met een uiterst warm gevoel
terug naar mijn studietijd, waarin ik veel
heb geleerd en meegekregen, vooral
ook door de samenwerking met het
lectoraat. Social Media was hierin van
essentieel belang.” Na haar studie werkte
zij als project- en communicatiemede-
werker bij het Provinciehuis in Utrecht
en Agentschap NL. Momenteel werkt
Saliha bij Marokko Media, waar zij tijdens
haar studie stage liep. Saliha is project-
medewerker, acquireert en voert diverse
maatschappelijke projecten uit.

Contactgegevens:
Secretariaat Domein Communicatie,
Media en Muziek: Anne Laan, tel. 
020 495 18 15 (anne.laan@inholland.nl)
Adres: Hogeschool Inholland, Lectoraat
Media, Cultuur & Burgerschap,
Wildenborch 6, 1112 XB Amsterdam/
Diemen.

LECTORAAT IN BEELD

Gijs van Beek van Marokko Media (2e 
van links) als jurylid van Mix-in Studenten -
schrijfwedstrijd over Diversiteit. 

Saliha Bouzahra

WERKVELD
“Een mooi, concreet voorbeeld is onze
samenwerking met verzorgingshuis
Naarderheem, waar we dementerende
ouderen met sensoren monitoren. Een
sensor kan dan bijvoorbeeld alarm
slaan op het moment dat een oudere 
’s nachts gaat dwalen. Of een project
waarbij we digitale schermen plaatsen
in een woonwijk, waar wijkgerelateerde
berichten op kunnen worden geplaatst.
Dat kan een oproep van een buurtbe-
woner zijn die hulp nodig heeft bij een
klus in huis, of een mededeling van de
gemeente over een omleiding. Het aar-
dige is dat dit de sociale contacten
 bevordert, juist doordat het buiten
 gebeurt en níet op de pc of de mobiel.
De meeste ouderen en hun mantelzor-
gers zitten niet op de social media, dus
die bereik je met andere methoden.
Het onderzoek naar het ondersteunen
van sociale relaties door middel van
schermen doe ik samen met mijn
 collega-lectoren Mettina Veenstra
(Interactive Public Spaces) en Willem
van Winden (Amsterdamse Kennis eco -
nomie). Ook het Amsterdam Tourism
Board is bij dit onderzoek betrokken.

Het onderzoek binnen Digital Life is
 altijd toepassingsgericht en in veel ge-
vallen zijn studenten betrokken. Ik vind
dat ook het mooie van mijn ‘tussenpo-
sitie’, als lector in het hbo en hoogle-
raar in het wetenschappelijk onderwijs
(wo) ben ik niet alleen met fundamen-
teel, maar ook met toegepast onder-
zoek bezig.” Contactgegevens dr.ir.
B.J.A. (Ben) Kröse (b.j.a.krose@hva.nl).

Contactgegevens:
Secretariaat: Domein Media, Creatie 
en Informatie: Patricia Heukensfeldt, 
tel. 020 595 18 36
(p.y.m.heukensfeldt@hva.nl)
Adres: Hogeschool van Amsterdam,
Lectoraat Digital Life, Gebouw
Kroonjuweel, Duivendrechtsekade 
36-38, 1096 AH Amsterdam, 
tel. 020 595 16 97

Hogeschool Inholland
Domein Communicatie,
Media en Muziek 

Regine von Stieglitz, domeindirecteur:
“Het domein Communicatie, Media en
Muziek richt zich op de creatieve indus-
trie. Samen met het beroepenveld ont-
wikkelen we onderwijs en onderzoek en
laten ons onderwijs en onderzoeksaan-
bod aansluiten op de wensen van dit
beroepenveld. De creatieve industrie is
een dynamische branche in een snel
veranderende omgeving. Dat brengen
we ook over op onze studenten en lei-
den ze op om zich te handhaven in tel-
kens vernieuwende contexten. Creative
thinking, enterpreneurial acting en
leaderschip, zijn kenmerkende compe-
tenties van onze studenten en alumni.

Voor de Metropoolregio Amsterdam is
de creatieve industrie een belangrijke
branche. Daarnaast is de Metropool -
regio Amsterdam sinds kort de officiële
trekker van het Policy Learning Platform
van de European Creative Industries
Alliance (ECIA). Dit platform is een sa-
menwerkingsverband van zes Europese
steden, waaronder Amsterdam, Barce -
lo na en Berlijn. Dit platform buigt zich
de komende drie jaar over het verster-
ken van de Creatieve Industrie binnen
Europa. Er is een aantoonbare relatie
tussen economische groei en de hoe-
veelheid creatief talent in de grote ste-
den van Nederland, blijkt uit onderzoek

van Creative Cities Amsterdam Area
(CCAA). Wij dragen kennisinstelling
graag bij aan deze opdracht en ambitie.”
Contactgegevens: Regine von Stieglitz
(regine@vonstieglitz.nl).

Lectoraat Media, Cultuur en
Burgerschap & sociale media
Joke Hermes, lector: “overal en altijd zijn
de media een deel van ons leven, zo lijkt
het wel. ‘We’gebruiken de media voort-
durend. Voor ons werk: of we nu media-
professionals zijn of verkoopbeleid ont-
wikkelen, of jongeren begeleiden. In ons
privéleven: als gamer, als vriend of vrien -
din, als nieuwsverslaafde of als amateur-
dj. Samen met de leden van mijn lecto-
raat: Koos Zwaan, Pauline Borghuis,
Joke Fictoor, Christa de Graaf, Skylla
Janssen, Peter t Lam en Trees Moll,
 onderzoeken we hoe we in het alle-
daagse leven de media tegenkomen en
gebruiken en wat voor betekenis ze
voor ons hebben. 
Vanzelfsprekend zijn de sociale media
daarin van belang: ze verbinden ons
nog meer met die mediacultuur. Werk
en privé, feit en fictie, commercie en
het publieke belang lopen meer dan
ooit door elkaar heen. In lopend onder-
zoek kijken we ondermeer naar de
 mogelijkheden voor effectieve commu-
nicatiestrategieën van theaters en pop-
podia en naar wat voor nieuws urban
jongeren grijpt en bindt; we starten met
participant design onderzoek over de
publieke omroep van de toekomst met
jongeren en we ronden net een groot
project af naar de mogelijkheden van en
voor online en off-line netwerken in de
creatieve industrie.” Contactgegevens
Joke Hermes, tel. 020 495 18 60
(joke.hermes@inholland.nl).

WERKVELD
Gijs van Beek, directeur Urban
Connect / Marokko Media: “Vanuit
Stichting Marokko Media & Urban
Connect BV hebben we de afgelopen
jaren regelmatig samengewerkt met
het lectoraat Media, Cultuur,

Regine von Stieglitz
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Lectoraten binnen het domein Communicatie, Media en Muziek 
Cross Media, Brand, Reputation & Designmanagement, Willy Geurts a.i. 
Media Cultuur & Burgerschap: Joke Hermes 
Media & Entertainment: Wes Wierda 
Digital World, lector Frans van der Reep, Frans.vanderReep@inholland.nl 

Opleidingen Communicatie, Media en Muziek
Bachelor Communicatie (Reclame, Media & Design), Amsterdam

Media Entertainment Management, Haarlem
Associate Degree Crossmediale Communicatie (voltijd, deeltijd), Amsterdam
English Stream Communication, Amsterdam

International Communication Management, Amsterdam
International Media Entertainment Management, Haarlem

Inholland Academy Bedrijfsbladen maken
Gebiedscommunicatie inleiding
Gebiedscommunicatie verdieping
Schrijfvaardigheden in de praktijk
Community manager
Crossmedia Management
NIMA Communicatie-A



met Timo Huges, algemeen directeur
FloraHolland en Jan Willem Breukink,
CEO Incotec en lid topgebied Tuinbouw.
Breukink: ”De uitdaging voor de sier-
teelt schuilt in het samenbrengen van
partijen en meer regie en leiderschap.
Bij de ontwikkeling en verduurzaming
van de sector is cross-over denken ver-
eist.” Een goed voorbeeld van zo’n
cross-over project is de innovatieklas
Flowers, waarbij 70 binnen- en buiten-
landse studenten van MBO, HBO en
universitaire opleidingen onderzoek
doen voor verschillende ondernemers
uit de sierteeltsector. Zo maken de stu-
denten kennis met de veelzijdigheid
van de sector en worden de onderne-
mers voorzien van nieuwe ideeën en
een frisse blik. Het promoten van de
sierteeltsector bij aankomend studen-
ten is in het bijzonder cruciaal, want zij
zijn uiteindelijk de belangrijkste inves-
tering in een bloeiende toekomst. 
De presentaties vindt u terug op
www.kenniskring.nl

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING

verhaal van bloemen gaat over emoties,
echtheid en verlangen. Juist dat verhaal
moet met behulp van sociale media aan
een breed publiek verteld worden.”

BREAK-OUT SESSIES
Logistiek
Onder leiding van Coen Meijeraan van
FloraHolland wordt er samen met spre-
kers Michiel van Veen van FloraHolland
en Herman de Boom van VGB aandacht
besteed aan de logistieke kant van de
sierteeltsector. De conclusie luidt: samen-
 werking is key. Platforms en nauwe ban-
den zijn nodig voor Nederland om haar
koploperspositie te kunnen behouden.
Aanwezige cross-overs tussen Amster -
dam, Aalsmeer, de havens en Schiphol
moeten worden versterkt en uitgebreid,
banden met kennisinstellingen moeten
worden gekoesterd en de internationa-
lisering moet verder worden opgepakt. 

Marketing
Michiel Cappendijk van Greenport
Aalsmeer zit de sessie voor die wordt
ingeleid door Jos van Opdorp van
PTMD en Marcel Goossens van DST
Experience Communicatie. Er wordt
gebrainstormd over de mogelijkheden
van Bloomin’ Holland en om het bezoe-
kersaantal van 900.000 per jaar te berei-
ken. Er zouden representatieve topshops
aan het themapark gekoppeld kunnen
worden in steden als New York en Shang -
hai waar de producten kunnen worden
verkocht. Ook liggen er kansen om het
contact met de bezoekers van Bloomin’
Holland te onderhouden door middel
van sociale media. 

Duurzaamheid
Hermen de Graaf van De Graaf Van der
Zande verzorgt samen met Lennard van
der Weijden van kwekerij GreenBalanz de
sessie over duurzaamheid. Duur zaam -
heid in de kwekerij wordt gerealiseerd
door de warmte in de zomer ondergronds
op te slaan en in de winter weer te
 gebruiken. Door middel van een intern
transportsysteem is een groot aantal
laagwaardige werknemers wegbezuinigd
waarvoor een marketingafdeling in de
plaats is gekomen. Een belangrijke
vraag blijft: hoe breng je duurzaamheid
op een commerciële manier in de markt
wanneer de retailers en de consument
er (nog) niet voor willen betalen? 

Veredeling
Gerard Kooiman van de Kamer van
Koophandel begeleidt de sessie die
wordt ingeleid door Michel Buitenhuis
van Van Kleef Roses en Andre Smaal
van Agriom. De uitkomst: bij veredeling
draait het allemaal om kennis. Vakgere -
la teerde opleidingen moeten aantrek-
kelijker worden en daarnaast moet
Nederland gebruik maken van waarde-
volle kennis in het buitenland. Onder -
werpen die in de discussie aan bod
komen, zijn: de rol van Chinese studen-
ten bij het erkennen en implementeren
van het kwekersrecht in China, de ver-
antwoordelijkheid van de veiling bij het
tegengaan van illegale producten en
het belang van een goed netwerk van
veredelaars in Nederland. 

PLENAIRE SLOTSESSIE
Tot slot gaat Age Fluitman in gesprek

stress, bloemkleur, DNA en bio- infor ma -
tica. Mensen uit de sector en weten-
schappers moeten elkaar in de toekomst
beter weten te vinden. Ook moeten aan
de gerelateerde studies  direct carrière-
perspectieven in de sector worden ver-
bonden, zodat de toekomst van de sier-
teelt met jong talent van verschillende
opleidingen kan  worden veiliggesteld. 
Sander de Leeuw, universitair hoofd-
docent Logistiek aan de VU, focust op
de zogenaamde last mile. In dit ge-
deelte van de keten, waarbij transport
centraal staat, hebben de laatste jaren
veel verschuivingen en overnames

plaatsgevonden. Toch liggen in al deze
veranderingen juist kansen, voorziet De
Leeuw: ”Door betere bundeling, af-
stemming en synchronisatie kan in de
toekomst grote winst behaald worden.”

”Het ketendenken is failliet,” stelt Ivo
Brautigam, algemeen directeur
Bloemenbureau Holland, ”het is tijd voor
netwerkdenken. In de tijd waarin sociale
media en online netwerken hoogtij vie-
ren, draait alles nog maar om één ding:
met elkaar in contact komen. Daar moet
ook de sierteeltsector haar voordeel
mee doen.” Voor effectief gebruik van
sociale media zijn een aantal aspecten
cruciaal: de actie, de geïntegreerde
aanpak en het verhaal. Brautigam: ”Het

INNOVATIE
inde sierteelt en het businessmodel
‘Bloemen zijn emotie,’ dat werd dui-
delijk bij de KennisKring bijeenkomst
van 16 november die plaatsvond in
het hart van de sierteeltsector: de
Bloemenveiling FloraHolland te
Aalsmeer. Deze bijzondere locatie
vormde het decor van een bijeen-
komst over de wetenschap, business
en innovatie achter één van de bloei-
endste sectoren van ons land.

”Aalsmeer is trots op de rol van markt-
leider die de Bloemenveiling Flora -
Holland over de hele wereld speelt,”
zegt Pieter Litjens, burgemeester van
Aalsmeer in zijn openingswoord. ”De
veiling is weliswaar de grootste markt-
plaats van de wereld, maar is evengoed
slechts één schakel in de lange keten van
de sierteelt. Voor de toekomst is belang-
 rijk dat de sierteelt het huidige imago
van zwaar werk en slechte lonen afschudt
en de consument de vernieuwende,
duurzame en innovatieve kant laat zien
van een branche waar heel Nederland
trots op mag zijn.” 

Age Fluitman, voorzitter van de Kamer
van Koophandel Amsterdam en tevens
vicevoorzitter van KennisKring staat als
gastheer vervolgens stil bij het honderd-
jarige bestaan van FloraHolland, dat
vanaf heden het eervolle predicaat
‘Koninklijk’ mag dragen. 

Marcel Claessen, vestigingsmanager
van FloraHolland, opent met een filmpje

waarin een toekomstvisie wordt getoond
voor Bloomin’ Holland: een vooraan-
staand kennis- en innovatiecentrum dat
met het ambitieuze doel van jaarlijks
900.000 bezoekers dé plek moet wor-
den waar de sierteeltsector en de con-
sument elkaar ontmoeten. Claessen
wijst verder op het high tech aspect van
de veredeling, waarbij met de geavan-
ceerdste technieken naar nieuwe rassen,
langere houdbaarheid en betere ziekte-
resistentie wordt gestreefd. ”Deze inno-
vatieve kant van de sector blijft nog te
vaak onderbelicht voor het grote
 publiek,” stelt hij. 

DRIELUIK
Michel Haring, hoogleraar Planten fysio -
logie van het Swammerdam Instituut aan
de UvA stelt dat de samenwerking tussen
de sector en de wetenschap vaak nog te
wensen overlaat. Aan de universiteiten
zijn vele onderzoekers werkzaam die
 relevante kennis bezitten over ziekten,
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kansen voor bedrijven en instellingen 
met Amsterdam Smart City  

singen van LED-verlichting, geeft Van
Wijk een optimistisch beeld van de
 mogelijkheden van de toekomst. 

BREAK-OUT SESSIES
Wonen
Ilse van den Breemer van de Amster -
damse Innovatie Motor zit de sessie voor
die wordt ingeleid door Pieter Hameet -
man, directeur van AM Duur zaam en Lars
Falch, manager New Business Devel op -
ment bij NUON. Er wordt in de sessie
consensus bereikt over een  aantal
 focuspunten: een bewonersenergiecor-
poratie, betere financieringsmogelijk-
heden, minder focus op de terugver-
dientijd en meer vraaggericht bouwen.
Vanuit de Taskforce GEN wordt samen
met de wethouder van Zaanstad en
Aalsmeer actie ondernomen. 

Business
Yoeri van Alteren, directeur van de Club
van 30, leidt de business-sessie die wordt
ingeleid door Jaap van Rhijn, CEO van
Colliers International Netherlands en
Jan de Boer, directeur Dura Vermeer
Bouw Amsterdam. Een concreet doel is
om de energiebehoefte van de Zuidas
te koppelen aan de verduurzaming van
het energiebedrijf van de VU. In de
buurt van de Jaap van Edenhal liggen
kansen voor efficiënter energieverbruik
in de buurt. Deelnemers worden uitge-
nodigd om met ideeën te komen. 
Mobiliteit
Geleid door Ger Baron, van de Am ster -
damse Innovatie Monitor en ingeleid

door Jos van Kleef, van Goudappel
Coffeng, wordt gediscussieerd over de
mogelijkheden van elektrisch vervoer.
Als vervanging voor de zakelijke auto,
wordt de implementatie van de elektri-
sche fiets besproken. Verschillende
deelnemers zijn positief en zullen
 samenwerken aan een plan dat 1 januari
gelanceerd zal worden.
Gebiedsontwikkeling
Bob Wouters, relatiemanager bij Lian -
der, leidt de sessie die wordt ingeleid
door John Nederstigt, wethouder
Gemeente Haarlemmermeer en Jaap
Kortman, van IVAM (UvA). De stelling
luidt: het stedenbouwkundig ontwerp
van een nieuwe wijk verandert als gevolg
van energietransitie. De discussie resul-
teerde in de verrijking van een bestaand
coalitieproject en de opzet voor een
bewonersproject. Ook zal John Neder -
stigt zich vanuit de Gemeente Haarlem -
mermeer inzetten een betere samen-
werking met andere gemeenten. 
Gedragsverandering
Deze sessie wordt geleid door Joost
Brinkman van Accenture en ingeleid
door Bon Uyting van Syntens en Jan
Willem van der Groep van het Natio -
naal Programma Energiesprong.
Behalve het gedrag van de consument,
speelt ook de gedragsverandering van
bedrijven, overheden en leveranciers
een grote rol. Een voorbeeld van een
project waar bewoners, overheid en
 bedrijfsleven succesvol samenwerken is
Duurzaam Zwaag (www.duurzaam-
zwaag.nl). Jan Willem van der Groep
geeft aan assistentie te kunnen bieden
bij het opzetten van duurzame school-
projecten. 

PLENAIRE SLOTSESSIE
Onder leiding van Peter Molengraaf,
CEO van Alliander en lid van het Alge -
meen Bestuur van KennisKring, wordt
gezamenlijk teruggeblikt op de middag.
Vanuit zijn ervaring bij Alliander bena-
drukt Molengraaf het belang van voor-
uitkijken en hij sluit zich aan bij de
 terugkerende oproep tot verbinding:
“De uitdaging schuilt niet in de techno-
logie, maar in de samenwerking.” Een
voorbeeld van vruchtbaar samenwer-
ken is het werk van Marjan Minnesma,
directeur Urgenda die zich voor het af-
sluitende gedeelte bij Molengraaf op
het podium voegt. “Urgenda helpt
duurzame initiatieven op grotere schaal
uitrollen,” legt Minnesma uit. “Goede
ideeën zijn er genoeg. Het probleem
zit juist in het opschalen.” 
Ter afsluiting geven Peter Molengraaf,
Marjan Minnesma, Ad van Wijk en Joke
van Antwerpen, van de Amsterdamse
Innovatie Monitor, antwoord op de
vraag: wat staat ons te doen? De con-
clusie van de middag luidt unaniem:
verbinden is cruciaal; samenwerking is
de sleutel.

Voor meer informatie over de bijeen-
komst kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de KennisKring. 
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“KennisKring staat voor meer ambitie,
durf en vrijheid en minder beperkingen.”
Met deze woorden opent Theo Wete -
rings, burgemeester van Haarlemmer -
meer en lid van het Algemeen Bestuur
van KennisKring, de bijeenkomst
‘Energietransitie’ in TNT Express: het
duurzaamste kantoorgebouw van Europa
naar het unieke ontwerp van visionair
architect Paul de Ruiter. Het eerste
woord is aan Perry Heijne, Senior
Director City Logistics TNT Express, die
een verhelderend beeld schetst van de
kansen om de binnenstedelijke trans-
portsector in Europa blijvend te verduur-
 zamen. Om de samenwerking tussen
stakeholders bij dit soort projecten te
bevorderen ontwikkelde TNT de game
‘Innoville’, waarmee partijen spelender-
wijs leren samenwerken aan een econo-
misch gezonde en leefbare stad.

Om zo’n leefbare stad te realiseren,
 formuleert Frodo Bosman, programma-
 directeur Klimaat en Energie van de
Gemeente Amsterdam, vervolgens een
ambitieus streven: in 2025 is de CO2-
uitstoot in Amsterdam 40% lager dan in
1990. Hiertoe zijn afspraken gemaakt
met woningcorporaties om Am ster dam -
se huishoudens te voorzien van wind-
energie en meer woningen aan te sluiten
op het stadswarmtenet. Verder wordt via
het Amsterdam Investering Fonds zestig
miljoen euro beschikbaar gesteld voor
innovatieve energieprojecten.
In het vierluik geven vier experts uit ver-
schillende sectoren hun visie op de uit-
dagingen van energietransitie. Floriaan
Tasche, Commercial Director Outdoor
Lighting van Phillips, stelt dat de huidi -
ge samenleving volledig is ingericht op
consumptie. “We moeten niet meer
collectief kiezen voor de goedkoopste
optie, maar kiezen voor de duurzaam-
ste optie.” Hij stipt aan dat met de
techno logie van nu op verlichting al
zeker 40% bespaard kan worden.
Marcel Gorris, Commercial Director
van de Haven van Amsterdam, schetst
een toekomstbeeld van de Amsterdam -
se Haven ‘als powerhouse van de stad’.
“Niet alleen door de aanleg van wal-
stroom en de overstap op biobrandstof,
ook nieuwe bedrijfsterreinen zullen zo
worden ingericht dat de duurzame ener-
 gie ter plaatse kan worden opgewekt.”
Simone Pront- Van Bommel, directeur
van het Centrum Energievraagstukken
van de Universiteit van Amsterdam (UvA),

stelt dat op het gebied van milieu en
economie winst te behalen valt aan de
onderlinge afstemming van stedelijke
energievoorzieningen. “Hiertoe wordt
samen met TNO een Kennisbureau voor
lokale duurzame energievoorzieningen
opgericht.” Volgens Rene Savelsberg,
Managing Director en CEO van SET
Venture Partners ligt de grootste uitda-
ging in de status van de huidige ener-
giesector, die hij als “groot, groeiend
en veranderend” omschrijft. “De oplos-
sing schuilt in de combinatie van ver-
schillende duurzame energievormen.”
Ter bevordering van de transitie beheert
SET Venture Partners een fonds van 50
miljoen euro, om kleine duurzame
 bedrijven te helpen om mondiale
 spelers te worden. 
Voordat men in break-out sessies uiteen
gaat, poneert Ad van Wijk, hoogleraar
aan de Technische Universiteit Delft (TU)
en directeur van Eldiger BV, nog een
stevige stelling: “De energiecrisis bestaat
niet, maar er is sprake van een grote
verspilling van energie.” Met aanspreken -
de voorbeelden, zoals de vele toepas -
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Energietransitie
‘Verbinden’, dat was het toverwoord tijdens de KennisKring-bijeenkomst
Energietransitie op 26 oktober jl., waarbij bedrijven, overheden en onderwijsin-
stellingen tot de unanieme conclusie kwamen: samenwerken is de enige weg
naar een groener en leefbaarder Amsterdam. 

Ger Baron

Peter Molengraaf en Marjan Minnesma

Yoeri van Alteren

Simone Pront- Van Bommel

Theo Weterings



”Telefoon is het beeld wat mensen bij
KPN in hun hoofd hebben, maar tele -
visie wordt voor ons veel belangrijker”.
Ton van der Gaag, regiodirecteur van
KPN, vertelt over het belang van de te-
levisie voor het bedrijf. ”We leven in
een samenleving waar beeld steeds be-
langrijker wordt en er zal steeds vaker
via computer, iPad of smartphone naar
televisie worden gekeken. De infra-
struc tuur daarvoor, vooral het glasvezel-
netwerk, vraagt grote investeringen. De
aanleg daarvan in Nederland zal rond
de acht miljard euro kosten, en daar-
naast investeren we ook nog in de
 huidige infrastructuur met koperdraad. 

Dat maakt KPN tot de grootste inves-
teerder in Nederland en ook in de
 metropoolregio Amsterdam. Daarbij
gaan de kosten voor de baten uit.
Voordat je een dienst kunt leveren moet
het netwerk er al liggen. Binnenkort zijn
er wereldwijd miljarden smartphones en

iPads, maar gaan de eigenaren ervan
ook gebruik maken van die netwerken?
Wat wordt de rol van de sociale media
en hoe gaat de nieuwe generatie die
gebruiken? Wie daar kennis daarover
heeft is bij ons van harte welkom”. 

Van der Gaag wijst op het energiever-
bruik in de ICT. ”Het wordt een enorme
uitdaging voor de sector om dat in de
hand te houden, want de behoefte aan
grote datacentra en daarmee het ener-

gieverbruik neemt alleen maar toe”.
Van der Gaag heeft nog andere ontwik-
kelingen in het vizier, de vergrijzing van
de arbeidsmarkt en de naar verhouding
te grote aandacht voor universitair
 onderwijs en toptalent.”Van de beroep-
bevolking volgt 85% een opleiding op
MBO of HBO niveau en daar is te
 weinig belangstelling voor. Ik begrijp
de metropoolambitie en de gebieden
waar wij als regio op willen excelleren,
maar we lopen het risico dat bedrijven

uit deze regio vertrekken. Want al heb
je de kennis, het product, de markt en
het geld, zonder vakmensen red je het
niet. Als bedrijf kun je niet zonder toe-
leveranciers en daar vind je die 85%.
Met bezuinigingen en een terugtreden -
de overheid moet de samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven
 dramatisch verbeteren. En dan gaat het
niet om het plaatsnemen in een advies-
commissie of het bestuur van een ROC,
maar om direct contact met jongeren
en ze zelf kennis te laten maken met de
wereld van werk”. Van der Gaag vertelt
over Teamstages, waar hij als bestuurs-
lid zeer nauw bij betrokken is.
Teamstages laat talentvolle jongeren
groepsgewijs stages binnen bedrijven

doen. Van der Gaag: ”Dezelfde jonge-
ren die het risico lopen door sociale
omstandigheden hun opleiding niet af
te maken worden hier uitgedaagd hun
talent te laten zien en iets te bereiken.
Met de vergrijzing hebben we deze
mensen nodig, want we krijgen behoef -
te aan personeel. De nieuwe generatie
werknemers stelt beroepsmatig andere
eisen en wil door werk geïnspireerd
raken. En het bedrijf dat het beste weet
aan te sluiten bij de jeugd krijgt ook het
beste personeel. Als we niet oppassen,
gaat er in deze regio veel kennis en
 ervaring verloren. Dat gebeurt ook
door de vergrijzing, want pensioen be-
tekent nu nog dat de kennis voor een
bedrijf verdwijnt. Veel van mijn leeftijd-
genoten zouden best nog dingen
 kunnen doen. Ook ik ga begin 2012
met pensioen, maar hoop nog op ver-
schillende terreinen actief te zijn en
mijn kennis en ervaring goed in te
 kunnen zetten. Onder andere het ge-
noemde punt van de ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt, die naar mijn mening
zeer kritisch wordt, heeft mijn belang-
stelling.

Van der Gaag was jaren het gezicht van
KPN in de metropoolregio Amsterdam
en vertegenwoordigde het bedrijf in
onder andere Amsterdam Partners, City
Marketing, de Amsterdam Economic
Board en de KennisKring Amsterdam.
Hoe gaat dat nu verder? Van der Gaag:
”De metropoolregio is voor KPN één
van de meest strategische regio’s. Daar
blijven we zichtbaar en mijn opvolger
zal dat werk voortzetten. Ik heb mijn
functies bij de verschillende organisa-
ties altijd met veel plezier en inzet ver-
vuld. Met de KennisKring hebben we
samen met een groot aantal leden uit
het Algemeen Bestuur een studiereis
gemaakt naar India. Intensief, leerzaam
en goed voor de onderlinge verbon-
denheid, omdat je tijdens het reizen en
de vele bezoeken aan gerenommeerde
Indiase bedrijven en lokale bestuurders,
met elkaar in gesprek gaat en tegelij-
kertijd elkaar ook beter leert kennen.
Daarna weet je elkaar makkelijker te
vinden. Ook de kennisbijeenkomsten
van de KennisKring helpen daarbij. De

kennis van je omgeving neemt toe door
te praten met een niet-collega.
Belangrijk, omdat je zo je klanten beter
leert begrijpen. Je ziet de omgeving
waarin ze werken. De KennisKring vind
ik het beste ontmoetingsplatform van
Amsterdam, maar het is wel erg groot
geworden. Ik hoop dat iedereen elkaar
blijft kennen. En er is nog iets, na 38
jaar over de wereld te zijn geweest is
mijn ervaring dat Amsterdam heel
goed is in de intellectuele discussie.
Het is indrukwekkend hoe snel je een
groot aantal topmensen bij elkaar hebt

en voor elk maatschappelijk probleem
een oplossing kunt formuleren. Maar
de volgende dag komt de uitvoering
ervan en waar gaan dan op korte
 termijn de successen zitten? Voor de
 recentelijk opgerichte Amsterdam
Economic Development Board geldt
dat evenzo. Dat je ook echt gaat doen
wat je hebt uitgedacht, daarvoor moet
nog de nodige inspanning verricht
 worden”. 
Hebt u vragen over dit interview neem
dan contact op met Ton van der Gaag
(gaagah@planet.nl).

EEN GESPREK MET... 
TON VAN DER GAAG, REGIODIRECTEUR KPN

”Pensioen betekent nu nog dat de
kennis voor een bedrijf verdwijnt”

Laat kennis en
ervaring in deze regio 
niet verloren gaan
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leven op straat. De As is letterlijk en
 figuurlijk met het stadsleven vergroeid.
Dat is ook voor onze mensen belangrijk.” 

RUIMTE MAKEN
“In deze tijd zien we de stad als de plek
waar alle maatschappelijke problemen
samenkomen en veel groter zijn dan
buiten de stad”, zegt Paul Doop. 

“Werkeloosheid, schooluitval, criminali-
teit, multiculturele spanningen – dat zijn
de beelden die de grote steden oproe-
pen. Veel leraren willen liever niet aan
een VMBO in Amsterdam-West lesgeven.
Maar daar hebben wij wel onze meest
bevlogen docenten nodig. We moeten
de beste mensen naar de stad halen.
Voor het onderwijs, voor de politie, voor
de zorg. Dat vormt het weefsel van de
samenleving. In potentie heeft de stad
het meest te bieden. Bijvoorbeeld omdat
de stad het meeste talent samenbrengt.
Ook de sociale controle is in steden
veel sterker dan op het platteland. Mits
je het op de goede manier organiseert.
Wat Amsterdam vandaag de dag groot
maakt, is ontwikkeld op en door de twee
universiteiten en de hogescholen in de
stad. Je moet investeren in de kennisin-
frastructuur van de stad. Dat begint al
op de basisschool, maar raakt ook de
beroepsopleidingen en de universitaire
opleidingen. Je zult ruimte moeten
maken. Met het oog op de vergrijzing
betekent dat óók ruimte maken voor
buitenlandse studenten. Dat vraagt om
intellectuele ruimte; de beste plekken

voor toptalant. Maar ook om fysieke
ruimte, zoals voldoende huisvesting
voor onze studenten. Het is een misvat-
ting dat dat ten koste gaat van andere
maatschappelijke doelstellingen. Neem
de Indische buurt, vroeger een wijk met
veel problemen en weinig sociale cohe-
sie. Met de komst van het Science Park
naar deze buurt, is het opeens ook een
‘hot place’ voor studenten en onderzoe-
kers geworden die daar gaan wonen en
leven. Alhoewel alles digitaal beschikbaar
is en studenten overal toegang hebben
tot boeken en bibliotheken, blijven ze
elkaar toch opzoeken. Dat is altijd zo
geweest, is nog steeds zo en zal altijd
zo blijven.“ 

DE AMSTERDAMSE ‘HUB’
Kan Amsterdam dat op eigen kracht?
Hoe staat het met de samenwerking
tussen de andere grote steden in Neder -
land en het Rijk? Coks Stoffer, managing
director van Cisco Nederland, aarzelt.
“In feite zien we een wereld groeien die
uit stadsstaten bestaat. Stadsstaten die
met andere stadsstaten in de wereld in
verbinding staan. Neem Cisco. We zijn
in Amsterdam gevestigd, maar we zijn
niet meer en niet minder dan een hub
in ons internationale netwerk. De hele
wereld is ons strijdtoneel. Ik kijk dan ook
niet anders naar Rotterdam en Den Haag
dan naar Londen of Tokio. Natuurlijk
moeten we in Nederland goed samen-
werken en weg blijven van wij-zij tegen-
stellingen. De concurrentie van vandaag
en morgen gaat niet tussen Amsterdam

en Rotterdam, zoals sommigen nog
 geneigd zijn te denken, maar tussen
Amsterdam en Bejing. Ik denk wel dat
het makkelijker is om je als stadsmetro-
pool te onderscheiden dan als land. Ik
zou daarom toch primair in de Amster -
damse metropool (en dat kan dus samen
met andere stedelijke gebieden in
Neder land) investeren en de samen-
werking met andere, gelijkgestemde
metropolen in de wereld stimuleren. De
laatste jaren hebben we daar in deze
regio steeds meer aandacht voor. Dat
we internationaal vaardig moeten zijn,
relaties moeten aangaan en koesteren.
De daad wordt bij het woord gevoegd.
Enige tijd geleden kwam een van de
bestuursleden van  Cisco langs. Het
 bestuur van  Amsterdam gaf als vanzelf-
sprekend acte de presence. We hebben
ook vertegenwoordiging van de centrale
overheid gevraagd. Maar daar kwam
niemand van. Dat blijft toch hangen.” 

KIEZEN IN DE POLDER
De Amstelveense burgemeester Jan van
Zanen reageert meteen op de kritiek
naar Den Haag: “Daar moeten we het
bilateraal nog maar een keer over heb-
ben.” Dat het denken niet kan ophouden
bij de gemeentegrenzen, onderschrijft
hij van harte. “Jullie hebben volkomen
gelijk dat het niet gaat om Amsterdam,
Almere of Amstelveen maar om deze
stadsregio. Blijf het vertellen! Wanneer
wij als bestuurders hetzelfde verkondi-
gen, roept dat soms stevige weerstand

Jan van Zanen

Anne-Marie Klijn introduceert tijdens
het gesprek de Zweedse econoom en
schrijver Kjell Nordtström die erop wijst
dat multi nationals niet voor landen
maar voor steden kiezen. Sterke steden
moeten volgens Nordtström allianties
met elkaar aangaan en zo een interna-
tionaal netwerk vormen. Anders verlie-
zen zij concurrentiekracht. Het sluit goed
aan bij het denken van economiehoogle-
raar Edward Glaeser (Harvard), merkt

Paul Doop, bestuursvoorzitter van de
UvA en de Hogeschool van
Amsterdam, op. In zijn boek ‘Triumph
of the City’ stelt Glaeser dat de stad het
beste platform biedt voor talent, inno-
vatie en ondernemerschap. Glaeser
moet dan ook weinig hebben van men-
sen die wegzwijmelen bij het platteland
of het liefst alle stadsbewoners laten
verhuizen naar VINEX-wijken in
Suburbanië. Je mag daar dan groter

wonen en meer groen om je heen heb-
ben; het is de dood in de pot voor de
concurrentie met opkomende super-
 conglomeraten als Parijs, Rio de Janeiro
en Mumbai. Glaeser voorspelt een ‘flat
world, tall cities’. “Je moet de dichtheid
organiseren”, aldus Anne-Marie Klijn.
“De komende jaren trekken 600 miljoen
wereldburgers naar de steden. Daar
moet je op inspelen, er klaar voor zijn.
Neem mijn eigen kantoorplek op de
Zuidas. Dat was eerst een geïsoleerde
enclave ergens tussen Amsterdam en
Amstelveen; een niemandsland waar 
’s avonds leeggestroomde kantoorko-
lossen eenzaam stonden te wachten op
de mensen die er de volgende dag weer
aan de slag gingen. Inmiddels klopt het
hart van de stad ook aan de Zuidas;
mensen blijven er borrelen, er zijn goeie
restaurants gekomen, er is ook na zes uur
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tafelgesprek
r nde LANG LEVE DE

WERELD-
METROPOOL

Paul Doop

Coks Stoffer

“We zouden het niet meer moeten hebben over de multiculturele samenleving
maar over de internationale samenleving”, zegt advocaat Anne-Marie Klijn van
Boekel de Neree. In de 21ste eeuw ontstaat er een wereldwijd netwerk van
 supermetropolen. Amsterdam kan daar bij zijn, mits de stad een open thuis
voor buitenlanders is en investeert in de beste maatschappelijke infrastructuur
voor onderwijs, zorg en veiligheid.  Een rondetafelgesprek onder leiding van
Jan Gijsbert Bakker (KPMG).
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CWI: core partner van EIT
ICTLabs
Het Centrum Wiskunde & Informatica
(CWI) in Amsterdam is core partner ge-
worden van EIT ICTLabs. Dit Europese
consortium van top-onderzoeksinstitu-
ten en toonaangevende industriële
partners wil ICT-innovatie in Europa
 versnellen. EIT ICT Labs is een van de
eerste drie kennis-en innovatiegemeen-
schappen(KICs) die geselecteerd zijn
door het European Institute of Innova -
tion & Technology (EIT). Om zijn doel te
bereiken verbindt EIT ICTLabs verschil-
lende Europese organisaties uit onder-
wijs, onderzoeken bedrijfsleven. Als core-
partner zal het CWI bijdragen aan de
ontwikkeling van deze gemeenschap,
bijvoorbeeld door het delen van zijn
expertise op het gebied van kennis-
overdracht naar de maatschappijen via
haar bestaande partnerschappen. Het
CWI heeft een sterke traditie in het om-
zetten van fundamentele kennis naar
praktische toepassingen. Er zijn 21 spin-
off bedrijven voortgekomen uit het CWI
en het heeft een sterk netwerk van twee-
 honderd nationale en internationale
onderzoeks- en industriële partners.

Contactpersoon van het CWI voor EIT
ICT Labs is Han La Poutré. 
Voor meer informatie: prof.dr.ir. J.A.
(Han) La Poutré (Han.La.Poutre@cwi.nl)

CWI: start onderzoek naar
 efficiency ambulancezorg
In levensbedreigende noodgevallen
waarin elke seconde telt, kan het al dan
niet op tijd ter plaatse zijn van een
 ambulance het verschil maken tussen
leven en dood. Het Centrum Wiskunde
& Informatica (CWI) in Amsterdam gaat
in samenwerking met de TU Delft nieuwe
efficiëntere planningsmethoden ontwik-
kelen. Hiermee kan de kwaliteit en doel-
 matigheid van de ambulancezorg in
Nederland sterk worden verbeterd. In
het onderzoeksproject wordt samenge-
werkt met verschillende partners, waar-
onder RAV Amsterdam, RAV Gooi &

Vechtstreek, RAV Utrecht, GGD Flevo -
land, Connexxion, CityGIS en het RIVM.
Voor levensbedreigend spoedvervoer
moet in 95% van de gevallen binnen 15
minuten een ambulance ter plaatse zijn.
Om zulke korte aanrijtijden te realiseren
is een uitgekiende planning nodig. De
grote mate van onzekerheid bij het
plannen is echter een sterk complice-
rende factor. Bestaande methodieken
houden hier nauwelijks rekening mee,
wat tot inefficiëntie - en dus hoge kos-
ten - leidt. De nieuwe schaalbare plan-
ningsmethode van het CWI houdt
 expliciet rekening met onzekerheid en
veranderingen in omgevingsfactoren.

Hiermee kan op elk moment een opti-
male dekking van de regio worden ge-
realiseerd. Resultaten uit het onderzoek
kunnen ook worden ingezet door
 andere hulpdiensten, zoals brandweer,
politie en wegenwacht. Onderzoek
naar maatschappelijke logistiek is een
belangrijk speerpunt van het CWI. 

Meer informatie:
www.cwi.nl/nieuws/2011

CWI: IIP Vitale ICT publiceert
Strategic Research Agenda
Het ICT Innovatieplatform (IIP) ‘Vitale
ICT’ publiceerde in november 2011 zijn
Strategic Research Agenda, met daarin
plannen voor kennisopbouw voor de
komende jaren. Voorzitter van het IIP

Vitale ICT Rob van der Mei, van het
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
in Amsterdam, overhandigde het eerste
exemplaar aan Nicole Kroon, directeur
ICT en Regelgeving binnen het ministe-
rie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I). Dit gebeurde tijdens
de ICTDelta-conferentie op16 november
2011 in Den Haag. Het IIP Vitale ICT is
een platform dat kennisinstellingen en
bedrijven bijeenbrengt voor gezamen-
lijk onderzoek, met als doel de kwaliteit
van ICT-systemen in Nederland te ver-
beteren. 
De Nederlandse samenleving wordt
steeds afhankelijker van ICT-systemen.

Verstoringen vormen een steeds groter
risico. De behoefte aan betrouwbare,
‘vitale’ ICT neem daarom toe.
Betrouwbare ICT is ook vereist voor de
ontwikkeling van nieuwe toepassingen.
In de praktijk wordt de bestaande ken-
nis echter vaak beperkt of laat toege-
past; kennis en ervaring zijn sterk ver-
snipperd. Het IIP Vitale ICT faciliteert
daarom intensieve kennisuitwisseling.
Deelnemende organisaties zijn o.a.
Alliander, de Belastingdienst, DNB, IBM
Nederland, het Minsterie van Defensie,
Philips Research Labs en de Rabobank.
Het CWI vervult een centrale rol in de
ICT community op het gebied van
 vitale ICT in Nederland. 

Zie http://www.vitale-ict.nl
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op. Het blijft een eenzame strijd want in
de verdediging van lokale belangen is
het hemd nog vaak nader dan de rok.”
“Wij hebben de neiging om een beetje
van alles te willen”, licht Van Zanen toe,
“als stadsbestuurders vinden we een
wandelpad net zo belangrijk als Schip -
hol. En over beide onderwerpen kun-
nen we eindeloos discussiëren, zodat
het voor iedereen gezellig blijft.  

Polderen dus. Dat is prachtig en moet
ook om een veelkleurige stad als Amstel -
veen bij elkaar te houden. Maar het
 belemmert het soms wel om duidelijke
keuzes te maken. Waar gaan we voor?
Wat kunnen we waarmaken? En welke
fysieke en sociale infrastructuur hebben
we daarvoor nodig?”

INTERNATIONAAL GEDRAGEN
Voor de deelnemers aan het ronde-
tafelgesprek lijkt één keuze onvermijde-
lijk: we maken deel uit van een globali-
serende wereld en als we mee willen
komen, zullen we ons ook ‘internationaal’
moeten gedragen. De sfeer, de menta-
liteit, de wijze waarop we met buiten-
landers omgaan – het speelt allemaal
een rol. Nee, de discussies over hoofd-
doekjes en hallal slachten vallen niet, er
wordt niet gesproken over de toenemen -
de Euroscepsis in Nederland en de af-
brokkelende internationale verbonden-
heid. Maar tussen de regels door is het
helder dat de gespreksgenoten bezorgd
zijn dat dit soort debatten doen verge-

ten dat onze buitenlandse populatie al
lang veel breder is dan uit Berberse
bergen overgekomen ongeletterde
gastarbeiders. Stoffer: “Bij ons werken
46 nationaliteiten. Als die mensen zich
niet thuis voelen, heb ik toch echt een
probleem. Ik kan aan internationele
 collega’s die hier wonen, onmogelijk
uitleggen dat officiële overheidsformu-
lieren niet in diverse talen verkrijgbaar
zijn. Juist als Nederland hebben we een
eeuwenlange traditie dat we buiten
landsgrenzen kunnen denken, een tradi-
tie van internationale neutraliteit. Dat
moeten we niet kwijt raken.” Klijn: “We
moeten blijven inzetten op intellectuele

gastvrijheid.” Doop: “Internationali se -
ring en duurzaamheid – dat zijn de twee
kernbegrippen voor de toekomst.” 

MEKKA VOOR KOSMOPOLIETEN
De Amsterdamse regio als hét interna-
tionale Mekka voor hoog opgeleide
kosmopolieten – staat dat niet haaks op
breed levende sentimenten in de be-
volking, wil Jan Gijsbert Bakker weten.
Van Zanen: “Laat de feiten spreken.
Het gaat gewoon gebeuren. Leg uit dat
iedereen daar voordeel bij heeft.” 

Stoffer: “Buitenlanders ervaren Amster -
dam als een bruisende stad, die goed is
aangesloten op de rest van de wereld.
Dat leidt tot successen die smaken naar
meer. Het levert ook lokale welstand op.
Laat dat zien.” Ook Doop merkt dat
Amsterdam in staat is om buitenlandse
studenten te lokken én te houden.“Dat
is ontzettend belangrijk. Het is geweldig
dat Nederlandse toppers naar het buiten-
 land gaan, zoals Robbert Dijkgraaf die
nu naar Princeton vertrekt. Maar juist
daarom is het van levensbelang dat
buitenlandse toppers ook naar ons land
komen en deze regio als ‘the place to
be’ ervaren. Een gezond kennisklimaat
dat open staat voor de wereld leidt tot
ondernemerschap. We zijn daarin nu al
succesvol en dat zie je terug.
Economische groei? Die zie je nu híer.”
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Jan Gijsbert Bakker

Jan Gijsbert Bakker is lid van de Raad van Bestuur van KPMG en voorzitter
van KPMG Accountants NV. 

Paul Doop is waarnemend voorzitter van het College van Bestuur van de
Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Doop is tevens lid van de
Amsterdam Economic Board en trekker van de humuslaag.

Anne-Marie Klijn is partner en advocaat bij Boekel de Neree, gespecialiseerd
in bestuursrecht en ruimtelijke ordering.  Zij is tevens lid van het Algemeen
Bestuur KennisKring Amsterdam. 

Coks Stoffer is managing director van Cisco in Nederland. Tevens is hij
 algemeen bestuurslid van de KennisKring Amsterdam en van de kerngroep
cluster ICT van de Amsterdam Economic Board.

Jan van Zanen is burgemeester van Amstelveen. Tot zijn nevenfuncties
 behoren het lidmaatschap van de Advisory Board van de International Business
Foundation Amsterdam en is hij algemeen bestuurslid van de KennisKring
Amsterdam. 

Overhandiging van de Strategic Research Agenda 2011 van de IIP Vitale ICT aan 
Nicole Kroon. V.l.n.r.: Bart Gijsen (TNO) - directeur van het platform, Rob van der Mei
(CWI) - bestuursvoorzitter van het platform en Nicole Kroon (EL&I).



Zaanstad: 5 dagen‘testlocatie’
voor innovatieve en creatieve
ondernemers
Van 25 t/m 29 januari 2012 is het stads-
centrum van Zaandam de plek voor
 innovatieve en creatieve ondernemers
om hun producten te testen. Dit gebeurt
tijdens het ZAANS LEFestival 2012, een
cultureel festival dat in opdracht van de
gemeente Zaanstad wordt georgani-
seerd i.s.m. andere organisaties en
commerciële partijen. De week start
met een parade (met lichtfiguren) naar
het nieuwe stadhuis dat vervolgens
 officieel wordt geopend. Rondom de
opening treden lefhebbende artiesten
op in niet alledaagse combinaties.
Vervolgens is het nieuwe stadscentrum,
dat meteen naast het station ligt, nog 5
dagen lang een zinderende en culturele
beleving met optredens, exposities,
labs, film en food.

Belangrijk onderdeel van LEFestival zijn
de LEFlabs. Een cultureel dorp van zee-
containers waarin lefhebbende kunste-
naars, ondernemers en creatieven de
dialoog durven aan te gaan met de
 bezoeker. Die laatste is een week lang
een “testdummy” waarop innovatieve
ondernemers nieuwe producten kunnen
uitproberen. Ze kunnen dat doen door
verrassende guerrilla acties te onderne-
men of door een LEFlab te adopteren

om daarin de bezoeker op interactieve
wijze te interesseren voor een product,
prototypen of dienst.

De Zaanstreek biedt met haar rijke ver-
leden een vernieuwende toekomst. Het
is deze boodschap die LEFestival regio-
naal over het voetlicht wil brengen.
Vanuit de historie zijn Zaankanters altijd
al ondernemend en vindingrijk geweest
en hebben ze op talloze vlakken lef
 getoond. Het is die kracht die jonge en
innovatieve ondernemers inspireert om
nieuwe producten en diensten te ont-
wikkelen. Zaanstad stimuleert creatieve
en innovatieve ondernemers en toont
daarin zelf ook de nodige lef.

Ben je zelf een innovatief ondernemer
of heb je als creatief een lefhebbend
idee om jouw product of dienst onder
de aandacht te brengen bij de
 bezoekers van LEFestival? Meld je dan
snel aan voor een LEFlab of actie bij
melissa@mimarketing.nl. Meer informa-
tie vindt u via www.lefestival.nl

Syntens: Game, Set & Match
Op 24 en 25 november jl. stond Game in
the City in het thema van ‘Connecting
the Dots’. Met andere woorden ‘verbin-
dingen leggen om mooie innovatieve
of gedurfde projecten tot stand te
brengen’. Om dit thema luister bij te

zetten organiseerde Syntens ook dit jaar
een creatieve markt waar een keur aan
toptalent uit de game-industrie hun
 talenten en vakmanschap aan de we-
reld presenteerden. Innovatie-adviseur
Annewies Kuipers: “Via speciale VIP-
tours voor de financiële wereld, de
Health sector en afgevaardigden uit
 andere sectoren van het Nederlandse
bedrijfsleven hebben we meer dan 50
geïnteresseerden met creatieve onder-
nemers gematcht, en producten en
ideeën bij elkaar gebracht. Kuipers: “Zo
ontstaan er kansen, die je als opdracht-
gever, gamer, creatief, maar ook als
 ondernemer van tevoren misschien niet
had kunnen bedenken. Het was mooi
om te zien dat de ‘matches’ die elkaar
vonden op de creatieve markt, 
’s avonds verdieping vonden tijdens het
sfeervolle VIP-diner. Dit alles tegen een
decor van de uitreiking van de Dutch
Game Awards aan gamebedrijven en
zelfstandige developers die zich (inter) -
nationaal hebben onderscheiden. Deze
awards zijn inmiddels uitgegroeid tot
de belangrijkste prijzen in de Neder -
landse game-industrie.” 

Meer informatie: Annewies Kuipers
 (annewies.kuipers@syntens.nl)

EDBA: Almere wordt
DataCapital voor zorgsector 
Met de start van het programma
‘Almere DataCapital’ sorteert Almere
voor op de wereldwijde datagroei in de
zorgsector. De enorme groei in ‘big data’
en de werkgelegenheidsdoelstelling
van 100.000 nieuwe banen in 2030 vor-
men de grondslag voor dit programma
van de Economic Development Board
Almere (EDBA). 
Een wereldwijde trend is het ontstaan
van ‘big data’: enorme verzamelingen
gestructureerde, maar vooral ook on-

gestructureerde digitale gegevens,
zoals hoge resolutie videobestanden en
allerlei vormen van medisch (beeld) -
materiaal. De hoeveelheid digitale
 informatie verdubbelt wereldwijd elke
achttien maanden. De afgelopen vijf
jaar is de hoeveelheid data bijna tien
keer zo groot geworden. Een kwart
hiervan komt uit de medische sector en
het vraagt een andere benadering dan
traditionele data.
Het programma Almere DataCapital
leidt tot een ‘ecosysteem’ van mensen,
energie, kennis en bedrijvigheid rondom

een concentratie van duurzame data -
centers voor grootschalige en moderne
dataopslag, -distributie, en –verwerking
voor de zorg en mogelijk andere secto-
ren. Binnen ziekenhuizen is de noodzaak
aanwezig om de kosten van opslag en
bewerking van data beheersbaar te
houden. Alleen al door medische data
gezamenlijk efficiënter op te slaan zijn
miljoenen euro’s te besparen.
Daarnaast kan er een schat aan onder-
zoeksmateriaal beschikbaar komen
door informatie eenvoudig maar ook
volledig veilig met elkaar te delen. De
beschikbare kennis die bij het opslaan
van beeldmateriaal is opgedaan in de
Nederlandse mediawereld is van grote
waarde voor de zorgsector om nieuwe
diensten te ontwikkelen en deze data
voor research eenvoudig te ontsluiten. 
Almere heeft een doelstelling van
100.000 nieuwe banen in 2030. De be-
oogde nieuwe werkgelegenheid door
het programma Almere DataCapital
wordt geschat op een aantal tussen de
2500 en 5000 banen. Deze komen met
name uit de groei van bedrijven die
diensten gaan aanbieden en afnemen,
de kennisinstellingen en scholen die
opleidingen verzorgen en de toeleve-
ranciers. Annemarie Jorritsma, burge-
meester van Almere en voorzitter
EDBA: “De EDBA heeft het initiatief
genomen om een ecosysteem van
 kennis en bedrijvigheid te realiseren
rondom de opslag, verwerking en be-
werking van de enorme hoeveelheden
data die op ons af komt. Dat doen we
samen met alle betrokkenen uit de
zorgsector, kennisinstellingen en de
marktpartijen. Vanuit de markt is een
eerste consortium van bedrijven
 bijeengebracht. In de zorgsector zijn
we in gesprek met academische en
 algemene ziekenhuizen”. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Economic Develop -
ment Board Almere, Vivian Vijn: 
036 767 02 44 (info@edba.nu). 
Zie www.almeredatacapital.nl
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VUmc: Toppositie voor weten-
schappelijk onderzoek
VUmc staat op een gedeelde eerste
plaats wat betreft de kwaliteit van het
wetenschappelijk onderzoek in Neder -
land. Dit blijkt uit de meest recente
CWTS-analyse (2005 - 2009), een citatie-
 analyse van het Centrum voor Weten -
schaps- en Technologische Studies.
VUmc deelt de eerste plaats met
Erasmus MC. 
Een andere belangrijke uitkomst uit de
analyse is dat de impact van het VUmc-
onderzoek een stijgende lijn vertoont.
De afgelopen drie jaar stond het weten-
schappelijk onderzoek van VU medisch
centrum al op de tweede plaats van de
Nederlandse universitair medische cen-
tra. Ook internationaal gezien verricht
VUmc baanbrekend onderzoek op het
terrein van de medische wetenschap:
de resultaten van alle onderzoekinstitu-
ten van VUmc komen ruim boven het
wereldgemiddelde uit. 
Wetenschappelijk onderzoek staat niet
op zichzelf. Het doel is om tot een beter
inzicht te komen in het ontstaan van
ziekten, en tot vooruitgang in de be-
handeling daarvan. VUmc richt zich dan
ook voor een belangrijk deel op trans-
lationeel onderzoek, waarbij gestreefd
wordt naar een snelle vertaling van
 onderzoeksresultaten in praktische toe-
passingen, die direct ten goede komen
aan de patiënt.

Voor meer informatie: Bernie Hermes,
communicatie - sponsoring en
 fondsenwerving, tel. 020 444 24 94
(b.hermes@VUmc.nl).

Sigra: Samenspel is winst
voor de stad
SIGRA en Markant doen samen het pro-
 ject ‘Samenspel is winst voor de stad’.
Het doel van dit project is tweeledig:
het verbeteren van de mantelzorgon-
dersteuning intramuraal en het verbete-
ren van het samenspel tussen mantel-
zorger en professional intramuraal. Om
dit te bereiken wordt een op maat ge-
maakt scholings/coachingstraject voor
mantelzorgers en professionals ontwik-
keld, aangeboden en geëvalueerd. Het
project wordt mede gefinancierd door
de gemeente Amsterdam.  
In eerste instantie wordt het project
 uitgevoerd ten behoeve van mantelzor-

gers en professionals in drie verschil-
lende intramurale zorgvoorzieningen in
drie verschillende stadsdelen. De
 kennis en ervaring die met het project

worden opgedaan worden stedelijk ver-
spreid onder alle intramurale zorgvoor-
zieningen en het mantelzorgnetwerk
van Markant. Evean, OsiraAmstelring,
Puur Zuid, Cordaan en Amsta hebben
al aangegeven deel te willen nemen. 

Het project loopt van november 2011
tot en met november 2012 en start met
een inventarisatie onder bestuurders,
professionals en mantelzorgers naar de
huidige stand van zaken. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Simone Bleeker van
SIGRA, tel. 020 512 88 88
(s.bleeker@sigra.nl).

VUmc: nieuwe IC in gebruik
Licht, transparantie, rust, privacy, infectie-
 preventie, goede faciliteiten voor familie-
 opvang en ‘state of the art’ techniek,
dat zijn de sleutelwoorden van de
nieuwe intensive care (IC) afdeling van
VUmc. De verbouwing is een ingenieus
staaltje techniek omdat er gebouwd
moest worden binnen bestaande
muren. 

Op de nieuwe IC van VUmc liggen
 patiënten nu op een- of twee persoons-
kamers die met glas van elkaar zijn
 gescheiden. Dit leidt tot veel licht en
transparantie, wat prettig is voor de
 patiënt en voor het IC-team om in te
werken. Maar dit leidt bovenal tot, zo
blijkt onder meer uit wetenschappelijk
onderzoek, minder infecties.
Veiligheid is een ander belangrijk
thema op de IC. Uitgekiende camera  -
sytemen en moderne bewakingstech-
nieken optimaliseren de bewaking van
de IC patient. Tevens lenen deze tech-

nieken zich tot bewaking en supervisie
op afstand.  
Ook aandacht voor omgevingsaspec-
ten, om het verblijf voor de patiënt en
het werkklimaat voor verpleegkundigen
en artsen zo aangenaam mogelijk te
maken. Het Brightsite VUmc-principe is
toegepast. Zo kan er bijvoorbeeld, via
een geavanceerd belichtingssysteem,
uit een breed spectrum aan lichtkleuren
gekozen worden. Intensivist Bert
Beishuizen: “Het effect van licht heeft
een bewezen gunstig effect op de ge-
moedstoestand van de patiënt.” 

Voor meer informatie: Bernie Hermes,
communicatie - sponsoring en
 fondsenwerving, tel. 020 444 2494
(b.hermes@VUmc.nl).

VUmc: Onderzoekers vinden
gendefect voor dementie 
en ALS 
Ontdekking geeft meer inzicht in ont-
staan van neurologische ziekten. De

aan het VUmc verbonden neuroloog
prof. dr. John van Swieten en geneti-
cus prof. dr. Peter Heutink kwamen tot
dezelfde vondst als de Nederlandse
neurobioloog dr. Rosa Rademakers
Amerika namelijk: dat het gaat om een
defect in een specifiek gen dat verant-
woordelijk blijkt te zijn voor het optre-
den van zowel ALS als FTD binnen fa-
milies. Door deze vondst krijgen
onderzoekers meer inzicht in het ont-
staan van de ziekten en hebben ze
nieuwe aanknopingspunten om op
zoek te gaan naar betere behandelin-
gen voor deze slopende aandoenin-
gen. De onderzoekers hebben hun
vondst gepubliceerd in het gezagheb-
bende tijdschrift Neuron. 
Al jarenlang zijn onderzoekers wereld-
wijd op zoek naar de belangrijkste ge-
netische eigenschap verantwoordelijk
voor het ontstaan van twee verwante
neurologische ziektes, de amyotrofe
 lateraalsclerose (ALS) en frontotempor-
ale dementie (FTD). ALS is een aandoe-
ning meestal voorkomend na het 50e
levensjaar, waarbij zenuwcellen in het
ruggenmerg die spieren aansturen wor-
den aangetast. Bij FTD, een dementie
voor het 65e levensjaar, leidt verlies van
zenuwcellen in de hersenen tot gedrags-
 veranderingen en achteruitgang in taal
en geheugenfuncties. Het is al langer
bekend dat beide aandoeningen een
grote mate van overlap in verschijnings-
vorm, en onderliggende ziektemecha-
nismen vertonen. 

De ontdekking is een grote sprong
voorwaarts in de kennis over neurologi-
sche aandoeningen. John van Swieten
(VUmc Alzheimercentrum): ”De kennis
over het ontstaan van de ziekte is een
onontbeerlijke om een behandeling
voor de ziektes te ontwikkelen”. De
ziektes zijn op dit moment niet te be-
handelen. 

Voor meer informatie: Nicolle Dellaert
Communicatie adviseur VUmc, tel: 
020 444 36 38 (n.dellaert@vumc.nl) 
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Haarlemmermeer: 
Het Groenste Idee
Op woensdag 9 november maakte wet-
houder Duurzaamheid, John Nederstigt
namens de jury, de winaars van het
Groenste Idee van Haarlemmermeer
bekend. Inwoners en organisaties konden
tot 1 november energiebesparen de
ideeën indienen. Een vakjury heeft de
ideeën beoordeeld. Hier kwam de Frei -
netschool met het idee ‘Speel plaats voor
de Toekomst’ als winnaar uit. De speel-
plaats, die mechanisch met virtueel
spelen combineert, verbindt zowel ver-
schillende generaties (senioren en kin-
deren) als ook mensen met milieu. Het
speelplezier moet leiden tot vitale men-
sen, meer sociale interactie en  bovenal
bewustwording van energieverbruik.
Bewoners konden hun favoriet op de
site aangeven. Het idee, LED it Be van
s.v. Overbos kreeg de meeste stemmen
en won de publieksprijs. Overbos wil
sportplezier bieden tegen een zo laag
mogelijke contributie. Energiekosten
wegen hier zwaar. Hiervoor werd het
plan ingediend om de lichtmasten in te
richten met LED verlichting. Het gaat
hier om een voorfinanciering voor de
extra kosten van onder andere de LED
armaturen. Wethouder Nederstigt; “De
gemeente wil organisaties een steuntje
in de rug geven die net dat extra stapje
willen investeren in een duurzame toe-
komst. Veelal zijn organisaties niet in

staat de eerste extra investeringshob-
bel te nemen, die willen wij graag hel-
pen om die drempel weg te nemen.
Want, daarna is duurzaamheid eigenlijk
altijd al lonend. De gemeente heeft die
voorbeelden nodig, dat was het idee
achter het Groenste Idee". Nog zeven
ideeën kregen voorfinanciering of een
kleine subsidie voor hun ingebrachte
ideeën. In totaal ging het om 100.00
euro voorfinanciering en 75.000 euro
subsidies. 

Voor meer informatie: Remco
Asselbergs, bestuursvoorlichter wet-
houder Nederstigt, tel. 023 567 6498
(r.asselbergs@haarlemmermeer.nl).

Inholland: ”De nieuwe duur-
zame wereld is vreselijk leuk
en uitdagend!”; 
“Voor een duurzame toekomst moeten
we optimistisch zijn en blijven, dan
 redden we het wel,” was de positieve
boodschap van Wubbo Ockels. De
voormalig astronaut en hoogleraar
Duurzame Technologie aan de TU Delft
gaf een masterclass duurzaamheid aan
studenten Facility Management in
Diemen. De masterclass past in de
 collegereeks ‘duurzaamheid binnen de
facilitaire context’.; Wubbo Ockels
daagde de studenten uit om zelf te gaan
nadenken over investeren in schone
energiebronnen. Hij wil bij de studenten
een bewustwordingsproces op gang
brengen hoe ze moeten om gaan met
people, planet en profit en ze ook nog
eens te leren hoe daarvan te genieten.;
Duurzaamheid is feest; “Over 5 jaar is
het héél gewoon om een paar zonne-

Nieuws donateurs//DUURZAAMHEID

Syntens: Kring Diensten -
innovatie: meer omzet door
nieuwe diensten
De sleutel voor het versterken van een
marktpositie ligt in het ontwikkelen van
nieuwe diensten. Met de Kring Diensten -
innovatie helpt het KansenKanon Noord -
hollandse MKB-ondernemers. 

Ondernemers leren hoe zij met innova-
tieve diensten meer toegevoegde
waarde kunnen leveren aan klanten én
het bedrijfsrendement kunnen vergroten.
Doordat deelnemende bedrijven in ver-

schillende branches actief zijn, ontstaat
er een open sfeer met een grote be-
reidheid om informatie en ervaringen te
delen. Gedurende de Kring hebben
deelnemers individuele gesprekken met
een Syntens innovatieadviseur en externe
deskundigen. Concreet wordt aandacht
besteed aan de vertaling van het geleer -
de naar de specifieke bedrijfssituatie. 
Inmiddels hebben tientallen onderne-
mers al deelgenomen. Geert Kuiper,
directeur Kuiper Transport: “Je hebt
een eigen visie over diensten, maar het
is belangrijk je open te stellen voor die

van anderen. Er was volop gelegenheid
om te spiegelen met docenten en de
andere deelnemers.” Jan-Willem Lut,
directeur Sercom, bewaart goede herin-
neringen. “Syntens stimuleert om
 vanuit een helikopter naar je bedrijf te
kijken. Door afstand te nemen dwing je
jezelf na te denken over hoe de markt
en de concurrentie zich ontwikkelen en
waar je over vijf jaar wilt staan.”  

Wilt u zich aanmelden?
Innovatieadviseur Klaas Damstra  
 (e-mail: klaas.damstra@syntens.nl).  

ING: Nieuwe consolidatier-
onde veredelaars op komst
Wereldwijd sterke vraagstijging biedt
Nederlandse veredelaars tot 2020
volop kansen.
De komende tien jaar zal er veel veran-
deren voor veredelaars. De uitdagingen
zijn groot: voedselzekerheid en -veilig-
heid blijven hoog op de agenda staan,
het aantal toepassingen van genetische
technologieën in de veredeling stijgt
zeer snel en de focus op duurzaamheid
wordt almaar groter. Vanwege toene-
mende R&D- en octrooikosten is conso-
lidatie van veredelaars onontkoombaar,
zowel nationaal als mondiaal.

De veredelingsbranche is innovatie pur
sang en Nederland is dankzij een efficiënt
georganiseerde keten en goede samen-
 werking in de segmenten groenten en
sierteelt nog altijd toonaangevend in
de wereld. Als kleine en middelgrote
groenten- en sierteeltveredelaars niet
adequaat en niet proactief inspelen op
de volop aanwezige kansen (mondiaal
sterk stijgende vraag) en bedreigingen
(octrooiwetgeving, schaalvergroting,
 innovatieklimaat en tekort aan goed
opgeleid personeel) kan die leidende

positie in 2020 zomaar verdwenen zijn.
”De uitdaging voor groenteveredelaars
is groot. In 2050 zal de vraag naar voe-
ding naar schatting met 70% zijn geste-
gen. Hierin kan alleen worden voorzien
door een enorme verbetering van de

productiviteit”, aldus Kees van Beek,
ING sectormanager tuinbouw voor
groenten en fruit. ”Dit is haalbaar, want
de ontwikkelingstijd van nieuwe groen-
terassen is dankzij nieuwe technieken al
in hoog tempo gehalveerd en Neder -
land se veredelaars blijven voorop lopen
in het toepassen van geavanceerde
technieken”.
”In de sierteelt is de situatie anders. Bij
bloemen en planten blijft variatie in het
aanbod namelijk erg belangrijk en voor
veredelaars in de sierteelt is het moei-
lijk in te schatten wat consumenten
over een aantal jaren willen”, volgens
Martin van Wirdum, ING sectorma-
nager tuinbouw voor bloemen en plan-
ten. ”Ze focussen daarom bij de verbe-
tering van plantenrassen vooral op
kostenefficiency en betrouwbaarheid,
dus op eigenschappen als langere
houdbaarheid, resistentie voor ziekten
en hogere opbrengst per vierkante
meter”.

Voor meer informatie: Martin van
Wirdum, Sectormanager Tuinbouw &
Sierteeltgroothandel 
ING Business Banking tel: 06 302 68 089
(martin.van.wirdum@ing.nl).
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lingen. Goudappel Coffeng rekende uit
dat de CO2-belasting van de ArenA
buiten het gebouw vijf keer groter is
dan er binnen wordt ’verstookt’. Als
 adviseur mobiliteit richt Goudappel
Coffeng zich op het verduurzamen van
mobiliteit. Dat betekent o.a. het stimu-
leren en faciliteren van duurzamer
 reisgedrag (zoals e-verkeer, OV en
 carpooling) en het voorkomen van de
noodzaak tot verplaatsing (bijv. 
Het Nieuwe Werken). 

Voor meer informatie: Willem Scheper
(wscheper@goudappel.nl). 

Shell: ontwikkeling van
 efficiënte technologie voor
de DPC markt
Shell brengt binnenkort een technologie
op de markt die het mogelijk maakt om
diphenyl carbonaat (DPC) te produce-
ren, een grondstof voor de productie
van polycarbonaat, dat gebruikt wordt
in uiteenlopende producten zoals
 computers, optische discs, beglazing,
verlichting en vliegtuigen. 
DPC is een goed alternatief voor de
veelal gebruikte route met fosgeen (ook
wel mosterdgas genoemd), dat een
hoog gif gehalte bevat. Het proces met
fosgeen is erg complex en verbruikt
veel energie.
Er zijn inmiddels meer technologieën
op de markt die DPC kunnen produce-
ren zonder gebruik van fosgeen; deze

zijn echter nog steeds energie- en
 kapitaal intensief. De technologie die bij
het technologiecentrum van Shell in
Amster dam is ontwikkeld zal naar ver-
wachting aanzienlijke voordelen hebben
in termen van de kosten, veiligheid en
CO2 footprint. 

Meer informatie: Susan Kimkes
(s.kimkes@shell.com).

KplusV: The Start-up Network
zet zich in voor duurzame
 innovatie
Ondernemer Hans Kouwenhoven ont-
wikkelt een online thermostaat die sterk
is in gebruiksgemak en programmeer-
baar is onafhankelijk van tijd en plaats.
Een thermostaat die de consument in
staat stelt om het verbruik te minimalise-
ren. Consultants van the Start-up
Network (the SUN) helpen i-Thermostat
bij het aantrekken van financiering en
de leveranciersselectie. 

Het idee voor i-Thermostat is uit nood-
zaak geboren: Hans heeft tevergeefs
gezocht naar een stijlvolle en gebruiks-
vriendelijke thermostaat. Samen met
een interactie designer en zijn broer,
die ervaring heeft als industrieel ont-
werper bij o.a. ATAG, is hij gaan naden-
ken over de gebruiksvriendelijke thermo-
 staat. Het resultaat is een stijlvolle en
gebruiksvriendelijke oplossing die zich
aanpast aan het gebruiksmoment en de

gebruiksfunctie. De thermostaat is
voorzien van een internetverbinding
zodat de verwarming op afstand inge-
steld kan worden. Op termijn voorziet
Hans integratie met GPS: ”de verwar-
ming slaat straks aan zodra je van je
werk de snelweg op rijdt”. 

Hans heeft dankzij the SUN een lening
voor duurzame initiatieven verworven en
is in contact getreden met potentiële
investeerders. Oprichter Hans Kouwen -
hoven over the SUN: het netwerk heeft
mij al een flink aantal contacten opge-
leverd. Ik ben voornamelijk op zoek
naar investeerders. The SUN heeft daar
veel kennis van en ervaring mee. Dat
kan mij bij de onderhandelingen met
 financiers van pas komen en is al een
toegevoegde waarde gebleken bij het
opstellen van mijn business plan”. 
The Start-Up Network Amsterdam is
het netwerk dat innovatieve onderne-
mingen helpt met het versnellen van
hun groei. 

Voor meer informatie zie www.thesun -
amsterdam.nl of neem contact op met
Chantal Brouwer, adviseur KplusV, 
tel 020 669 90 66. 

Science Park Amsterdam
werkt samen aan duurzame
energiehuishouding
De UvA, Nikhef en DUWO onderteken-
den op vrijdag 11 november een over-
eenkomst om te investeren in een
warmte/koude-opslagsysteem op
Science Park Amsterdam. Het systeem
reduceert in eerste instantie 290-350
ton CO2. Dit kan in de toekomst oplo-
pen tot circa 450 ton. Het datacentrum
van Nikhef, meer dan 600 studentenwo-
ningen van DUWO en het nieuwe ge-
bouw van het Amsterdam University
College (AUC) worden aangesloten op
het opslagsysteem. De overeenkomst,
die wordt gesloten met exploitant Cogas,
is het resultaat van de samenwerking
tussen de verschillende partners om
een duurzame energiehuishouding te
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panelen te halen bij de bouwmarkt.
Ook over het installeren hoef je niet in
te zitten.” Wubbo Ockels legt het in drie
minuten uit. “En als je na het plaatsen
de stekker in het stopcontact steekt,
dan heb je meteen wel de moeilijkste
handeling gedaan. Stroom gaat twee
kanten op, dus met een ouderwetse
meter zie je dat het wieltje de andere
kant op gaat draaien.”; “En dat is feest!”,
roept Ockels enthousiast. Niet alleen
omdat gebruik van schone energie-
bronnen noodzakelijk is voor de mens-
heid om te overleven, maar vooral ook
omdat de nieuwe duurzame wereld
“vreselijk leuk en uitdagend” is. “Voor
een duurzame toekomst moeten we
optimistisch zijn en blijven, dan redden
we het wel.”; 

“Niet de ruimte, maar de aarde is
uniek,” ontdekte Wubbo Ockels toen
hij in 1985 als Nederlands eerste astro-
naut de aarde verliet. Hij wijst op een
foto van Nederland die hij zelf 26 jaar
geleden vanuit de Spaceshuttle
maakte. “In die zwarte ruimte is niets;
geen lucht, geen zuurstof, geen ge-
schiedenis. Het is daar min 200 graden.
Tegelijkertijd bevindt zich op aarde
alles wat je kent; de natuur, je familie, je
toekomst. En dat terwijl er maar een
heel dun laagje lucht ons beschermt
tegen die gevaarlijke ruimte. Wees daar
een beetje voorzichtig mee.”; De
hoogleraar vergelijkt de aarde graag
met een ruimteschip waarvoor we goed
moeten zorgen. Op dit moment gaat
het namelijk ‘niet zo goed’ met dat
ruimteschip. Hij laat statistieken zien
waaruit blijkt dat als de mensheid ‘zo
doorgaat’ met gebruik van oude energie-
 bronnen dat de gevolgen extreem kun-
nen zijn. De olie raakt op, al het ijs op
de Noordpool smelt weg, diersoorten
verdwijnen. Uiteindelijk wordt de aarde
steeds warmer, het weer steeds extremer.
“Hoe moet het dan verder?” Wubbo
Ockels is een van de initiatiefnemers
van Happy Energy, een jong initiatief
dat staat voor een positieve en duurzame

cultuur, en streeft naar een samenleving
die zoveel mogelijk gebruik maakt van
herbruikbare producten en schone
energie. Met het Happy Energy logo
als het nieuwe universele symbool voor
duurzaamheid.; 

Meer informatie op
 www.happyenergy.nl

AEB: Groen gas voor
Amsterdamse vuilnisauto
Het biogas dat vrijkomt in de rioolwater-
zuiveringsinstallatie van Waternet wordt
bij Afval Energie Bedrijf (AEB) omgezet
in elektriciteit. De biogasmotoren
draaien op volle toeren, maar Waternet
produceert steeds meer biogas.
Momenteel wordt dit gas verbrand
omdat er geen toepassing voor is.
‘Zonde,’ zegt Ben de Ru, gedetacheerd

vanuit Waternet als projectleider groen
gas. ‘Er waren drie keuzes om ook dit
gas te benutten: een extra biogasmoter
om elektriciteit op te wekken, omzetten
in warmte of er groen gas van maken.
De laatste variant levert de hoogste
 milieuwinst op, dus hier is voor gekozen.’
Vanaf februari gaat AEB het extra bio-
gas van Waternet omzetten in groen
gas in een speciaal daarvoor gehuurde
installatie. ‘AEB kan dan praktijkervaring
opdoen met het produceren van groen
gas uit biogas, zodat het over een aan-
tal jaren een veel grotere permanente
installatie kan realiseren’, vertelt Ben.
‘Het groene gas wordt in eerste instan-

tie geleverd aan het gasnet. Het doel is
uiteindelijk de huisvuilwagens van
Amsterdam op dit groene gas te laten
rijden.’  

Voor meer informatie: Ben de Ru, tel.
020 587 62 99 (ru@afvalenergiebedrijf.nl).

Goudappel Coffeng: Green
Deal Amsterdam Arena
Gaat het Arena-gebied aan haar succes
ten onder? De ArenA, Ziggo Dome en
Heineken Music Hall trekken jaarlijks
ruim 4 miljoen bezoekers. Maar wie kent
de verhalen niet van deels gemiste op-
tredens door vastgelopen verkeer en
de massale zoektocht naar een parkeer-
plaats? Goudappel Coffeng en de
ArenA gaan de uitdaging om het ge-
bied duurzaam bereikbaar te houden.
Op 11 november jl., de dag van de

 mobiliteit, tekenden zij hiervoor een
‘Green Deal’. 
Overheden en organisaties sluiten
‘Green Deals’ om concrete afspraken
over groene groei mogelijk te maken.
Gemeente Amsterdam wees De
Amster dam Arena aan als “icoonlocatie”
op duurzaamheidgebied. Het 5 jaren-
 plan ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ moet
de ArenA tot het duurzaamste stadion
in Europa maken, door vermindering
van energie- en watergebruik, CO2-
emissies, afvalproductie en de mobili-
teitsbelasting.
Vooral de mobiliteitsbelasting is in deze
‘Green Deal’ cruciaal voor de doelstel-
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Inholland: De nieuwe kleren
van religie  
“Ik geloof niet dat er in het openbaar
onderwijs ‘nergens’ aan gedaan wordt”
schrijft Ina ter Avest, lector Onderwijs
en Levensbeschouwing bij Inholland, in
haar bijdrage aan de afscheidsbundel
voor Leo van der Tuin. In de bundel ‘De
nieuwe kleren van religie’ wijden ver-
schillende lectoren hun bijdrage aan de
vraag welke rol religiositeit tegenwoor-
dig speelt. De inleiding spreekt vooral
over verborgen religiositeit: “De sensi-
bilisering voor (vormen van) verborgen
religiositeit en het zichtbaar maken en
de articulatie van verborgen religiositeit
vragen om nieuwe, specifieke methoden
van onderzoek en educatie. De idee van
verborgen religiositeit zelf vraagt om een
theologische, filosofische en cultuurwe-
tenschappelijke verheldering.”

De bundel staat in de HBO-Kennis bank,
een initiatief van SURF-foundation en
21 participerende hogescholen. Deze
portal is dit jaar tijdens de Dag van de
Excellentie gelanceerd en geeft toegang
tot kennisproducten van hogescholen.
Er zijn inmiddels ruim 19.000 lectorale
publicaties en afstudeeropdrachten.

Voor meer informatie: Ina ter Avest,
 lector Onderwijs en Levensbeschouwing
(Ina.terAvest@inholland.nl).

Inholland: Verkeerde keuze
niet altijd verkeerd  
De conferentie ‘mbo-hbo 2.0, georgani-
seerd door het regionaal netwerk mbo-
hbo Noord-Holland/Flevoland, had dit
jaar als thema ‘Studiesucces van door -
stromers’. Eén van de sprekers, Tom
Luken, onafhankelijk onderzoeker en
adviseur op het gebied van (loopbaan) -
ontwikkeling, benadrukte in zijn presen-
tatie dat goed kiezen bijna een onmo-
gelijke opgave is. Er zijn zoveel moge-
lijkheden en het is moeilijk om je er een
voorstelling van te maken. Haast nog
moeilijker is het om in te schatten hoe
het in de toekomst zal zijn en, boven-

dien, hoe je zelf zult ontwikkelen.
In een korte film vertelden studenten
over de overstap van mbo naar hbo. Na
de film bood speeddaten de gelegen-
heid tot netwerken. Dit leverde boven-
dien tips op van zo’n 60 mbo-hbo
 koppels. De meest waardevolle werden
beloond met een award. 
Met een award beloonde tips betroffen
de uitwisseling van docenten tussen
mbo en hbo, het  begeleiden van mbo-
studenten door hbo-studenten en het
verhogen van het mbo-niveau door on-
dermeer het eisen van meer discipline,
meer eisen stellen aan studiehouding,
werkstukken inhoudelijk strenger te
 beoordelen en het verbeteren van
 basisvaardigheden zoals Nederlands,
Engels en rekenen/wiskunde.

Voor meer informatie: Marjolein van
Haselen (Marjolein.vanHaselen@
inholland.nl).

Inholland: Internationaal
 onderzoek naar intergeneratie-
 leren  
Het lectoraat Intellectual Capital startte
in november met het Grundtvig SILVER-
project, een internationaal onderzoeks-
project naar intergeneratieleren. Aan het
project nemen nog vijf andere instellin-
gen deel uit verschillende Europese
landen. 
Het lectoraat Intellectual Capital doet
onderzoek naar vergrijzing, naar de
 gevolgen daarvan voor beschikbare
kennis binnen organisaties en naar
 mogelijke knelpunten en oplossingen.
Centraal onderzoeksthema van het
 lectoraat is het leren tussen oudere en
jongere medewerkers ofwel intergene-
ratieleren (IGL). Onderzoek heeft aan-
getoond dat door intergeneratieleren
onderbenutting van oudere medewer-
kers kan worden tegengegaan en ver-
lies van kennis kan worden voorkomen.  

Voor meer informatie: Daan Adriessen,
Lector Intellectual Capital 
(daan.andriessen@inholland.nl).

Inholland: Met MER Business
Club naar de eerste plaats  
Vierdejaars MER-student Kozhir
Aldaoudi heeft het initiatief genomen
om in Diemen een MER Business Club
te beginnen. De Club is bestemd voor
eerste- en tweedejaarsstudenten van de
opleiding MER en wordt officieel gelan-
ceerd in december, tijdens de MER einde-
 jaarslunch. Doel is onder meer bedrijven
te bezoeken en uit te nodigen en alumni
hun ervaringen te laten delen.
“Het is belangrijk om studenten te
 inspireren en te motiveren, zodat zij be-
tere studieresultaten behalen en de uit-
val kleiner wordt”, zegt initiatiefnemer
Kozhir Aldaoudi. Studenten van nu zijn
zich meestal niet erg bewust van de
 arbeidsmarkt en van wat je nodig hebt
om daar je doel te bereiken, is de me-
ning van Kozhir, die na zijn afstuderen
nog een master wil gaan volgen aan de
Erasmus Universiteit of de Vrije Univer -
si teit. Toch is dat uiterst belangrijk
omdat de arbeidsmarkt alleen maar
harder zal worden. Daarom moet je als
student nog beter weten wat je wilt en
wat je te bieden hebt.
“Studenten beginnen ook meestal pas
in hun vierde jaar echt met netwerken

realiseren in het westelijk gedeelte van
Science Park Amsterdam. Het project
vormt een belangrijke uitbreiding van
investeringen in WKO-systemen op
Science Park Amsterdam. Cogas reali-
seert in april 2012 de eerste fase van het
WKO-systeem en voorziet daarbij het
AUC van warmte en koude. Aansluitend
wordt in de zomer de koeling voor het
datacentrum van Nikhef aangesloten.
In 2013 voorziet het systeem de door
DUWO te realiseren studentenwoningen
in het Science Park van duurzame
warmte. Door ondersteuning vanuit de
gemeente Amsterdam kan in de nabije
toekomst ook woongebouw Kea op de
duurzame energievoorziening worden
aangesloten.

Meer informatie: UvA Persvoorlichting
(persvoorlichting@uva.nl).

Zuidas: 1e Breeam excellent
kantoor
Deloitte, AKD en OVG hebben 30 no-
vember tijdens het Nationaal
Sustainability Congres een BREEAM-NL
Excellent ontwerpcertificaat ontvangen
voor het nieuwe duurzame kantoor van
Deloitte en AKD op de Zuidas. Het
scoorde als BREEAM kwalificatie 4 ster-
ren, de hoogste score voor duurzame
nieuwbouw ooit in de Benelux behaald.
In het gebouwontwerp staan het ge-
bruik van veel glas en de verwerking
van 700 m2 zonnepanelen  centraal.
Harry Vlaardingerbroek benadrukte
de sterke punten van het nieuwe pand
van Deloitte en AKD: “Duurzaamheid,
moderne architectuur en een gewel-
dige werkomgeving zijn in dit gebouw
harmonieus geïntegreerd”.

Mat Bovy, COO van AKD: “AKD is erg
verheugd met dit groene keurmerk dat
het nieuwe pand van AKD en Deloitte
kwalificeert als ‘excellent’. Het is een
grote uitdaging om een duurzaam kan-
toorgebouw te realiseren en we zijn
dan ook erg blij dat onze inspanning dit
mooie resultaat heeft opgeleverd”. 

FLEXIBILITEIT, LICHT EN WARMTE
De opdrachtgevers willen met het ge-
bouw concreet invulling geven aan ‘Het
Nieuwe Werken’. Dit houdt in dat er
flexibiliteit moet zijn in het gebruik van
de diverse ruimtes, maar ook dat de
bereikbaarheid een grote rol speelt. PV-
panelen zullen straks duurzame stroom
opwekken voor het opladen van elektri-
sche auto’s. Er komen een tiental van
dit soort oplaadpunten. Het Nieuwe
Werken vraagt om moderne werkplek-
ken met veel daglicht waar medewer-
kers zich snel thuis voelen. Immers,
flexibele werktijden impliceren een
komen en gaan van mensen. Een groot
atrium op het noorden zal zorgen voor
licht. Geen volle zon, wel veel transpa-
rantie en ruimte. Om de gebruikers een
optimaal klimaat te garanderen wordt
straks gebruik gemaakt van stadsver-
warming en –koeling. De temperatuur

kan per ruimte geregeld worden; zo
wordt er geen energie verspild. De
ruim 700 m2 aan zonnepanelen zijn in-
tegraal meegenomen in het ontwerp
en wekken daarmee energie op.

Meer informatie over BREEAM-NL is te
vinden op www.breeam.nl en
www.dgbc.nl.
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Harry Vlaardingerbroek, verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van Deloitte, 
Mat Bovy COO van AKD en Robert van Alphen, ontwikkelingsmanager OVG namen het
certificaat in ontvangst uit handen van Wim Fieggen operationeel directeur Dutch Green
Building Council (DGBC). 

Artist Impression

Kozhir Aldaoudi



Frank Blenderman, partner bij Ernst &
Young: “Deze samenwerking is gericht
op studenten/startende ondernemers
maar we willen ook in breder perspec-
tief ondernemerschap in Nederland be-
vorderen. Onze economie kan niet zon-
der succesvolle ondernemers. Daarom
zullen we onze gezamenlijke kennis op
verschillende momenten en plaatsen
delen om iedere ondernemer die
daarin geïnteresseerd is te informeren,
motiveren en inspireren. 

Voor meer informatie: Frank Blenderman,
Leader Strategic Growth Markets, 
Ernst & Young, tel: 088 407 13 04.

Syntens: Winnaar
’Gouden Kans 2010’ breekt
 internationaal door
Ongeveer een jaar geleden mocht InTech
Dike Security Systems, uit handen van
juryvoorzitter Jaap Bond (toenmalig ge-
deputeerde Provincie Noord-Holland), de
‘Gouden Kans’ in ontvangst nemen. Het
winnen van de ‘Gouden Kans’ heeft ertoe
bijgedragen dat InTech begin dit jaar
werd gevraagd deel te nemen aan een
handelsmissie naar Vietnam onder leiding
van oud-minister Cees Veerman. Te mid-
den van bedrijven als Royal Haskoning,
Arcadis en Fugro mochten zij hun visie op
het veiliger maken van twee grote Delta-
gebieden in Vietnam presenteren.

In april werd in bijzijn van prins Willem-
Alexander en prinses Maxima een over-
eenkomst met het Vietnamese ministe-
rie van landbouw afgesloten voor de
inspectie van 6000 kilometer dijken en
stuwdammen, het opzetten van een
hoogwaterwaarschuwingssysteem voor
dammen en dijken én voor het realise-
ren van een opleidingsprogramma. Het
project wordt uitgevoerd met meerdere

partners en beslaat een periode van
een jaar. Binnen die termijn wordt een
nieuwe, integrale systematiek van wa-
tercontrolemechanismen gerealiseerd
en geoptimaliseerd. 

InTech is er trots op om als relatief
kleine onderneming Nederland in inter-
nationaal opzicht op de kaart te kunnen
zetten.  Mede dankzij de Gouden Kans
en het KansenKanon hebben zij zichzelf
als onderneming enorm op de kaart
gezet. 

Voor meer informatie: www.kansen-
kanon.nl of rene.zijtregtop@syntens.nl 

Syntens en Eigenbaas zetten
zich in voor vrouwelijk
 ondernemerschap 
Op 1 september 2011 is het Europese
project ’WE keep on growing’ in
Nederland van start gegaan. Waarbij
WE staat voor Women Entrepreneurs:
het project zet zich actief in voor vrou-
welijk ondernemerschap in Nederland.
’WE keep on growing’ geeft vrouwelijke
ondernemers een sterk netwerk en werkt
met mentoren die vrouwelijke onderne-
mers 2 jaar lang coachen. Doel is de
gecoachte ondernemers te versterken
op het gebied van effectiviteit, efficiency
en winst/omzet en een verbetering  van
persoonlijke- en ondernemersvaardig-
heden. Ook zal het project zich inzetten
voor meer aandacht voor vrouwelijk
 ondernemerschap in Nederland. Er zijn
in Nederland steeds meer vrouwelijke
ondernemers, ongeveer 348.000. 50%
van deze ondernemende vrouwen wil
met haar organisatie groeien, zo blijkt
uit onderzoek. Bovendien zijn vrouwe-
lijke ondernemers relatief innovatief en
hoogopgeleid. Momenteel is 35% van
de startende ondernemers vrouw. 

Dit maakt dat vrouwelijke ondernemers
een enorm potentieel vormen voor
economische groei. Daarbij heeft
 onderzoek uitgewezen dat mentoring
(coaching) een goede manier is om
vrouwelijk ondernemerschap te stimu-
leren. Het project wordt financieel
mede mogelijk gemaakt door het
Ministerie van EL&I en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Voor meer informatie:
juully.ruyters@syntens.nl Zie ook
www.wekeepongrowing.nl 

en met nadenken over wat ze willen
 bereiken,” vervolgt Kozhir. “Naar mijn
mening ontbreekt er dus een stukje
professionele houding bij de student
wat niet door de opleiding ‘gerepareerd’
wordt. We mogen dan in de top 3 van
MER-opleidingen staan, ik blijf kritisch
want het kan altijd beter. Met de MER
Business Club wil ik ervoor zorgen dat
we binnen nu en 3 jaar de eerste plaats
onder de MER-opleiding in Nederland
bereiken!”

“De MER-docenten staan bijzonder
 positief tegenover de plannen van
Kozhir,” is de reactie van van opleidings-
 manager Michel Dawideit. “Ik juich dit
initiatief van harte toe. Het feit dat
 studenten zich zo verbonden voelen
met hun opleiding, sluit aan bij de ver-
bondenheid die wij als MER met onze
studenten voelen. Studenten zijn trots
op hun opleiding MER Diemen. Dat
blijkt ook uit de keuzegidsen waarin de
MER op plaats 3 is gekomen. Die trots
van studenten uit zich ook in een
 initiatief als de MER Business Club.”

Voor meer informatie over de MER
Business Club of een bedrijfsbezoek:
Kozir Aldaoudi 
(79763@student.inholland.nl)

Amolf: Store for Science 
slaat nieuwe brug tussen
 wetenschap en MKB
Het FOM-instituut AMOLF opende on-
langs de website www.storeforscience.nl.
Via deze vernieuwende webwinkel
maakt AMOLF haar onderzoeksfacilitei-
ten en expertises toegankelijk voor
hightech bedrijven. Met deze benade-

ring wil AMOLF een laagdrempelige
kennistransfer richting het MKB tot
stand brengen.
Bart van Leijen: ”Bij Store for Science
is het winkelconcept als uitgangspunt
gekozen. Het is daarmee meer dan een
kennisportal. De bezoeker voert tref-
woorden in en krijgt via een geavanceer -
de zoekmachine een overzicht van
 relevante publicaties en onderzoeks-
apparatuur, en van de expertises van
AMOLF-wetenschappers op het be-
treffende gebied. Indien gewenst, kan
een MKB-bedrijf vervolgens via de
 storemanager contact leggen met
 wetenschappers en technici voor een
‘breakthrough session’ of voor toegang
tot de faciliteiten van AMOLF. Store for
Science representeert een nieuwe be-
nadering voor de kennistransfer rich-
ting MKB. Het is een instrument om
hightech ondernemers van dienst te
kunnen zijn bij het oplossen van innova-
tievraagstukken. De store is zodanig
ontwikkeld, dat ook andere kennisinsti-
tuten zich met hun kennis en faciliteiten
bij dit initiatief kunnen aansluiten.”

AMOLF verricht toonaangevend funda-
menteel onderzoek op het gebied van
nanofotonica en de fysica van biomole-
culaire systemen, twee onderwerpen
met grote potentie voor technologische
innovaties. Het instituut is gevestigd op
het Science Park Amsterdam.

Voor meer informatie: dr. Bart van Leijen,
Instituutsmanager, 020 754 71 00 
(b.v.leijen@amolf.nl).

Ernst & Young: Succesvol
 ondernemerschap stimuleren
Om ondernemerschap in Nederland te
bevorderen, tekende het Amsterdam
Center for Entrepreneurship (ACE) en
Ernst & Young  een samenwerkings-
overeenkomst. De samenwerking loopt
voorlopig tot halverwege 2014 en is
 gericht op het delen van kennis en net-
werken om ondernemerschap onder
studenten, startende en groeiende
 ondernemers te stimuleren. 

Mirjam van Praag, oprichter en weten-
schappelijk directeur van ACE (een
 samenwerkingsverband van de Uni -
versiteit van Amsterdam, de Vrije Uni -
ver siteit, de Hogeschool van Amster -
dam en de Hogeschool Inholland/
Amsterdam): “ACE bevordert het on-
dernemersklimaat in Nederland door
middel van onderzoek en onderwijs. 
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afgelopen half jaar insectenhotels, wer-
den er 71 woningen gerealiseerd. Om de
leefbaarheid van de wijk te vergroten,
krijgt het station een facelift, worden er
meer voorzieningen voor fietsers
 gemaakt en zijn er naast de groentetuin
ook een moestuin en een pluktuin
 gerealiseerd. Ook het Holland Festival,
het grachtenfestival en sculptuurroute
Art Zuid trokken het afgelopen halfjaar
langs de Zuidas. En dat alles op slechts
2,5 vierkante kilometer.

15 ACTIES VOOR 2015
Deze acties en meer werden het afge-
lopen halfjaar gerealiseerd in het kader
van 15by15. De acties zijn er vooral op
gericht om van Zuidas een bruisende
plek te maken met een eigenwijs Amster -
dams tintje, waarbij het aantrekken van
internationaal toptalent hoog in het
vaandel blijft staan. Na 10 jaar bouwen
aan torenhoge kantoren en glazen ge-
vels, heeft Zuidas inmiddels 650.000 m2
vastgoed gerealiseerd. De leegstand in
de wijk ligt ver onder het landelijk ge-
middelde; namelijk 11,2% ten opzichte
van 15,0% landelijk. Een recent rapport
van CBRE bevestigt dit beeld. 

Voor meer informatie: Jeannette
Driessen, public affairsmanager Zuidas,
tel. 06 222 08 575 (jdn@zuidas.nl).

Decisio: Nautische wereld-
spelers in de Zaanstreek
De Zaanstreek heeft een rijke historie
als vestigingsregio voor watergebonden
bedrijvigheid. De voedingsmiddelen-
industrie, en vooral de cacao, is waar
velen dan meteen aan denken. Maar ook
de scheepsbouw is van oudsher een
 activiteit die zich thuis voelt in de Zaan -
streek. Al in 1698 vertoefde tsaar Peter
de Grote enige tijd in Zaandam om het
scheepsbouwvak te leren. Een interes-
sante ontwikkeling in de laatste jaren is
de opkomst van de jachtbouw en daar-
aan verwante bedrijven in de Zaanstreek.
Het gaat hierbij om bedrijven die zowel
aan de afzet- als aan de inkoopkant

over de hele wereld actief zijn. Motoren
uit Amerika, masten uit Friesland, zeilen
uit Denemarken. De Nederlandse
scheeps- en jachtbouw moet het hebben
van kwaliteit, betrouwbaarheid, vakman-
schap, kennis en innoverend vermogen.
Bouwers en toeleveranciers werken in
co-makership samen aan maatwerk-
zeilschepen die state of the art zijn,
zowel in materiaalgebruik, snelheid en
comfort als in duurzaamheid (zoals
 hybride aandrijving). Innovaties worden
hierbij veelal door bedrijven zelf ont-
wikkeld, en soms in samenwerking met
kennisinstellingen. Decisio heeft in op-
dracht van de Kamer van Koophandel
Amsterdam en de Zaanse ondernemers-
 organisaties BIA en ZON onderzoek
gedaan naar betekenis en ontwikkelings-
 kansen voor de nautische bedrijvigheid
in de Zaanstreek. 

Informatie: j.broer@decisio.nl of
 martijn.jonker@kvk.nl. 

Dura Vermeer: de Innovatie
Challenge, oproep aan
 woningcorporaties!
Het behouden en creëren van vitale
 wijken is in de huidige markt kansloos.

Of denk jij van niet? Doe ook mee aan
de Innovatie Challenge en schrijf je in
via challenge@duravermeer.nl. 
Niemand is zo slim als iedereen. Met
die gedachte heeft Dura Vermeer
Divisie Bouw en Vastgoed de Innovatie
Challenge opgezet. In de Challenge
gaan medewerkers van corporaties en
medewerkers van Dura Vermeer samen
op het online platform www.duraver-
meerchallenge.nl aan de slag met het
thema vitale wijken. Op het platform
wordt het thema ‘vitale wijken’ nader
toegelicht.
De Innovatie Challenge start op 17
 januari 2012, de Dag van de Media. Na
zes weken eindigt de ideeënfase. De
beste ideeën worden geselecteerd en
uitgewerkt in business concepten. De
inzenders blijven indien gewenst con-
tinu betrokken. Zo werkt Dura Vermeer
samen met corporaties aan robuuste
oplossingen voor de toekomst.

Wil jij ook meedenken over een uitda-
gend vraagstuk? En op een inspirerende
manier gezamenlijk tot ideeën komen
waar echt iets mee gedaan wordt?
Meld je dan aan via challenge@duraver-
meer.nl

Boekel de Neree adviseert
over omgevingsrecht
In het regeerakkoord heeft het kabinet
aangekondigd met voorstellen tot bun-
deling, vereenvoudiging, modernise-
ring en versobering van het omgevings-
recht in brede zin te komen. Minister
Schultz van Infrastructuur & Milieu heeft
in een beleidsbrief aangekondigd dit
ten uitvoer te gaan brengen door de
wetten die betrekking hebben op de
 fysieke leefomgeving, zoals de Wro,
Wabo en Tracéwet, te vervangen door
een nieuwe wet: de Omgevingswet.
Naast het instellen van een Critical
Review Team, dat onder meer kan
 reflecteren op inhoudelijke consistentie,
samenhang met andere wetgeving,
praktische toepasbaarheid en onder-
bouwing van de uitwerking van de
Omgevingswet, stelt de minister vijf
Externe Adviesgroepen in die vanuit de
praktijk voorstellen zullen doen en zullen
reflecteren op de wet. De leden van deze
Adviesgroepen worden geselecteerd
op basis van hun praktijkexpertise. Elke
groep telt zo'n zeven deskundigen van
maatschappelijke organisaties, overhe-
den en bedrijven.
Anne-Marie Klijn is gevraagd lid te
worden van de Adviesgroep ”Woning -
bouw, stedelijke herstructurering en
cultuur”. Deze groep gaat zich onder
andere bezighouden met vraagstukken
als de betekenis van de adviezen van de

Commissie Dekker voor de Omgevings -
wet, de rol van het bestemmingsplan in
binnenstedelijk gebied en de betekenis
van andere wetgeving dan de Wet
ruimtelijke ordening en de Woningwet,
die een impact heeft op mogelijkheden
tot stedelijke ontwikkeling (bijv. regel-
geving voor monumenten, milieu,
 infrastructuur, water, natuur enz.)   

Meer informatie: mr. AnneMarie Klijn,
advocaat en partner Boekel de Neree en
tevens bestuurslid KennisKring
Amsterdam (anne-marie.klijn@boekel-
deneree.com).

Zaanstad: verhuizing naar
nieuw gemeentehuis: een
creatief gebouw, genius loci
Zaanstad heeft een nieuw en bijzonder
stadhuis. De geschiedenis van de streek
is erin te herkennen: hoe de mensen hun
geld verdienden, hun huizen bouwden
en hoe ze in het leven stonden.
Architect Sjoerd Soeters nam de genius
loci, de geest van de plek, als uitgangs-
punt voor zijn ontwerp. Daardoor spreekt
het stadhuis een voor iedereen begrijpe-
 lijke ‘beeldtaal’. Die taal bestaat uit her-
kenbare kleuren en vormen. Daarmee is
het een ’sprekend’ gebouw geworden,
een gebouw dat het verhaal van de
Zaanstreek vertelt. Een gebouw met een
knipoog, met “valse” voorgevels ont-
leend aan de Renaissance (15e/16e
eeuw). De Italiaanse renaissance was
een belangrijk voorbeeld voor architec-
ten in heel Europa. In Amsterdam bij-
voorbeeld, hebben veel grachtenhuizen
een ‘valse’ voorgevel. Ook in de Zaan -
streek is de valse voorgevel overal te
zien, in allerlei stijlen. Meestal werd eerst
een huis gebouwd, pas later de voorge-
vel. Hoe die eruitzag, hing af van het
beroep en de status van de bewoner.
Een notaris liet een andere voorgevel
bouwen dan een boer. Is de valse voor-
gevel van de Amsterdamse grachten-
panden nog twee stenen dik, in de
Zaanstreek zijn het niet meer dan twee
houten planken. Daarin is terug te zien

dat de mensen het vroeger niet breed
hadden, maar deze bouwwijze weer-
spiegelt ook de pragmatische instelling
van de Zaankanter en zijn afkeer van
dikdoenerij. Het moest allemaal snel,
niet te duur en niet te protserig. Om die
dunne gevel niet te plat te maken, werd
hij versierd met witte lijsten en krullen.
Hierdoor, en door de rangschikking en
grootte van de ramen, kregen de ge-
vels diepte. Zo werd met weinig midde-
len toch een sterk visueel effect bereikt. 

Zie www.zaanstad.nl

Zuidas trekt multinationals,
kennisinstituten, insecten en
holland festival aan
Het eerste halfjaar van 2011 verruilde
Zuivelgigant Fonterra Hamburg, me-
disch specialist in babyvoeding Mead
Johnson Parijs en Arcadis Arnhem in
voor de Amsterdamse Zuidas, naast nog
eens een tiental andere internationale
bedrijven. Gelijktijdig streken het Dui sen -
berg School of Finance en Tinbergen
Institute neer aan deze internationale
toplocatie. Vanwege de grote hoeveel-
heid studenten dat aan de Zuidas
 studeert bij de VU en de overige oplei-
dingsinstituten, is het plan goedgekeurd
om eind 2012 voor het eerst ook 500
studentenwoningen aan Zuidas te reali-
seren. Maar studenten zijn niet de enige
nieuwe bewoners; ook kwamen er het
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is de enige continentaal-Europese
 universiteit op deze mondiale lijst. De
top 50 wordt volkomen gedomineerd
door universiteiten uit Engelssprekende
landen (Verenigde Staten, Groot-
Brittan nië, Australië en Canada). Er zijn
slechts vijf plekken op de lijst voor
 universiteiten van andere landen. Naast
Nederland met de UvA zijn dat China,
Singapore en Hongkong. De lijst wordt
aangevoerd door achtereenvolgens
Stanford, Harvard en Oxford. In de Social
Sciences-ranking gaat het om een breed
scala aan disciplines, waaronder econo-
mie, communicatie, onderwijs, geogra-
fie en rechten. Er wordt gekeken naar
onderwijs, internationaal perspectief,
inkomsten uit het bedrijfsleven, onder-
zoek en citaties. Dit zijn dezelfde criteria
die centraal staan in de algemene World
Universities Rankings van THE. In deze
totaallijst staat de UvA op plaats 92. 

Meer informatie: UvA Persvoorlichting
(persvoorlichthing@uva.nl).

UvA-hoogleraar helpt bij
 verbetering hulprobot voor
ouderen
UvA-hoogleraar en HvA-lector Ben Kröse
werkt mee aan een nieuw Europees
 onderzoek naar een robot die oudere
mensen moet helpen in huis. Tijdens
het drie jaar durende project kijken de
onderzoekers naar de behoeften van
ouderen en hun acceptatie van een robot
in een intelligente woonomgeving. De
studie, die wordt gecoördineerd door
de Britse Universiteit van Hertfordshire,
is deels gefinancierd door de Europese
Commissie.Wetenschappers aan de
Britse Universiteit van Hertfordshire
coördineren het nieuwe Europese
 project genaamdAcceptableRobotics
Companions forAgeingYears (ACCOM-
PANY). De onderzoekers voeren de
 studie met de robot ook uit aan die
 universiteit. De resultaten worden ge-
bruikt om de technologie aan te passen
en de robot beter af te stemmen op de
voorkeuren van de gebruiker. Kröse is

opgetogen deel te kunnen nemen aan
het onderzoek: ‘Bij dit project kunnen we
eindelijk op grotere schaal bestuderen
hoe ouderen omgaan met hulprobots.
Dit kan, omdat gedurende langere
 perioden de robot wordt getest in een
realistische omgeving. 

Voor meer informatie: Ben Kröse
(B.J.A.Krose@uva.n)l.

UvA: Hoe denken
Marokkaans-Nederlandse
jongvolwassenen zélf over
 integratie?
Succesvolle Marokkaans-Nederlandse
jongvolwassenen vinden integratie be-
langrijk. Maar zij ervaren het politieke
debat over integratie als polariserend,
stigmatiserend en onrechtvaardig. De
jongvolwassenen ervaren nauwelijks
een politiek tegengeluid en voelen zich
daardoor slechts in beperkte mate
 vertegenwoordigd. Dat blijkt uit het
promotie-onderzoek van Jurriaan Omlo.
Hij verdedigde zijn proefschrift Integra -
tie én uit de gratie? Perspectieven van
Marokkaans-Nederlandse jongvolwas-
senen op 30 november aan de UvA.
Voor zijn onderzoek nam Omlo 27
diepte-interviews af onder succesvolle
Marokkaans-Nederlandse jongvolwas-
senen in de leeftijdscategorie van 19
tot 30 jaar. De geïnterviewden bena-
drukken de eigen verantwoordelijkheid
van allochtonen om mee te doen in de

Nederlandse samenleving. Maar niet
tegen elke prijs. Zij geven aan dat
nieuwkomers zich niet volledig hoeven
aan te passen aan de Nederlandse
 cultuur. Allochtonen moeten het recht
hebben om een deel van de eigen
 cultuur te behouden. Daarnaast bena-
drukken de jongvolwassenen het
 wederzijdse karakter van integratie.
Autochtone burgers en de overheid
hebben de verantwoordelijkheid om
 integratie mede mogelijk te maken.
Omlo schreef dit proefschrift als
 promovendus van de Stichting Vorming
Multicultureel Kader (SVMK). Zijn pro-
motoren zijn prof. dr. J.W. Duyvendak
en prof. dr. R.S. Gowricharn. De han-
delseditie van het proefschrift wordt
uitgegeven door EburonAcademic -
Publishers (ISBN 978-90-5972-569-0, 
€19,50). 

Meer informatie: UvA Persvoorlichting,
persvoorlichting@uva.nl.

Science Park A’dam: MATRIX
Innovation Center 
Life Science bedrijven kunnen zich
 binnenkort weer vestigen in Amsterdam
Science Park Amsterdam krijgt 6.000 m2

nieuwe laboratoria en kantoorruimte
voor de Life Science industrie. Life
Science is een van de topsectoren van
Nederland, maar in de Metropool
Amsterdam is onvoldoende huisvesting
voor ondernemers in deze groeisector.

Op 16 januari 2012 worden jouw per-
soonlijke inloggegevens toegestuurd,
waarmee je toegang hebt tot het plat-
form. Het Innovatie Challenge Team. 

Vragen? Stuur een email aan
 challenge@duravermeer.nl

Mercuri Urval Inspiration
Leden van de Kenniskring Amsterdam
kunnen kosteloos gebruik maken van de
Mercuri Urval Inspiration. Dit betekent
dat u iedere maand een speciaal gese-
lecteerd artikel via de e-mail krijgt toe-
gestuurd over een specifiek onderwerp
dat relevant kan zijn voor ontwikkelingen
bij u in de organisatie. Bovendien krijgt
u persoonlijk toegang tot een interna-
tionale Management Bibliotheek met
meer dan 16.000 artikelen uit meer dan
50 zorgvuldig geselecteerde bronnen.
“Kortom een kennisbron via actuele en
inspirerende management artikelen”
aldus Marc V. Sterel, Senior Manage -
ment Consultant bij Mercuri Urval. De
onderwerpen zijn geselecteerd op basis
van een Europees onderzoek naar de
uitdagingen waar organisaties voor staan
op het gebied van strategie, organisatie
en leiderschap. Dit onderzoek is ge-
houden bij 36 Europese multinationals.
Tweederde van deze bedrijven staat op
de Forbes Global 2000 List. 

Meer informatie: Marc Sterel, Senior
Management Consultant bij Mercuri
Urval, tel 06 150 37 691 
(Marc.sterel@mercuriurval.com).
Zie ook: www.mercuriurval.com.

IBFD: 4de nominatie voor
beste werkgever
IBFD verzorgt de informatievoorziening
voor fiscalisten overal ter wereld. Onze
kracht ligt niet alleen in een uitgebreide
en grondige berichtgeving, maar ook in
de reikwijdte en diepgang van de aan-
wezige kennis, en de toepasbaarheid
van oplossingsgerichte adviezen.
Onlangs mochten we onze 4e nominatie
voor Beste Werkgever van Nederland

vieren, ter gelegenheid van een onder-
zoek uitgevoerd door Effectory. Hier bij
IBFD geloven we dat onze mensen ons
grootste goed vormen en we bewijzen
deze overtuiging ieder jaar opnieuw.
Met meer dan 160 werknemers uit 35
verschillende landen is IBFD een leven-
dige, internationale gemeenschap,
waar alle medewerkers worden aange-
moedigd hun individualiteit tot uitdruk-
king te brengen, en hun vaardigheden
en talenten op de best mogelijke
 manier aan te wenden en verder te ont-
wikkelen.
Om de kennis van ons personeel te hel-
pen uitbreiden en verdiepen, hebben
we voor al onze werknemers, stagiaires
en tijdelijke krachten een veelzijdig
aanbod van cursussen en trainingen.
Daarnaast biedt IBFD een aantrekkelijk
pakket aan arbeidsvoorwaarden en
voorzieningen.
Interesse? Kijk op onze website voor de
meest recente vacatures:
www.ibfd.org/Careers.
Studeer je en ben je op zoek naar een
uitdagende en stimulerende werkplek?
IBFD biedt stages in de vakgebieden
belastingrecht, marketing en IT. Voor
meer informatie, kijk op:
www.ibfd.org/Careers/Students. 

Voor meer informatie: Barbara
Goemans (b.goemans@ibfd.org).

UvA: Bescherming
 cultuurhistorisch belang
Amsterdamse binnenstad en
UvA-stadscampus gaan 
goed samen
De UvA heeft op maandag 28 november
rapporten van drie onafhankelijke des-
kundigen beschikbaar gesteld aan het
Stadsdeel Centrum. Het stadsdeel
 gebruikt de rapporten om een besluit
te nemen over de bouw van een nieuw
UvA-studiecentrum op het Binnengast -
huisterrein. De deskundigen, prof. M.
de Hoog en prof. F. Asselbergs,
komen tot de conclusie dat het terrein
van het voormalige Binnengasthuis een

uitstekende locatie is om een campus
met een studiecentrum/universiteits-
bibliotheek (UB) te realiseren en dat de
cultuurhistorische balans na alle ingrepen
in het gebied – circa 87% restauratie en
renovatie en 13% sloop – positief is. Ir.
R. Toornend ziet mogelijkheden om
dat te doen door herbestemming van
de bestaande gebouwen. Hiertoe zijn
wel ingrijpende aanpassingen noodza-
kelijk en het leidt voor de UvA tot ca. 
€7 mln. meerkosten.Het studiecentrum
op het Binnengasthuisterrein wordt het
hart van de campus voor de geestes-
wetenschappen. Het bevat de open
toegankelijke boekencollectie van de
geesteswetenschappen, studieplekken,
onderwijsruimtes, ontmoetingsplekken
en kantoren voor publieksdiensten die
verbonden zijn aan dit centrum. Het
studiecentrum vervangt de UB aan het
Singel, waar op dit moment een groot
tekort aan studieplaatsen is. 

Meer informatie: www.uva.nl/actueel
(persvoorlichting@uva.nl).

UvA scoort goed op Social
Sciences-ranking
De UvA bezet dit jaar plaats 40 in de
Top 50 Social Sciences universities van
Times HigherEducation (THE). De UvA
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Goudappel Coffeng Groep: 
een directiewissel
Per 15 oktober 2011 is ir. J.H.M. (Jos) van
Kleef (1959) benoemd tot algemeen
 directeur van de Goudappel Groep. Hij
gaat leiding geven aan de uitbouw van
deze marktleider op het gebied van
mobiliteit en ruimte. De Goudappel
Groep bestaat in Nederland uit vijf
 vestigingen van het adviesbureau
Goud appel Coffeng BV, Omnitrans
International BV, TIEM BV, MAPtm BV
en enkele minderheidsparticipaties. 
Jos van Kleef: “De Goudappel Groep is
met 300 medewerkers een unieke spe-
cialist op het terrein van leefbaarheid,
bereikbaarheid en economische vitaliteit
van Nederland. Met deze omvang is de
groep in staat mobiliteitsvraagstukken
te benaderen vanuit alle benodigde
 invalshoeken en expertises, van plano-
logie tot aan gedragsverandering van
individuen, van geavanceerde verkeers-
modellen tot bestuurlijke procesregie
en van strategisch advies tot en met
 exploitatie.” 
Jos van Kleef was eerder werkzaam bij
onder andere Vialis en Tauw. Naast hem
is de heer Jaap Benschop herbenoemd
als lid van de directie. De heren Peter
van der Mede en Tonny Bosch geven na
tien jaar directievoering het stokje over
aan de nieuwe directie. Beiden blijven
actief binnen het bedrijf. Jos van Kleef is

tevens lid Algemeen Bestuur KennisKring
Amsterdam.

Meer informatie: ir. Jos van Kleef
 (jvkleef@goudappel.nl)

AHK: Nieuwe voorzitter Kunsten ‘92
Jet de Ranitz, voorzitter van het Colle -
ge van Bestuur van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten (AHK), is
per 1 december 2011 benoemd als
nieuwe voorzitter van Kunsten '92,
 belangenvereniging voor kunst, cultuur
en erfgoed. Tevens werd De Ranitz op 
6 oktober 2011 door de Algemene
Vergadering benoemd tot lid van het
bestuur van de HBO-raad, de belangen-
en werkgeversvereniging van de
Nederlandse hogescholen.

De Ranitz is lid van de Raad van Toezicht
van het Institut Néerlandais in Parijs,
van de selectiecommissie t.b.v. werving
adviseurs Fonds Podiumkunsten, van
de raad van advies van de Stichting
Dordtse musea en van de Bestuurlijke
Werkgroep Bekostiging van de HBO-
Raad. Zij zet zich in voor de bevordering
van studentenhuisvesting in de regio
Amsterdam en is lid van de Adviesraad
van woningcorporatie DUWO. Ten
slotte is zij lid van de ’Club van 2028’
(adviesraad Olympisch Vuur voor sport-
ontwikkeling).

Voor meer informatie: Maria Hagen,
hoofd communicatie, tel. 020 527 7767
(maria.hagen@ahk.nl).

UvA: Dies Natalis UvA met
 eredoctoraten voor Van den Brink,
Buiter, Dennett en Zoller
DeUvA kent eredoctoraten toe aan
technologisch innovator Martin van den
Brink, macro-econoom Willem Buiter,
 filosoof Daniel Dennett en theoretisch
fysicus Peter Zoller. Van den Brink krijgt
het eredoctoraat omdat hij van grote
betekenis is geweest voor het enorme
succes van de halfgeleiderindustrie.
Buiter ontvangt het eredoctoraat van-
wege belangrijk onderzoek op macro-
economisch terrein en zijn bijdrage aan
het macro-economische beleid.
Dennett wordt geëerd voor de verstrek-
kende verschuivingen die hij teweeg-
bracht in de manier waarop filosofen
naar de hersenen kijken. Zoller, tot slot,
wordt onderscheiden voor zijn grens-
verleggende werk op het gebied van
laserlicht en atomen. De eredoctoraten
worden uitgereikt tijdens de viering van
de Dies Natalis van de UvA op vrijdag 6
januari 2012. Na een openingstoespraak
door rector magnificus Dymph van den
Boom houdt Daniel Dennett de Diesrede.
Na uitreiking van de eredoctoraten
wordt de UvA Docent van het Jaar 2011
bekend gemaakt. De Dies is de start
van de lustrumviering; de UvA bestaat
in 2012 380 jaar.

Meer informatie: UvA Persvoorlichting,
persvoorlichting@uva.nl.

Sigra: Nieuw bestuur
Tijdens de algemene SIGRA ledenver-
gadering 2011 is er een nieuw bestuur
gekozen, dat er als volgt uitziet (van
links naar rechts op de foto (z.o.z.)): 

• Thijs Stoop (lid RvB GGZ InGeest);
nieuwe benoeming; 

• Peter van der Meer (lid RvB OLVG);
herbenoeming; 

• Marjan Sprecher-Israëls (RvB

Jos van Kleef

Jet de Ranitz

Daardoor blijven vooral start ups nood-
gedwongen in te krappe of onvoldoende
professionele huisvesting.

Ada Kruisbeek, hoogleraar en onder-
nemer: ”Het zijn juist kleine bedrijven
die zorgen voor innovatieve medicijnen.
De universiteit en regio moeten zulke
bedrijven faciliteren door hen bij elkaar
te zetten, zoals in MatrixVI. Zo zullen
nieuwe medicijnen sneller op de markt
komen.” Geert Haksteen, directeur
MATRIX Innovation Center en ontwik-
kelaar: “MatrixV is het enige gebouw op
het Science Park Amsterdam dat voor
hen geschikt is, maar dat is volledig
 verhuurd. MatrixVI is voor start ups en
grotere bedrijven. De VU gaat een halve
verdieping kantoor/ laboratoriumruimte
huren. Er komt een restaurant met groot
terras. Begin 2013 is het gebouw klaar.”

MATRIX Innovation Center is eind jaren
’80 ontstaan als een samenwerking
 tussen Gemeente Amsterdam, Neder -
landse organisatie voor Wetenschappe -
lijk Onderzoek, Rabobank Amsterdam
en Universiteit van Amsterdam. Het doel
van deze samenwerking is (startende)
bedrijven uit de ICT, nieuwe media en
de Life Science sector te faciliteren. De
ontwikkeling van MatrixVI is mede
 gefinancierd door het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling van de
Europese Commissie.

Voor meer informatie: drs. Ir. Geert
Haksteen, directeur, tel 06 524 01 699 
(directie@matrixic.nl).

UvA: Nieuw testplatform
maakt personeelsselectie op
basis van kennis mogelijk
Onderzoekers van de Amsterdam
Business School van de UvA ontwikkel-
den een adaptieve kennistest die
 gebruikt kan worden voor personeelsse-
lectie. Met de test en het onderliggende
platform kunnen bedrijven kandidaten
voor een functie toetsen op alle functie-
relevante kennis die zij tot dan toe

 hebben opgedaan. De kennistest is
ontwikkeld binnen het project
Ontology  based competency matching:
Bridging the gap betweenvocationale-
ducationand the workplace (OntoHR),
dat onlangs is afgerond. Stefan Mol en
Gábor Kismihók van de Human
Resource Management&Organization
Behaviour-groep ontwikkelden een
eLearning-omgeving om de werkgere-
lateerde kennis van hbo-studenten vast
te kunnen stellen. In deze omgeving kan
met een kennistest bepaald worden of
een sollicitant voldoet aan de criteria
van het functieprofiel bij een vacature.
De kennistest is er nu voor één bepaal de
functie, die van ICT-systeemanalyst, en
is in vijf talen beschikbaar: Nederlands,
Engels, Duits, Italiaans en Hongaars. De
onderzoekers willen in de toekomst
kennistesten ontwikkelen voor een groot
aantal functies op hbo-niveau. Daarbij
willen zij het onderliggende platform
zodanig uitbouwen dat deze niet alleen
gebruikt kan worden bij selectie, maar
ook bij plaatsing. De aanpak van Mol
en Kismihók brengt evidencebased
 management, het toepassen van weten-
schappelijke kennis in de management-
praktijk, dichterbij.

Meer informatie: Stefan Mol,
s.t.mol@uva.nl.

ABC: Leidinggeven aan
 professionals 2012
Binnen het bedrijfsleven neemt het
aantal professionals sterk toe, en daar-
mee ook het belang van goed leiding-
geven. Daarom heeft A’dam Bright
College een programma ontwikkeld,
speciaal bedoeld voor mensen die
 leidingeven aan professionals. Dit pro-
gramma gaat voor de tweede maal van
start op 16 februari 2012 en bestaat uit
vier modules. Tussen de modules door
zorgen de coachingssessies ervoor dat
het geleerde direct in de praktijk kan
worden gebracht. A’dam Bright College
werkt met de beste docenten in hun
vakgebied, zoals Mathieu Weggeman,

Wouter de Vries, Leo Huberts, Jan de
Vuijst en Hans de Sonnaville. A’dam
Bright College is een leerplatform,
 gelieerd aan de Vrije Universiteit dat
wetenschap en praktijk samen brengt. 

Voor meer informatie: A’dam Bright
College, tel. 020 – 598 39 19. Zie
www.amsterdambrightcity.nl.

Teamstages: Samen talent
laten groeien!
TEAMstages is een stagebureau en biedt
mbo-studenten en hbo’ers de kans om
in teamverband een opdracht uit te
voeren bij bedrijven en organisaties. In
elk team zijn vier stagiairs met uiteen lo-
pende opleidingen en vaardigheden
opgenomen, precies zoals dat in het
bedrijfsleven gebeurd. Dit jaar is ‘TEAM -
stages 2.0’ gestart waarbij de focus ligt
op kwaliteit. De combinatie van gemoti-
veerde mbo4-studenten en leidingge-
vende hbo’ers betekent dat het voor
bedrijven nog aantrekkelijker is om een
TEAMstage te faciliteren: Meer verant-
woordelijkheden voor de stagiairs,
 hogere opbrengst voor de werkgever. 
Wat levert het een bedrijf op:
• stagiairs krijgen die aan een concrete

opdracht werken en dus een concreet
resultaat:

• mogelijkheid om een nieuwe genera-
tie talenten te scouten voor de
 toekomst binnen het bedrijf.

• last but not least, laten zien dat een
bedrijf aan mvo doet;

TEAMstages organiseert trainingen en
evenementen voor bedrijven, coaches
en stagiairs. Zij heeft banden met alle
scholen, werft de juiste kandidaten en
gaat samen met de werkgever op zoek
naar een passende opdracht voor een
stageteam!

Voor meer informatie neem contact op
met  Peter Douwes, directeur, tel. 020
595 12 52 (p.douwes@TEAMstages.nl)
of Stephan Dumas, accountmanager,
tel: 020 595 12 49
(s.dumas@TEAMstages.nl).
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bestuurder. Hij onderstreepte de positie
van Lenstra als nationaal boegbeeld
van de wiskunde in Nederland en als
voorvechter van investeringen in de
kenniseconomie. Ook memoreerde hij
Lenstra’s werk als voorzitter van de
’Commissie rekenonderwijs op de ba-
sisschool’ van de KNAW en zijn weten-
schappelijk werk. Wiebes noemde ook
enkele belangrijke vernieuwingen die
Lenstra op het CWI tijdens zijn direc-
teurschap doorvoerde. Zo zette hij
 diverse nieuwe en zeer succesvolle on-
derzoekslijnen op en trok hij veel topta-
lent aan. Als dank voor zijn verdiensten
besloot de directie onlangs Lenstra te
benoemen tot CWI Fellow. Lenstra blijft
aan het CWI verbonden en gaat zijn tijd
besteden aan onderzoek en bestuurlijke
taken. 

Meer informatie: www.cwi.nl

KNAW: Robbert Dijkgraaf verruilt
KNAW voor Princeton
Prof. dr. Robbert Dijkgraaf, president
van de Koninklijke Nederlandse Akade -
mie van Wetenschappen (KNAW),
wordt per 1 juli 2012 directeur van het
Institutefor Advanced Study (IAS) in
Princeton. Aan het IAS gaat Dijkgraaf
bestuurlijke taken en onderzoekswerk
combineren. Daarnaast blijft hij als uni-
versiteitshoogleraar verbonden aan de

Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij
treedt terug als president van de KNAW.
Het IAS is een onafhankelijk onderzoeks-
 instituut in Princeton (New Jersey, VS),
dat voornamelijk gefinancierd wordt uit
private middelen. Het instituut richt zich
op wiskunde, natuurwetenschappen,
historische wetenschappen en sociale
wetenschappen. Het heeft een perma-
nente staf van 28 hoogleraren en ontvangt
jaarlijks ongeveer 200 internationale
gastonderzoekers. In totaal huisvestte
het instituut 27 Nobelprijs win  naars -
onder wie Albert Einstein - en 38 win-
naars van de Fields-medaille, de hoog-
ste onderscheiding in de  wiskunde.

Meer informatie: UvA Persvoorlichting
(persvoorlichting@uva.nl). 

UvA: Scheikundige Ben Feringa
 ontvangt Van ’t Hoff-medaille 2011
Prof. dr. Ben Feringa (Rijksuniversiteit
Groningen) heeft de Van ’t Hoff-medaille
2011 in ontvangst mogen nemen. Dit
heeft het bestuur van het aan de UvA
verbonden Genootschap ter bevorde-
ring van Natuur-, Genees- en Heelkunde
besloten op voordracht van een daar-
toe ingestelde commissie. De medaille
wordt eenmaal per tien jaar uitgereikt
voor werk op het terrein van de chemie,
met uitsluiting van de biochemie. De
commissie kwam tot de voordracht van
Feringa op grond van diens excellente

en grensverleggende onderzoek op het
gebied van de asymmetrische synthese,
en het ontwerp van nieuwe functionele
materialen en nanosystemen. Daarbij
gebruikt hij alle mogelijkheden van de
synthetische chemie om nieuwe struc-
turen en functies te scheppen. Robbert
Dijkgraaf, president van de KNAW en
universiteitshoogleraar aan de UvA,
reikte de medaille uit op vrijdag 25
 november tijdens de jaarvergadering
van het Genootschap in Amsterdam. 

Meer informatie: mw. B.E. Fabius,
B.E.Fabius@uva.nl.

UvA-econometrist nieuw lid 
De Jonge Akademie
Matthijs van Veelen, econometrist aan
de UvA, is een van de nieuwe leden van
De Jonge Akademie van de KNAW.
Samen met 9 andere wetenschappers
treedt hij toe tot het selecte gezelschap
van jonge topwetenschappers. De offi-
ciële installatie van de nieuwe leden
vindt plaats op 16 maart 2012 in het
Trippenhuis van de KNAW. Van Veelen
bestudeert de evolutie van altruïsme en
moraliteit. Hij doet onderzoek naar het
begrip eerlijkheid en houdt zich bezig
met de vraag waarom mensen niet al-
tijd zelfzuchtig zijn, maar ook rekening
houden met de belangen van anderen.
Van Veelen gebruikt daarbij evolutio-
naire speltheorie, een afgeleide van de
klassieke speltheorie uit de economi-
sche wetenschap. 
Meer informatie: UvA Persvoorlichting
(persvoorlichting@uva.nl)

Schiphol: College wint JINC Award
‘TaalTrip bedrijf van het jaar’
Schiphol College heeft eind september
de JINC-award 'TaalTrip bedrijf van het
jaar' in ontvangst genomen. De TaalTrip
is bedoeld voor leerlingen in groep 5
en 6 van het basisonderwijs die een
taalachterstand hebben. Tijdens een
bezoek aan Amsterdam Airport Schip hol
wordt visueel en spelenderwijs de bete-
kenis van moeilijke woorden aan de

Zonnehuisgroep Amstelland); nieuwe
benoeming; 

• Harrie van Leeuwen (voorzitter RvB
De Bascule); herbenoeming; 

• Maarten Straus (Directeur Evean
Zorg Amsterdam); nieuwe
 benoeming;

• Saskia Schalkwijk (bestuurssecretaris
SIGRA)

• Karel Verweij (vice-voorzitter RvB
Cordaan); herbenoeming;

• Wouter van Ewijk (lid RvB VUmc);
herbenoeming in de functie van
 voorzitter.

Voor meer informatie: Wendy Rinzema
(Wendy.rinzema@sigra.nl)

Haarlemmermeer: 
nieuwe gemeentesecretaris
De heer drs. C.H.J. (Carel) Brugman is
door burgemeester en wethouders van
de gemeente Haarlemmermeer per 
1 januari 2012 benoemd als gemeente-
secretaris / algemeen directeur. Carel
Brugman is op dit moment gemeente-
secretaris in Leeuwarden. Daarvoor was
hij gemeentesecretaris in de gemeente
Heerenveen. De functie van gemeente-
secretaris in Haarlemmermeer was
opengesteld na de benoeming van drs.
P. Buijtels in dezelfde functie bij de ge-
meente Maastricht. 

Voor meer informatie: Bert van den
Ham, senior bestuursvoorlichter, 
tel. 023 567 62 46 
(b.vd.ham@haarlemmermeer.nl).

Haarlem: Nieuwe directeur MKB-
Haarlem
Rosalie Smit is de nieuwe directeur van
MKB-Haarlem. De 29-jarige volgt daar-
mee Sebastiaan Nijboer op, die het
midden- en kleinbedrijf verlaat om zich
volledig te richten op zijn eigen bedrijf
de Talentenpool. 
Rosalie Smit is tijdens haar HBO studie
Communicatie in 2003 begonnen als

stagiaire bij MKB-Amsterdam. Tijdens
haar studie is ze bij MKB-Amsterdam
en MKB Randstad-Noord blijven wer-
ken. Na de afronding van haar tweede
studie Communicatiewetenschap aan
de Universiteit van Amsterdam is ze als
zzp’er gestart bij MKB-Haarlem. De af-
gelopen twee jaar is zij verantwoorde-
lijk geweest voor de communicatie en
evenementen van de Haarlemse onder-
nemersvereniging. Rosalie Smit is in
haar nieuwe functie verantwoordelijk
voor het dagelijks management en
lobby activiteiten van MKB-Haarlem.

Voor meer informatie: Rosalie Smit, tel.
06 3719 8260 (rosalie@mkb-haarlem.nl).

CWI: Koninklijke onderscheiding
voor Jan Karel Lenstra 
Jan Karel Lenstra, oud-directeur van
het Centrum Wiskunde & Informatica
(CWI) in Amsterdam, is op 4 november
onderscheiden als Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Dat ge-
beurde  tijdens het symposium ter gele-
genheid van Lenstra’s terugtreden als
algemeen directeur van het CWI, een
functie die hij van 2003 tot 2011 ver-
vulde. De onderscheiding wordt uitge-
reikt aan mensen die een buitenge-
wone prestatie op het gebied van
kunst, wetenschap, sport of muziek ge-
leverd hebben. In zijn speech roemde
wethouder Eric Wiebes van de ge-
meente Amsterdam Lenstra vanwege
zijn verdiensten als internationaal ver-
maard wiskundige en gezaghebbend
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Deloitte: Nederland goed
vestigingsklimaat bedrijven
Nederland heeft een goed vestigings-
klimaat voor buitenlandse bedrijven die
ondernemingsactiviteiten willen starten
of verplaatsen. Uit een door Deloitte
uitgevoerd onderzoek blijkt dat Neder -
land op een groot aantal criteria die
een rol spelen bij de keuze voor een
vestigingsplaats beter scoort dan an-
dere Europese landen. 

In het onderzoek zijn onder andere de
volgende factoren onderzocht: het fis-
cale klimaat, de arbeidsmarkt, de logis-
tieke verbindingen binnen de landen
en de verbindingen met andere landen.
Ook werd gekeken naar de huisvesting-
en vestigingskosten. “Nederland steekt
op vrijwel al deze terreinen boven de
andere landen uit en vormt daarmee
dus een interessant investeringsland”,
aldus Peter Kavelaars partner bij
Deloitte en hoogleraar fiscale econo-
mie. “Nederland moet deze voordelen
op ruime schaal onder de aandacht van
buitenlandse investeerders brengen.
Daar moet en kan de Nederlandse
overheid een belangrijke rol in spelen.”

Het eerste deel van het onderzoek richt
zich op een vergelijking tussen Neder -
land en Zwitserland, met name voor
Amerikaanse bedrijven die willen inves-
teren in Europa. De hoogte van kosten
speelt bij investeringen een belangrijke
rol. Een vergelijking tussen Nederland
en Zwitserland toont dat de arbeidskos-
ten in Nederland al snel 30% lager liggen
dan die in Zwitserland. Voor wat betreft
bedrijfshuisvesting is de conclusie even-
 eens dat deze kosten substantieel lager
liggen, oplopend tot wel 50%.
“Nederland kent verder een aantal
 uitstekende R&D-faciliteiten, zoals de
Innovatiebox en een extra aftrek voor
R&D-kosten”, vervolgt Kavelaars.

Het tweede deel richt zicht op inves-
teerders die vanuit het Verre Oosten in
Europa of de Verenigde Staten willen

investeren. In dit onderdeel is een
 vergelijking gemaakt tussen Duitsland,
Nederland, Groot-Brittannië en de
Verenigde Staten. Wat betreft de inzet-
baarheid en de kosten van personeel
zien we dat Nederland op alle punten
iets beter scoort dan de andere onder-
zochte landen. Ook wat betreft de hoge
arbeidsproductiviteit en de lage werk-
loosheid loopt Nederland voorop. Uit
het onderzoek blijkt verder dat Neder -
land over het meest brede en intensieve
wegennet beschikt. “Als we kijken naar
de diverse kosten waarmee investeer-
ders te maken hebben, dan zien we dat
de arbeidskosten, afhankelijk van de
functie van de werknemer, gelijk zijn of
substantieel lager liggen dan die in
Duitsland en de VS, aldus Peter
Kavelaars, dat is met name voor hogere
functies het geval. Hetzelfde kan worden
geconcludeerd voor de kosten van
 bedrijfshuisvesting.”

“Het onderzoek toont aan dat Neder -
land in tegenstelling tot wat momenteel
veelvuldig wordt beweerd, een prima
en gezond vestigingsklimaat heeft voor
buitenlandse bedrijven die onderne-
mingsactiviteiten willen starten of
 verplaatsen. Het negatieve beeld van
Nederland dat de laatste tijd nogal eens
wordt geschetst, is onterecht”, meent
Kavelaars.“Dit beeld remt investeringen
af en dat helpt de Nederlandse econo-
mie niet vooruit.” 

Voor meer informatie: Peter Kavelaars
(pkavelaars@deloitte.nl)

Arkin: Alcoholverslaving:
hulpverlening via internet
helpt
Vijf procent van de ziektelast wereldwijd
is toe te schrijven aan problematisch
 alcoholgebruik. Maar de gezondheids-

zorg bereikt de meerderheid van de
probleemdrinkers niet. In zijn proef-
schrift E-mental health interventions for
harmful alcohol use: research methods
and outcomes onderzocht Matthijs
Blankers effectiviteit en kosten van
 psychologische zorg via internet bij
problematisch alcoholgebruik. In dit
onderzoek vergeleek hij een weinig
 intensieve zelfhulpinterventie met een
intensieve chat-therapie. Op 23 novem-
ber 2011 verdedigde hij zijn proefschrift
aan de Universiteit van Amsterdam. 
Matthijs Blankers onderzocht in het
kader van zijn promotieonderzoek de
alcoholprogramma’s van Jellinek. Hij
zegt: “De zelfhulpprogramma’s blijken
effectief en de internettherapiepro-
gramma’s met chatcontact met een
therapeut leiden tot nog betere resulta-
ten”. Blankers concludeert dat het het
meest efficiënt is om cliënten eerst zelf-
hulpinterventie aan te bieden en bij het
uitblijven van resultaten over te gaan op

leerlingen uitgelegd, om zo de woorden-
schat uit te breiden. Judith Kronenburg,
directeur Schiphol College: ”Het is voor
de kinderen fantastisch om op deze
wijze enerzijds kennis te maken met
Schiphol en anderzijds op een leuke
manier taalkundig weer een stapje
 verder te komen. Aan bod komen 20
woorden zoals vertrekhal, passagier en
luchtvaartmaatschappij. Door korte op-
drachtjes uit te voeren, zoals bij de in-
checkbalies of op het Panoramaterras,
worden de woorden voor de kinderen
in een context geplaatst.”

Voor meer informatie kunt u bellen met
het secretariaat, tel.: 020 601 89 15
(schipholcollege@schiphol.nl).

VUmc: Xtra Awards 2011 uitgereikt
VUmc Kinderstad was het decor van de
uitreiking van de VUmc Xtra Awards 2011.
Deze Awards werden dit jaar voor de
tweede maal uitgereikt aan donateurs,
die VUmc op een bijzondere wijze met
geld, met kennis of hun inzet ondersteu-
nen. De eerste Award van 2011 werd
door Anton Vonk Noordegraaf van de
afdeling longziekten uitgereikt aan de
Stichting Life Live Max, die geld inza-
melt voor de zeldzame ernstige long-
ziekte pulmonale arteriële hypertensie
(PH). VUmc is een van de weinige centra
die onderzoek doet naar deze ziekte.
Gert Jan Kaspers van kindergenees-
kunde reikte een Award uit aan Rotary
Spinoza, die al jaren het project VONK
(VUmc onderzoek naar Kinderkanker)
steunt door het organiseren van grote
evenementen op bijzondere locaties.
Oncologisch chirurg Petrousjka van den
Tol overhandigde de derde Award aan
Mark Osinga, die het onderzoek naar
borstsparende operaties bij borstkanker
door de aanschaf van een echoapparaat
ondersteunt. De laatste Award van de
avond was voor Jaap en Els Blokker, die
al jaren Kinderstad en verschillende ini-
tiatieven binnen de oncologie steunen.
Jaap Blokker is helaas in juli dit jaar
overleden. Zijn vrouw Els nam de aan hun

beide toegekende Award uit handen
van Elmer Mulder in ontvangst.

Voor meer informatie: Bernie Hermes,
communicatie - sponsoring en fondsen-
werving, tel. 020 444 2494  
(b.hermes@VUmc.nl).

IBA: Amsterdamse sluis-innovatie
wint Betonprijs 2011
Sluis 124 in de Amsterdamse wijk IJburg
heeft de Betonprijs 2011 gewonnen in de
categorie ‘constructies in de waterbouw’.
De sluis heeft als eerste ter wereld deu-
ren van hogesterktebeton. Zowel de
bouwkosten als de onderhoudskosten
zijn daardoor veel lager. De gemeente
Amsterdam ontwikkelde de oplossing
en verzorgde samen met het bedrijfs-
leven en het onderwijs de uitwerking.
De onderscheiding werd gisterenavond
uitgereikt tijdens het Betonprijsdiner in
Rotterdam.

Sluisdeuren zijn traditioneel van hout of
staal. De bouw- en onderhoudskosten
van beton zijn echter flink lager. Ook
scoort beton beter op duurzaamheid.
Dat concludeerde Ingenieursbureau
Amsterdam (IBA) zes jaar geleden in een
studie naar het gebruik van beton voor
sluisdeuren. Op basis daarvan maakten
twee afstudeerders van de Hogeschool
Amsterdam, samen met IBA-experts en
een aantal externe adviseurs, het uit-
eindelijke ontwerp. 

De slechts 10 centimeter dikke, 6,5 meter
lange deuren hebben rondom een af-
geschuinde rand van 35 bij 40 centime-
ter. De circa 4,5 meter hoge deuren
wegen ruim 14 ton. De jury prees niet
alleen het innovatieve karakter van de
deuren, maar vooral ook het totaal: het
samenspel tussen de architectonische
vormgeving van het sluiscomplex, de
technische uitwerking en de uiteinde-
lijke uitvoering op de bouwplaats. 

Opdrachtgever Projectbureau IJburg
(PBIJ) heeft bij de uiteindelijke beslissing
voor het gebruik van beton nadrukkelijk
de markt betrokken. Partijen konden bij
de aanbesteding zowel stalen als beton-
nen deuren aanbieden. Beton bleek
 inderdaad voordeliger, zo’n 20%. In een
eerder stadium had PBIJ de beheerders
van de sluis, Dienst Infrastructuur Ver -
keer en Vervoer, stadsdeel Zeeburg en
Waternet, al overtuigd van de lagere
onderhoudskosten van beton.

Voor meer informatie: 
Alexandra van Olst, tel. 020 251 11 62 
(aolst@iba.amsterdam.nl).
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daarom haar reizigers mee op een reis
langs de duurzame initiatieven in en
rond de terminal met de campagne
‘Check-in to Sustainability’. Zo laten we
in de terminal ontdekken wat er gebeurt
met de papieren handdoekjes en stimu-
leren we het gebruik van de gescheiden
afvalbakken. Schiphol doet meer dan je
denkt!

Wie meer wil weten over duurzaamheid
op de luchthaven kan deze duurzame
reis ook rustig thuis bekijken op
www.schiphol.nl/sustainability. 
Contactpersoon: Alida van Sprang 
E: sprang@schiphol.nl

Capgemini: Trends in
Veiligheid 2011-2012
Slecht beveiligde websites, geruchtma-
kende kindermisbruikzaken, skimming
of terrorismedreiging. Ondanks het feit
dat burgers dagelijks te maken hebben
met veiligheidsdreigingen, voelt de
Nederlandse burger zich veilig. Maar er
is ook kritiek. Zo klinkt er een stevige
roep om snellere straffen en meer aan-
dacht voor schadeloosstelling van
slachtoffers. Ook wordt van de overheid
gevraagd meer te doen voor de veilig-
heid van internet en voor de bescher-
ming van onze vitale infrastructuren.
Tegenover deze verwachting van de
burger staat de realiteit dat de overheid
niet alleen verantwoordelijk kan worden
gesteld voor de veiligheid. Ook burgers
en bedrijven zullen in toenemende
mate hierbij een rol spelen. Dat blijkt
uit het rapport van Capgemini en TNS
NIPO Trends in Veiligheid 2011-2012:
Veranderende rollen voor overheid,
 bedrijfsleven én burger .

Het rapport volgt de belangrijkste ont-
wikkelingen op het terrein van Open -
bare Orde en Veiligheid (OOV). Eén van
de hoofdconclusies is dat de OOV-
 sector actiever moet meebewegen met
de ontwikkelingen in de huidige open,
digitale samenleving. Dit kan door
nieuwe manieren van samenwerking te

zoeken: met elkaar, maar ook steeds
nadrukkelijker met de burger en met
private partijen. De rollen voor overheid,
burger en bedrijfsleven ten aanzien van
veiligheid zullen opnieuw moeten wor-
den gedefinieerd. Dat is nodig, zo blijkt
ook het onderzoek van Capgemini en
TNS NIPO onder 500 Nederlanders te
bevestigen: er lijkt meer aan de hand te
zijn met de beeldvorming en de legitimi-
 teit van de sector, dan met de veiligheid
op zich. Ook hieruit blijkt het belang de
veiligheid zichtbaar effectief en efficiënt
te organiseren en de burger te omarmen.
Interactie met burgers en gebruik van
social media zijn slechts enkele van de
mogelijkheden om tot een grotere
 effectiviteit te komen. 

Trends in Veiligheid 2011-2012 gaat ver-
der in op de groeiende afhankelijkheid
van telecommunicatie en ICT en de
noodzaak van cyber security en samen-
werking met de burger bij opsporing.
Andere onderwerpen zijn communica-
tie en geo-informatie tijdens rampen,
de rol van serious gaming bij gebieds-
ontwikkeling, de verantwoordelijkheid
van onderwijsinstellingen bij het verbe-
teren van de veiligheid, en de tendens
tot centralisatie bij politie, OM, brand-
weer en meldkamers. Ook de actuele
discussie waarin veiligheid en privacy
tegenover elkaar staan, komt aan bod.
Conclusie: deze kunnen heel goed
samen gaan.

Voor meer informatie: Nico Kaptein,
Operations Director Public Security
Capgemini, tel. 06 511 74 855 
(nico.kaptein@capgemini.com)

OMFL: Flevoland the east
wing of Greater Amsterdam
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevo -
land (OMFL) heeft een nieuwe brochure
uitgebracht met als titel: Flevoland the
east wing of Greater Amsterdam. In deze
(Engelstalige) brochure komen de unieke
eigenschappen van de provincie Flevo -

land en het gunstige vestigingsklimaat
aan de orde. Aan de hand van de zes
sterke vestiging factoren waarmee
Flevoland zich onderscheidt, wordt de
provincie geschetst waarin een poten-
tiële buitenlandse ondernemer zijn
 ambities kan realiseren. Met name de
ligging van Flevoland ten opzichte van
het Europese achterland en de prima
verbindingen maakt dat al meer dan 400
buitenlandse ondernemingen zich op
enigerlei wijze in deze provincie
 vestigden.

De brochure is zowel digitaal als in
hardcopy op te vragen bij Anke
Baureijs via baureijs@omfl.nl.
Ook is de nieuwe Engelstalige website
van de OMFL gelanceerd. Naast de
vestigingsfactoren wordt er ook uitge-
breid aandacht geschonken aan de
speerpunten, onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen plus referenties van in
Flevoland gevestigde bedrijven. Op
www.omfl.org kunt u alles nalezen.
Vanwege de economische relatie tussen
de provincie Flevoland en de provincie
Zhejiang in China, is de website tevens
in de Chinese taal beschikbaar. 

Met vragen of opmerkingen kunt u
 contact opnemen met Anke Baureijs via
baureijs@omfl.nl 

een intensieve therapievorm, via inter-
net of regulier. Deze behandelmethode
leidt tot lagere kosten bij gelijkblijvende
kwaliteit van zorg.  
De waarde van e-mental health behan-
delingen staat voor Blankers als een
paal boven water. Hij verwacht dat de
combinatie van internet en reguliere
therapie een grote vlucht gaat nemen.
“Nu zijn het nog vaak losse initiatieven,
maar de verslavingszorg zal internetbe-
handeling steeds gestructureerder in
gaan zetten”. 
Het proefschrift met Nederlandse
 samenvatting is te downloaden via
mblankers.com/proefschrift. 

Voor meer informatie over het promo-
tieonderzoek: de heer Matthijs Blankers
(matthijs.blankers@arkin.nl). 
Jellinek is onderdeel van Arkin.

Sigra: Afronding interregionaal
arbeidsmarktonderzoek
Door zes regionale arbeidsmarktorgani-
saties, waaronder SIGRA, is in april 2011
besloten om gezamenlijk arbeidsmarkt-
onderzoek te verrichten voor de zorg-
en welzijnsinstellingen.
Door hierin samen te werken, kon opti-

maal gebruik worden gemaakt van
 elkaars kennis en expertise. Inmiddels
zijn er zes regionale arbeidsmarktrappor-
ten verschenen. In de rapporten wordt
onder andere het regionale rendement
per opleiding binnen het MBO en HBO
beschreven. Dit is uniek. Opvallend is
dat rendement in de regio's vaak lager
is dan landelijk. 
Daarnaast is er een overkoepelend
benchmarkrapport verschenen, waarmee
de regio’s zich onderling kunnen verge-
lijken. Dat rapport geeft tevens een
beeld van deze regio’s als één interpro-

vinciaal gebied. *Voor subregio Zaan -
streek/Waterland wordt momenteel
een apart onderzoek gedaan. Voor
Amsterdam wordt verwezen naar het
SIGRA Jaarbeeld 2011 

Voor meer informatie : Martijn ten Dam,
tel. 020 512 88 88 (m.t.dam@sigra.nl).

Schiphol: stijging van #32 naar
#14 plaats als duurzaam merk
Schiphol onderneemt diverse initiatieven
voor de verduurzaming van de luchtha-
ven. Maar worden al die inspanningen
ook in de markt herkend? Volgens de
Sustainable Image Index die de duur-
zame reputatie van de veertig sterkste
merken van Nederland onderzoekt,
slaagt Schiphol daar steeds beter in.
De Sustainable Image Index is samen-
gesteld op basis van een onderzoek
onder mensen die bekend zijn met een
merk en die een oordeel hebben gege-
ven naar de duurzaamheid op vier
 pijlers: people (mensen), planet (milieu),
persistence (bestuur) en performance
(product). Schiphol is een van de groot-
ste stijgers in het onderzoek en staat dit
jaar op nummer 14 (nummer 32 in 2010). 
Schiphol is al langere tijd bezig met de
verduurzaming van de luchthaven. Uit
onderzoek blijkt dat het publiek ver-
duurzaming (CO2, energie, afval, water)
een belangrijke verantwoordelijkheid
vindt van Schiphol. Schiphol neemt
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HvA: ‘Het land van
Verlangen’, 
Onlangs vond de boekpresentatie
plaats door docent, schrijver en bio-
graaf Nico Keuning en overhanding
van het eerste exemplaar aan rector Jet
Bussemaker. In ‘Het land van verlangen’
verkent Keuning de wereld van alloch-
tone studenten aan de Hogeschool van
Amsterdam. Hij sprak zijn studenten op
school, maar ging ook met ze op reis:
naar Istanbul, naar Marrakech, naar
Boumalne Dadès. Het resultaat is een
boek met elf authentieke levensverhalen
van studenten die leven tussen twee
culturen; Nederland versus India, Iran,
Pakistan, Turkije, Marokko en Suriname.
Met zijn boek wil Keuning een inkijkje
bieden in een wereld vol tegenstellingen.
Keuning: ‘Ieder verhaal heeft natuurlijk
z’n eigen thematiek, maar de ervaringen
die ik beschrijf staan niet op zichzelf.
Het verhaal van Mohammed bijvoor-
beeld. Ik reisde met hem naar Marrakech.
Nu ik er geweest ben, begrijp ik iets
van de cultuurschok die kinderen om-
gekeerd ervaren. Mohammed begrijpt
niet dat sommige Marokkanen in
Nederland hun kans niet pakken; hij
voelt zich juist uitverkoren. Met een
enorme inzet en de omweg langs vele
scholen die zo typerend is voor nieuw-
komers, heeft hij zijn hbo-opleiding
bijna afgerond. Wat niet meevalt is het
vinden van een stageplek. ‘Ik heb wel
vijftien sollicitatiebrieven geschreven.’
Discriminatie? Mohammed is het toon-
beeld van integratie, op school en op
zijn werk. Ik zie hem als de opvolger
van Aboutaleb, maar dan wel als burge-
meester van Amsterdam.’ 

Meer informatie via Lucy Kerstens, 
tel: 06 211 56 131 (L.Kerstens@hva.nl).

ING: Amsterdamse economie
ondervindt terugslag, maar
blijft in 2012 overeind
De regio Groot-Amsterdam heeft zich
de afgelopen twee jaar goed hersteld
van de krimp in 2009, waarbij de econo-

mische basis is versterkt. Hoewel ook de
hoofdstad opnieuw te maken heeft met
een inzinking en het vertrouwen van
Amsterdammers is gedaald, kan de
economie een terugslag opvangen. Dit
blijkt uit de regiovisie Groot-Amsterdam
die ING Economisch Bureau in oktober
heeft gepubliceerd. De Amsterdamse
werkloosheid is in de eerste drie kwarta-

len met gemiddeld 6,7% nog nauwelijks
opgelopen en het internationale vesti-
gingsklimaat is verder vooruitgegaan.
Amsterdam presteert hiermee beter dan
Den Haag en Rotterdam. Toch is de
sterke basis niet vanzelfsprekend. Waar
veel dienstverlenende  bedrijven perso-
neel de afgelopen jaren nog langer
vasthielden is de rek hier getuige ver-
schillende reorganisatieplannen nu
 grotendeels uit, wat de regio zal merken.
Bovendien heeft de detailhandel last
van de krimpende consumptie en zal de
toeristische sector moeite hebben om
het niveau van 2011 vast te houden. Het
nieuwe jaar wordt daarmee uitdagend.
ING heeft de groeiraming voor Groot-
Amsterdam bijgesteld naar 0,7%
 (landelijk; 0,0%). Hiermee is er meer
dan tevoren werk aan de winkel om be-
drijvigheid tot bloei te blijven laten
komen en de mismatch op de arbeids-
markt te verkleinen.  

Voor meer informatie: Rico Luman,
Regio econoom ING Economisch
Bureau, tel. 020 563 98 93
(rico.luman@mail.ing.nl)
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Ballast Nedam
Samen werken aan een betere leef-
omgeving, voor nu én voor later. Voor
Ballast Nedam staat dit voor het realise-
ren van ‘blijvende kwaliteit’ in de hele
levenscyclus. Ballast Nedam kiest voor
totale productverantwoordelijkheid
 gedurende het ontwikkelen, realiseren,
beheren en hergebruik van onze leef-
omgeving. De vraagstukken van onze
klanten  spelen zich af op de werkgebie-
den huisvesting, mobiliteit, energie en
natuur. Onze uitdaging is om oplossin-
gen over de  gehele levenscyclus te op-
timaliseren, in samenhang met het ge-
heel. Het geheel van fysiek beschikbare
ruimte, financierbaarheid, leefbaarheid,
de te verwachten toekomstige situatie,
de omgeving met zijn belanghebbenden
en duurzaam materiaalgebruik. Ballast
Nedam focust zich binnen de werkge-
bieden op integrale projecten en de
 nichemarkten industriebouw,  zieken hui -
zen, offshore windmolens,  secundaire
grondstoffen en alternatieve brandstof-
fen. Wij ontwikkelen, realiseren, beheren
en hergebruiken. We ambiëren een gro-
tere rol bij de ontwikkeling van projecten
en een langere betrokkenheid bij beheer,
onderhoud en exploitatie. Op basis van
het Ballast Nedam pps-businessmodel
organiseren we financiële haalbaarheid.
Het pps-businessmodel leidt tot betere
kwaliteit en lagere levenscycluskosten.
Onze toeleverende en specialistische
bedrijven leveren door innovatie,
 kostenleiderschap en inkoopsterkte
een concurrentievoordeel aan onze
 oplossingen. 

Mascha van Vuuren, directeur Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling
Noordwest, is onlangs toegetreden tot
het bestuur van de KennisKring
Amsterdam. Voor meer informatie kijk
op www.ballast-nedam.nl.

Haven Amsterdam
In opdracht van het gemeentebestuur
beheert, exploiteert en ontwikkelt Haven
Amsterdam de Amsterdamse haven:
ruim 1.900 hectare havengebied (haven -
terreinen, kades, wegen, spoorwegen,
sloten en groen) en 600 hectare vaar-
water. Haven Amsterdam wil een be-
trouwbare haven zijn en de economi-
sche bedrijvigheid en werkgelegenheid
in Zeehavens Amsterdam op een duur-
zame manier regisseren. Zeehavens
Amsterdam bestaat uit de havens van
Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en
Velsen/IJmuiden.Haven Amsterdam is
de vierde haven van Europa.

Haven Amsterdam heeft drie
 hoofdtaken:
1 optimalisatie van de dienstverlening

en het vestigingsklimaat voor bedrijven
in de havenregio. Daarbij richt zij zich
op bestaande klanten, het aantrekken
van nieuwe ladingstromen en vesti-
gingen en op marketing en promotie.

2 aanleg en onderhoud van de infra-
structuur, vernieuwen van de haven
en het beheer van het Amsterdamse
havengebied Westpoort.

3 bevordering van een vlotte, veilige en
milieuverantwoorde afwikkeling van
het scheepvaartverkeer van 40 kilo-
meter buiten de kust bij IJmuiden tot
aan de Oranjesluizen, onder meer
door regelgeving en handhaving.

Dertje Meijer, directeur Haven
Amsterdam, is onlangs toegetreden tot
het bestuur van de KennisKring
Amsterdam. Voor meer informatie kijk
op www.portofamsterdam.nl

Nieuwe donateurs stellen zichvoor

OMFL
De Ontwikkelingsmaatschappij Flevo -
land bv (OMFL) geeft ondernemers in
Flevoland een steuntje in de rug. Met
praktische hulp en een actieve rol in het
aanjagen van de economie van Flevo -
land helpen wij ondernemers: om te in-
noveren, om nieuwe markten te vinden,
om te investeren, om hun marktpositie
en daarmee ook de economische
 positie van Flevoland te versterken.
Het beleid van overheden is voor ons
vertrekpunt, maar daarbinnen zoeken
wij proactief naar kansen voor economi-
sche groei van Flevoland. Door een
brug te slaan tussen bedrijfsleven, over-
heid en kennisinstellingen, door het
matchen van jonge bedrijven met infor-
mal investors. Via projecten op het
 gebied van investeringsbevordering
helpen wij het midden- en kleinbedrijf
bij de internationalisering en doen wij
aan acquisitie, in eerste instantie
 gericht op buitenlandse bedrijven en
bedrijven voor thematische bedrijven-
parken. Door samenwerking en cluste-
ring naar thema of geografische ligging
kunnen wij innovatieve projecten tot
stand brengen die voor individuele
 bedrijven niet mogelijk zijn. Voor finan-
ciering en participaties kunnen onder-
nemers terecht bij de MKB en
Technofondsen Flevoland BV, waarmee
de OMFL zeer nauw samenwerkt. Zie
voor meer informatie www.omfl.nl 
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Agenda
19-20 JANUARI 2012
Winter School Urban Cluster Policies
AIM en de Hogeschool van Amsterdam
organiseren een tweedaagse cursus over
stedelijke clustervorming. Veel Euro pese
steden en regio’s ondersteunen innova-
tieclusters om de lokale kenniseconomie
te versterken. Tijdens deze workshop
leren beleidsmakers en clustermanagers
alles over succesvolle clustervorming. 
Kijk voor meer informatie op 
www.aimsterdam.nl of neem contact op
met Masja Zeegers op 
masja@aimsterdam.nl.

23 JANUARI 2012
Nieuwjaarssymposium Onderwijs &
Arbeidsmarkt
Kamer van Koophandel Amsterdam
 organiseert een nieuwjaarssymposium
over Onderwijs & Arbeidsmarkt ‘Wat
vraagt de economie?’. Het gaat daarbij
niet alleen om de aansluiting van
 onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook
over de gevolgen van de vergrijzing in
relatie tot de vraag op de arbeidsmarkt.
U bent van harte uitgenodigd aan dit
symposium deel te nemen. Aanvang
16.00 uur. Locatie: Vrije Universiteit, de
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Voor informatie en aanmelding:
www.kvk.nl/amsterdam2012.

23, 24 EN 25 JANUARI 2012 
BOBCATSSS 2012: 
Information in E-motion
Met hét jaarlijkse internationale congres
voor informatiespecialisten – viert BOB-
CATSSS haar 20e verjaardag in Amster -
dam. De organisatie is in handen van
studenten en medewerkers van de Hanze -
hogeschool Groningen, de Hochschule
der Medien (Stuttgart) en de Hoge school
van Amsterdam. Maar liefst 200 bijdragen
zijn ingezonden door 32 landen wereld-

wijd: India, Zuid-Afrika, de VS, Brazilië
en veel Europese landen. Budapest,
Oslo, Barcelona, Copenhagen, Amster -
dam, Tampere, Stuttgart, Szombathely
en Sheffield. Neem van iedere stad de
eerste letter en de naam BOBCATSSS
is geboren. De HvA voelt zich zeer
 vereerd om straks alle studenten en
professionals in Amsterdam te mogen
verwelkomen en verwacht zo’n vierhon-
derd geïnteresseerden. 
In 2012 staat het thema Information in
E-motion centraal. Voor meer informa-
tie: Jelke Nijboer, onderwijsmanager
Informatie en Media, Hogeschool van
Amsterdam, tel. 06 159 420 35 
(j.nijboer@hva.nl).

25 JANUARI 2012
Hoe ondernemend is uw organisatie?
Mercuri Urval organiseert een workshop
“hoe ondernemend is uw organisatie?”
met als doel om de deelnemers te laten
kennis nemen van het Europese onder-
zoek van Mercuri Urval naar de waarden
van verandering en hoe Europese mana -
gers denken over veranderingsproces-
sen in hun organisatie. Verder is er ook
aandacht voor het ondernemerschap bij
u zelf en binnen uw organisatie en hoe
dit te vergroten c.q. te verankeren.
Locatie: Peugeot Experience in Breuke -
len. Deze workshop biedt plaats aan
maximaal 15 deelnemers en wordt kos-
teloos aangeboden aan alle leden van
de KennisKring. Bij interesse gelieve
zich vóór 10 januari 2012 aan te melden
via Margriet Brink, Senior Management
Consultant bij Mercuri Urval, tel. 
06 502 53 02 
(margriet.brink@mercuriurval.com) of
Marc Sterel, Senior Manage ment
Consultant bij Mercuri Urval, tel 06 150
37 691 (Marc.sterel@mercuriurval.com)
Zie ook: www.mercuriurval.com.

25 T/M 29 JANUARI 2012 
ZAANS LEFestival
Tijdens het ZAANS LEFestival 2012,
een cultureel festival dat in opdracht
van de gemeente Zaanstad wordt geor-

ganiseerd i.s.m. andere organisaties en
commerciële partijen, kunnen innova-
tieve en creatieve ondernemers om hun
producten te testen. De week start met
een parade (met lichtfiguren) naar het
nieuwe stadhuis dat vervolgens officieel
wordt geopend. Rondom de opening
treden lefhebbende artiesten op in niet
alledaagse combinaties. Vervolgens is
het nieuwe stadscentrum, dat meteen
naast het station ligt, nog 5 dagen lang
een zinderende en culturele beleving
met optredens, exposities, labs, film en
food. Ben je zelf een innovatief onder-
nemer of heb je als creatief een lefheb-
bend idee om jouw product of dienst
onder de aandacht te brengen bij de
bezoekers van LEFestival? Meld je dan
snel aan voor een LEFlab of actie bij
melissa@mimarketing.nl. Meer
 informatie vindt u via www.lefestival.nl.

31 JANUARI 2012
Creatieve Amsterdam Update #2:
Doing business in China
Dit workshop- en lezingenprogramma
over zakendoen in de creatieve sector in
China wordt mede georganiseerd door
AIM. Met o.a. evaluatie handelsmissies,
businesscases en een businessdiner.
Meer informatie: www.dezwijger.nl/
updatechina.

8 FEBRUARI 2012
Meet the Green Metropole
Kick-off event Green Metropole,
 geopend door wethouder Carolien
Gehrels. Voor het programma en laatste
informatie zie www.greenmetropole.nl.

9 FEBRUARI 2012
Verhoging van de belevingswaarde!
Uw producten zijn van hoge kwaliteit!
De smaak is excellent, de voedings-
waarde is groot, of misschien zijn ze wel
prachtig om te zien. De waarde van het
product wordt echter helaas niet alleen
bepaald door de eigenschappen van
het product zelf, zo merkt u in uw prak-
tijk, waarin prijzen en marges flink onder
druk staan. Door met een creatief oog
te kijken, kunt u echter op zoek gaan
naar wegen om de waardebeleving van
uw food- of agriproduct op een hoger
niveau te brengen. En daardoor zijn
 afnemers en consumenten vervolgens
weer bereid om meer te betalen!
Syntens en de Kamer van Koophandel
nodigen u graag uit voor een event
waarin u op zoek gaat naar manieren
om de waardebeleving van uw produc-
ten te vergroten. De bijeenkomst is
 gratis te bezoeken en vindt plaats bij
de KvK in Amsterdam. Voor meer info
Martijn van Gogh (mgo@syntens.nl)

22 FEBRUARI 2012
Kansen creëren door strategische
 samenwerking
In samenwerking met ING, Holland
Financial Centre en AIM organiseert de
KennisKring Amsterdam en de Amster -
dam Economic Board een bijeenkomst
in het kader van het cluster Financieel
Zakelijke Dienstverlening. 

Strategische samenwerking biedt
 financiële en zakelijke dienstverleners
nieuwe kansen: nieuwe diensten, nieuwe
afzetgebieden, nieuwe doelgroepen,
etc. Maar hoe werkt dat in de praktijk?
Wanneer wordt een strategische
 samenwerking aangegaan? Hoe wordt
een strategische samenwerking
 georganiseerd? 

Op de website vindt u het programma
en kunt u zich aanmelden. De bijeen-
komst vindt plaats bij de ING Bank,
Amsterdam Zuidoost. 

15 MAART 2012
AIM event 2012
Tijdens het jaarlijkse AIM event vindt
wederom een innovatiemarkt plaats,
waarin bedrijven uit de zeven clusters
van de Amsterdam Economic Board
hun innovaties laten zien. Het volledige
programma volgt, maar gelieve de
datum alvast te reserveren. Zie
www.aimsterdam.nl

19-21 MAART 2012
BIO-Europe Spring
Dit jaarlijkse internationale congres,
 georganiseerd door de EBD Group,
helpt bedrijven in de rode biotechsec-
tor bij het vinden van de juiste partner
voor groei en succes. Dit grootste
Europese partneringcongres op het
 gebied van Life Sciences (ongeveer
1800 internationale bezoekers) vindt in
2012 plaats in Amsterdam dankzij de
 inspanningen van AIM. 
AIM werkt hierin samen met het
 landelijke Life Sciences & Health
Innovatieprogramma (LSH).

Ondernemersvereniging Amstelveen
De Ondernemersvereniging Amstel -
veen (OA) is in 1990 door een aantal
bankiers en directeuren opgericht en
inmiddels uitgegroeid tot een vereniging
met zo’n 225 leden. Het ledenbestand
vertoont een grote variatie: de leden
komen uit praktisch alle sectoren
 (behalve de detailhandel), van groot tot
klein, van lokaal tot internationaal. Ook
een aantal not-for-profit organisaties is
aangesloten.

De voornaamste doelstelling van de
OA is netwerken. Met één à twee net-
werkbijeenkomsten per maand wordt
daar invulling aan gegeven. Waar moge-
lijk onder het motto ‘door de leden
voor de leden’.

Naast netwerken houdt de OA zich
bezig met de behartiging van de belan-
gen van het Amstelveense bedrijfsleven
naar de overheid toe. Regelmatig doet
zij dat samen met zusterorganisatie
Vereniging Amstelveense Detailhandels -
organisaties, de Kamer van Koophandel
en VNO-NCW Metropoolregio
Amsterdam. 

Contactpersoon Tineke Hanssen
 (tineke.hanssen@oa-amstelveen.nl). 
Zie www.oa-amstelveen.nl.

Nieuwe donateurs 
stellen zichvoor
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Vormgeving Bureau Pindakaas
Drukwerk Joh. Enschedé, 

Amsterdam
Met dank aan MCI voor de logistieke
ondersteuning tijdens de  bijeen kom sten
van de KennisKring. MCI is een
full-service event manage-
ment bureau met 45 kantoren
in 22 landen wereldwijd. 
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4 Work b.v. www.4work.nl
ABN-AMRO www.abnamro.nl
Abbott Healthcare B.V. www.abbott.nl
Academisch Medisch Centrum www.amc.nl
Accenture www.accenture.nl
Achmea Zorg www.achmea.nl
AdamNet www.adamnet.nl
Afval Energie Bedrijf
www.afvalenergiebedrijf.nl
Air France/ KLM www.klm.com
Alliander www.alliander.nl
Amarantis www.amarantis.nl
AM NV www.am.nl
Amsterdam Innovation Motor
www.aimsterdam.nl
Amsterdam school of Real Estate
www.asre.uva.nl
Amsterdam Science Park nv www.asp.nl
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
www.ahk.nl
Arcadis Nederland bv www.arcadis.nl
Arkin www.amcdemeren.nl
Baker & McKenzie www.bakernet.nl
Ballast Nedam www.ballastnedam.nl
Bank Insinger de Beaufort  N.V.
www.insinger.com
Boekel De Nerée www.boekeldeneree.com
Boer & Croon www.boercroon.nl
De Burcht www.deburcht-vakbondsmuseum.nl
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam www.bja.nl
Capgemini www.nl.capgemini.com
Centercom Buitenreclame
www.centercom.nl
Centrum voor Wiskunde en Informatica
www.cwi.nl
Cisco Systems Inc. www.cisco.com
Club van 30 www.clubvan30.nl
Colliers International Netherlands
www.colliers.com
Colt Technology Services www.colt.net
Corporate Lives www.illumion.nl
Corporate Recovery Management b.v.
www.corporaterecovery.com
DEA b.v. www.deabv.nl
Decisio www.decisio.nl
Deutsche Bank www.deutsche-bank.nl
Dienst Economische Zaken, gemeente 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
www.ivv.amsterdam.nl
Amsterdam www.ez.amsterdam.nl
Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, gemeente 
Amsterdam www.dmb.amsterdam.nl
Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam 
www.os.amsterdam.nl
Dienst Persoonsgegevens
www.dpg.amsterdam.nl
Dienst Ruimtelijke Ordening
www.dro.amsterdam.nl
Deloitte www.deloitte.nl
Dura Vermeer www.duravermeer.nl
Energieonderzoek Centrum Nederland
www.ecn.nl
Ernst & Young www.ey.nl
Evalueserve www.evalueserve.com
Faculteit de Maatschappij en
Gedragswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam www.fmg.uva.nl
FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica (AMOLF) www.amolf.nl
Gemeente Almere www.almere.nl

Gemeente Amstelveen www.amstelveen.nl
Gemeente Diemen www.diemen.nl
Gemeente Haarlem www.haarlem.nl
Gemeente Haarlemmermeer
www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hilversum www.hilversum.nl
Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst (GG en GD)
www.gggd.amsterdam.nl
Gemeente Ouder-Amstel www.ouder-amstel.nl
Gemeente Purmerend www.purmerend.nl
Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl
Generali Verzekeringsgroep NV
www.generali.nl
Goudappel Coffeng B.V. www.goudappel.nl
Haven Amsterdam www.portofamsterdam.nl
Het Nederlands Kanker Instituut www.nki.nl
Hogeschool INHOLLAND Diemen
www.inholland.nl
Hogeschool van Amsterdam www.hva.nl
Hogeschool voor Economische Studies
www.hesasd.nl
IBIS UvA www.ibisuva.nl
IBM Nederland BV www.nl.ibm.com
Info.nl www.info.nl
ING Bank www.ingbank.nl
Ingenieursbureau Amsterdam www.iba.nl
Ingenieursbureau Post en Dekker
www.postendekker.nl
Instituut voor Media- en Informatie -
management, HvA www.mim.hva.nl
International Bureau of Fiscal Documentation
www.ibfd.org
IVAM Research and Consultancy on
 sustainability www.ivam.uva.nl
JCDecaux www.jcdecaux.nl
Joh. Enschede Facilities bv  
www.joh-enschede.nl
KplusV Organisatieadvies BV www.kplusv.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam
www.amsterdam.kvk.nl
Kohnstamm Instituut www.kohnstamm.uva.nl
Koninklijke Joh. Enschede www.je.nl
Koninklijke Saan BV www.saan.nl
Koninklijk Instituut voor de Tropen www.kit.nl
Koninklijke Nederlandsche Academie van
Wetenschappen www.knaw.nl
KPMG www.kmpg.nl
KPN B.V. www.kpn.nl
Van Lanschot Bankiers www.vanlanschot.com
Logica www.logica.com
Loyens & Loeff www.loyensloeff.com
Lubbers & Dijk Notarissen www.lubbers.nl
Lux Research www.luxresearchinc.com
Mas Dienstverleners B.V.
www.masdienstverleners.nl
Maes en Lunau Executive Search
www.maeslunau.com
De Man & Partners www.deman-partners.nl
Microsoft www.microsoft.com
Mercuri Urval www.mercuriurval.com
Microsoft www.microsoft.nl
Minds Unlimited www.mindsunlimited.nl
Nationaal Instituut voor subatomaire fysica
www.nikhef.nl
Nederlandse Lucht en Ruimtevaart -
laboratorium NLR www.nlr.nl
NEMO www.e-nemo.nl
Neuroscience Campus Amsterdam
www.neurosciencecampus-amsterdam.nl
New Energy Docks www.newenergydocks.nl

NMC Nijsse International 
www.nijsse-international.com
Nova College www.novacollege.nl
Nuon N.V.  www.nuon.nl
NYSE Euronext nv www.euronext.com
Ondernemersvereniging Amstelveen
www.oa-amstelveen.nl
Ondernemersvereniging Regio Amsterdam
www.oram.nl
Openbare Bibliotheek Amsterdam
www.oba.nl
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
www.pao.amsterdam.nl
PwC www.pwcglobal.com.nl
Provincie Flevoland www.flevoland.nl
Provincie Noord-Holland
www.noord-holland.nl
Rabobank Amsterdam en Omstreken
www.rabobank.nl/amsterdam
RAI Amsterdam www.rai.nl
Randstad Regiokantoor www.randstad.nl
Regioplan Beleidsonderzoek www.regio-
plan.nl
ROC NOVA College www.novacollege.nl
ROC van Amsterdam www.rocva.nl
De Rode Hoed www.rodehoed.nl
Sara Reken- en Netwerkdiensten
www.sara.nl
Schenk Makelaars www.schenkmakelaars.nl
Schiphol Group www.schipholgroup.nl
Shell Research & Technology Centre
Amsterdam www.shell.nl
Sportraad Amsterdam
www.sportraadamsterdam.nl
Stadsarchief Amsterdam
www.stadsarchiefamsterdam.nl
Stichting Beheer NDSM-werf Oost
www.ndsm.nl
Stichting NDSM Werf 
www.stichtingndsm-werf.nl
Stichting Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorg Regio Amsterdam
www.sigra.nl
Stichting Sanquin www.sanquin.nl
Syntens, Innovatienetwerk voor
Ondernemers www.syntens.nl
TATA Consulting Services www.tcs.com
TCN Property Project www.tcnpp.nl
Tetterode Nederland BV www.tetterode.nl
TNO Kwaliteit van Leven www.tno.nl/arbeid
TNT Expresss www.tntexpress.nl
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers
www.twynstragudde.nl
Universiteit van Amsterdam www.uva.nl
UPC Nederland www.upc.nl
Van Gansewinkel www.vangansewinkel.com
Van der Hoeden/Mulder www.hoeden-mul-
der.nl
Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-
Noord (VEBAN) www.veban.nl
Vialis BV www.vialis.nl
Vitae Nederland bv www.vitae.nl
Vodafone Netherlands www.vodafone.nl
Vrije Universiteit www.vu.nl
VU Medisch Centrum www.vumc.nl
Waternet www.waternet.nl
Wetenschap & Technologie Centrum
Watergraafsmeer www.wtcw.nl
Yacht www.yacht.nl
Ymere www.ymere.nl
Zuidas Amsterdam www.zuidas.nl
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