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DOEL EN ACTIVITEITEN
De stichting Amsterdam Economic Board heeft tot doel de metropoolregio Amsterdam
blijvend tot de kopgroep van Europese regio’s te laten behoren. 
Door gericht in te zetten op de verbetering van het innovatieklimaat en de concur-
rentiepositie van zeven sterke clusters in de regio en op een aantal meer generieke
aspecten zoals het vestigingsklimaat, realiseert de Board een schaalsprong in de
 regionale economie. Dit is de basis voor behoud en duurzame versterking van
 welvaart en welzijn in deze regio. 
De zeven clusters waar de Board zich op richt zijn: Financiële en Zakelijke Dienst -
verlening, ICT/eScience, Creatieve Industrie, Handel en Logistiek, Rode Life
Sciences, Food & Flowers en Toerisme & Congressen.
De KennisKring Amsterdam en de Amsterdamse Innovatie Motor zijn vanaf 2013
formeel onderdeel van de Amsterdam Economic Board.

BOARDLEDEN
De Board bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders uit de
metropoolregio. De voorzitter is de burgemeester van Amsterdam. De triple helix
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden staat centraal.

NIEUWSBRIEF EN WEBSITE
Via de website www.amsterdameconomicboard.com, de digitale nieuwsbrief en het
magazine wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Board. Als
donateur van de board kunt u kopij aanleveren voor het magazine. De redactie van
het magazine geschiedt door het secretariaat die het recht behoud aangeleverde
kopij al dan niet op te nemen. 

NADERE INFORMATIE
Heeft u vragen over de Amsterdam Economic Board, over de Nieuwsbrief of wilt u
donateur worden van de Amsterdam Economic Board, neem dan contact op met
het secretariaat.

Amsterdam Economic Board
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
T 020 524 11 20
E secretariaat@amsterdameconomicboard.com



EDITORIAL 
RIK BLEEKER

In 2009 tijdens het 15 jarig jubileumdiner
kropen een aantal kinderen van de
jeugdtheaterschool Zuid Oost in de rol
van het Dagelijks Bestuur KennisKring
in het jaar 2025. De 9 jarige Rashid
Abdoella speelde de rol van Job Cohen
(inclusief ambtsketen) en meldde ter-
loops dat ‘dit bestuur nog wat puntjes
had gerealiseerd’: ‘de 11e baan van
Schiphol was zojuist in gebruik genomen’,
‘de 4e sluis van IJmuiden heeft het loei-
druk’ en ‘naast de Noord-Zuidlijn was
ook de Oost-Westlijn een groot succes’.
Ronald Plasterk, toenmalig onderwijs-
minister, had als eregast veel plezier en
reikte de bloemen uit aan deze jonge
acteurs in spé.

Met een beetje fantasie schetsten die
kinderen eigenlijk een beeld van de
toekomst, wat wij nu scenariostudies of
de Kennis & Innovatieagenda noemen
van de Amsterdam Economic Board.
Met ingang van 2013 gaan de
KennisKring en de Amsterdamse Inno -
vatie Motor integreren met deze Board.

De KennisKring, ooit opgericht om de
regionale kennisinfrastructuur te ver-
sterken en de Amsterdamse Innovatie
Motor, gericht op het stimuleren van
 innovatie, sluiten met hun doelstelling
naadloos aan bij de ambities van de

Board. Daarom ligt het voor de hand
dat de netwerkorganisatie KennisKring
Amsterdam en innovatieaanjager AIM
samengaan in de uitvoeringsorganisatie
van de Amsterdam Economic Board. Met
het integreren van deze twee organisa-
ties krijgt de Amsterdam Economic Board
de schaal en kracht die nodig zijn voor
het ten uitvoer brengen van de ambities. 

Goed beschouwd is het een stap in de
bijna natuurlijke evolutie van het proces
van kennis & innovatie richting econo-
misch gewin: een tweetal rapporten uit
1992 vormde de basis voor de oprich-
ting van de KennisKring: Prof. Knight’s
‘Amsterdam, Knowledge Based City’,
en ‘Concurreren met kennis’, van de
commissie Gevers (UvA) leidden tot het
organiseren van bijeenkomsten rond
een aantal relevante kennisthema’s voor
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid (de ‘triple helix’ van het heden).
De veronderstelling was dat nadere en
persoonlijke kennismaking op den duur
samenwerking tot gevolg heeft. Een
hogere ambitie was dat programma’s
verknoopt moesten worden gericht op
het stimuleren van kennis & innovatie.
Bijna twee decennia verder in de tijd,
zijn er talrijke bijeenkomsten georgani-
seerd voor een regionaal netwerk dat
enorm is gegroeid: ca. 8500 mensen
werkzaam bij ca. 3000 organisaties zijn
aangetakt aan het netwerk.

Het economisch bureau van de ING liet
reeds eerder zien dat het netwerk vaak
buiten het directe gezichtsveld om, con-
 creet leidt tot samenwerkingsverbanden
(22%), business-deals (9%) en het ver-
groten van de kennis (74%), zakelijk
 netwerk (69%) en de naamsbekendheid
van de eigen organisatie (22%). 

Onder de vlag van de Board is het de
ambitie deze percentages te verhogen.
De ambitie van de netwerkpoot van de
Board is het creëren van een netwerk,

omvangrijker dan nu, clustergewijs én
cross-sectoraal opgebouwd dat Board
en Clusters ondersteunt. De program-
mering van netwerkactiviteiten wordt
meer renderend samengesteld, door
samen met de clusters meer precieze
doelstellingen en doelgroepen te for-
muleren en daardoor meer gerichte
matching tijdens bijeenkomsten moge-
lijk te maken. Filosofie blijft dat de
Board als open kennisplatform naast
adressering van de zeven clusters ook
nieuwe ontwikkelingen en tendensen
programmeert en aandacht besteedt
aan thema´s en donateurs die niet auto-
matisch tot de zeven clusters behoren.

De organisaties uit het netwerk gaan
wij onder Boardvlag dichter bij de rele-
vante clusters brengen. Met support
van de clusterondersteuners die binnen
de clusters projecten tot stand brengen.
Het is vooral heel veel ‘doen’. Zoals
‘doen’ nu ook bij de integratiepartner
de Amsterdamse Innovatie Motor het
leidende principe is.

Qua communicatie zult u in 2013 de
nieuwsbrief in deze vorm niet meer
aantreffen want ook het logo van de
KennisKring maakt plaats voor een
nieuw fraai beeldmerk van de Board,
gehangen onder de I Amsterdam
 campagne. De ‘gezichten’ van de
KennisKring maar ook die van Amster -
damse Innovatie Motor blijven identiek.
Die ‘nemen we mee’ naar de Board en
blijft u ontmoeten.

En er is nog iets wat hetzelfde blijft.
Eén van de drijfveren voor het oprichten
de KennisKring destijds was, ‘de natuur-
lijke nieuwsgierigheid’. Bureau INC-21
noemde het in 1992:

‘wonder is the root of all knowledge’

We zien uit naar een vervolg op onze
goede samenwerking onder de vlag
van de Amsterdam Economic Board.
Goede jaarwisseling en een innovatief
2013 toegewenst!

Rik Bleeker
@RikBleeker

Om de regio Amsterdam aantrekkelijk en dynamisch te houden moeten we voort -
durend blijven investeren en innoveren. Zo proberen we om onze positie in de top 5
van Europese regio’s veilig te stellen. Daarvoor zoeken wij samen werking en die
hebben wij gevonden bij de kennisinstellingen,  bedrijfsleven en overheid, de zoge-
noemde triple helix.
Amsterdam en de omliggende gemeenten hebben de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in hun cultureel erfgoed, bereikbaarheid en leefbaarheid en zullen dat bij
voortduring blijven doen.  Amsterdam, met de historische binnenstad, kent veel
hoogtepunten. Enkele daarvan zijn na jaren van renovatie wederom geopend of zul-
len hun deuren in 2013 openen. Zo zijn dit jaar het Stedelijk Museum en het Scheep -
vaart Museum weer opengegaan en zullen volgend jaar ook het Rijksmuseum en het
Van Gogh Museum hun deuren weer helemaal voor het publiek openen. In combina-
tie met de terugkerende evenementen als Koninginnedag, Prinsengrachtconcert,
Canal Parade, TCS Marathon en andere sportevenementen waar onder de voetbal
Europa League finale, wordt 2013 een enerverend jaar voor de Amsterdamse regio.
Ook op het terrein van kennis en innovatie is de laatste jaren flink gewerkt. 
De KennisKring Amsterdam heeft de afgelopen 20 jaar onder meer in haar vele
 bijeenkomsten de vloer gegeven aan mensen, projecten en organisaties over uiteen-
lopende thema’s. Hen is de gelegenheid geboden om te laten zien waar kennis-
ontwikkeling, kennis delen, samenwerking met hogescholen en universiteiten toe kan
leiden. Samenwerken begint met elkaar kennen, verkennen en werken aan een
 cultuur van vertrouwen.  Toen ik aantrad als burgemeester in 2010 en ook als voor-
zitter van de KennisKring Amsterdam  lag er een uitstekende basis. Daarvoor ben ik
de KennisKring zeer erkentelijk. De Amsterdamse Innovatie Motor werd zes jaar
 geleden opgestart met de opdracht tot verdere verbetering van het innovatieklimaat
in de regio. Amsterdam Smart City, het BioMed cluster en Creative Cities Amsterdam
Area (CCAA) zijn enkele concrete voorbeelden. Allemaal met goede resultaten en
daar blijven ze ook jaren mee doorgaan, onder aansturing van de Amsterdam
Economic Board.
De huidige tijd dwingt ons tot verdere intensivering van samenwerking en het maken
van heldere keuzes. De Amsterdam Economic Board is opgericht om méér gezamen-
lijkheid en focus te creëren in het economische domein. Vijftien personen afkomstig
van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, met een hart voor de Amster dam -
se regio en scherp oog voor wat er op de langere  termijn nodig is formuleren geza-
menlijke ambities voor de economie van deze regio. De KennisKring Amsterdam en
de Amsterdamse Innovatie Motor gaan gezamenlijk verder als uitvoerder van die
ambities.  Er zijn zeven clusters aangewezen met voldoende kritische massa in de
private sector en ook in het onderwijs en onderzoek. Dit zijn:  ict/e-science, creatieve
industrie, rode life sciences, financiële & zakelijke dienstverlening, handel & logistiek,
food & flowers,  toerisme & congressen. Met verschillende ‘iconische’ projecten
 binnen deze clusters wordt het onderscheidend vermogen t.o.v.  de andere Euro -
pese Economische regio’s vergroot. Zij zijn onze speerpunten wanneer we onze
 internationale handel bevorderen onder andere door handelsmissies. 
De afgelopen tijd heeft u ons gesteund. Uw (financieel) commitment voor het succes
tot op heden was  van groot belang.  Ook in het vervolg hiervan, onder de vlag van
de Board, hopen we op uw steun te mogen rekenen. We streven met z’n allen naar
een open, inclusief ‘ecosysteem’ waar de hele keten van kennis, kunde, kassa deel
van uitmaakt en waarin de drie pijlers : bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden
vanuit hun kracht elkaar versterken. Daar hoort uw bedrijf of instelling ook bij. 
Come on Board!

Eberhard van der Laan, Burgemeester van Amsterdam. 
Voorzitter Amsterdam Economic Board
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‘Deze bijeenkomst is voor iedereen die
het heetst van de naald wilt horen hoe
het gesteld is met de voortgang van alle
projecten,’ zei dagvoorzitter en voorzitter
VNO NCW Marry de Gaay Fortman in
haar welkomstwoord. ‘Dat u met zovelen
naar deze bijeenkomst bent gekomen,
bewijst eens te meer dat de doelen van
de Amsterdam Economic Board leven
onder de mensen: de metropoolregio
Amsterdam structureel verankeren in de
top vijf van Europese steden. Tijdens
deze bijeenkomst zal niet alleen worden
teruggeblikt op wat er in de tussentijd
bereikt is, maar ook wordt er vooruitge-
blikt naar de toekomst.’

Burgemeester van Amsterdam en voor-
zitter van de Amsterdam Economic Board
Eberhard van der Laan, kwam naar
eigen zeggen ‘een beetje wankelend
binnen’ op deze woensdagmiddag,
omdat hij de eer had gehad de Chinese
top van China Southern te ontvangen.
‘Wanneer je bezig bent relaties warm te

houden en extra bruggen te slaan naar
China, is het wel belangrijk af en toe een
glaasje water te drinken,’ grapte Van der
Laan. ‘Maar mijn motto is nu eenmaal:
alles voor de stad. En van u, als aanwezi-
gen van deze bijeenkomst, weet ik dat
het ook uw motto is. Deze bijeenkomst
is bedoeld om samen te komen met al
die mensen die zich al tijden inzetten
voor hun Amsterdam, maar ook om an-
deren de kans te geven om bijgepraat
te worden en zich alsnog aan te sluiten.
In het samenwerkingsverband van de
‘Triple Helix’ van overheid, bedrijven en
onderwijsinstellingen, moeten we ons
steeds opnieuw af blijven vragen: wat
kunnen we voor elkaar en voor de stad
betekenen? ’Geen stad die zo hard groeit
als Amsterdam’, aldus Van der Laan.
‘Onlangs heb ik de eer gehad om Alex,
de 800.000ste Amsterdammer in mijn
armen te houden, een inwonersaantal
dat sinds 1970 niet meer is behaald.
Dat gegeven maakt de kleine Alex tot
niet zomaar een Amsterdamse baby,

maar tot een symbool van de opnieuw
groeiende hoofdstad.’ Naast het feit
dat meer mensen zich in Amsterdam
zijn gaan vestigen, stond Van der Laan
ook stil bij het florerende toerisme in
de regio. ‘Elke twee weken wordt in
Amsterdam een hotel geopend. De rol

van Amsterdam als kosmopolitisch
 bolwerk, vind ik heel geruststellend.’ Als
voorbeeld verwees Van der Laan naar
Booking.com, een service voor internet-
boekingen voor hotels en appartemen-
ten. ‘Booking.com is actief in honderd
landen, maar is hier gevestigd omdat
Amsterdam één van de weinige steden
is waar 180 nationaliteiten samen komen.
Daar mogen we trots op zijn.’ 

Na de Burgemeester was het woord aan
Dave van der Pol, die als kwartiermaker
van de Young Board op zoek is gegaan
naar jonge mensen om de Amsterdam
Economic Board te adviseren en onder-
steunen. Nadat eerder dit jaar bij een
bijeenkomst een dame was opgestaan
met de vraag waarom er zo weinig jonge
mensen in de Board zaten, gaf Eberhard
van der Laan de opdracht om een Young
Board samen te stellen om de jonge
generatie in de Board te vertegenwoor-
digen. ‘U heeft niets van ons te vrezen,’
stelde Van der Pol de aanwezigen alvast

Samenkomen, terugblikken en vooruitkijken, dat is het idee achter de Catch
Up Sessie van de Amsterdam Economic Board die op woensdag 5 december
werd georganiseerd. Hiertoe kwam een gezelschap van ruim vijfhonderdvijftig
geïnteresseerden bijeen voor een middagbijeenkomst in de Amsterdam Arena,
waar gezamenlijk werd stil gestaan bij de voortgang van alle clusters van de
metropoolregio Amsterdam. 
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gerust, ‘wij komen u helpen.’ Door middel
van een kort filmpje werden de Young
Board- leden voor alle clusters aan de
zaal voorgesteld. ‘Allemaal jonge onder-
nemers, creatieven of toppers uit het
bedrijfsleven, die zich met heel veel
 enthousiasme voor de Young Board
gaan inzetten.’ Simon Douw, directeur
van DownSideUp en Susanne de Boer
werkzaam bij Rabobank Amsterdam,
namen het woord namens de nieuwe
generatie: ‘We leven in een nieuwe tijd.
Een tijd waarin we opnieuw moeten kij-
ken naar de principes die ten grondslag
liggen aan onze besluitvorming.’ Door
het publiek de opdracht te geven een
buitenaards wezen te tekenen en de
 resultaten met elkaar te vergelijken,
stipten de Young Board-members op
treffende wijze aan hoe vastomlijnd onze
denkpatronen eigenlijk zijn. ‘Juist hier
kan de Young Board een bijdrage
 leveren. Deze generatie denkers kan de
Board voeden met de paradigma’s van
de toekomst. Samen werken is ons eigen,
dus de oproep is: kom vooral op ons af.
Dan kunnen we samen oude paradigma’s
verwerpen en nieuwe en kansrijke
 allianties voor de toekomst smeden.’

Over kansrijke allianties had ook Ton
Jonker, directeur en secretaris van de
Amsterdam Economic Board, iets toe te
voegen. Na een filmpje te hebben
 getoond over de achtergrond en doel-
stellingen van de Amsterdam Economic
Board, ging hij in op de nieuwe organi-
satie structuur die de Board sinds kort
heeft aangenomen. ‘De netwerkorgani-

satie KennisKring en de Amster damse
Innovatie Motor zullen samengaan en
één organisatie onder de Board worden.
Door het bundelen van de krachten
 zullen beiden organisaties  effectiever
en efficiënter functioneren en aan slag-
kracht winnen. Ook wordt het gemak-
kelijker voor mensen om aansluiting te
vinden bij de Board en alle betrokken
clusters en organisaties, omdat er straks
één adres, één telefoonnummer en één
e-mailadres is. Zo zorgen we dat mensen
elkaar straks nog gemakkelijker weten
te vinden.’

Vervolgens was het woord aan vertegen-
woordigers van alle clusters die ieder
een korte impressie zouden geven van
waar hun cluster zich zoal mee bezig-
houdt. Marja Zonnevylle, manager Gas
Processing Design bij Shell, beet het spits
af met een presentatie over de verschil-
lende politiek-economische toekomst-
scenario’s die voor Europa zijn opgesteld.
Elk scenario toont een  mogelijke toe-
komst die voor Europa in de komen de
jaren werkelijkheid zou kunnen worden.
Op basis van deze verschillende scena-
rio’s worden de gevolgen hiervan in
beeld worden  gebracht en de manier
waarop hier op geanticipeerd zou  kunnen
worden. 

Guus van Dongen, biomedicus aan het
VUmc, nam het over met een presentatie
over het Imaging Centre Amsterdam.
Een instituut dat een ‘wereldcentrum
moet worden op het gebied van medi-
sche beeldvorming’. Van Dongen stipte

aan dat wereldwijd negenhonderd
 miljard wordt besteed aan medicijnen,
maar dat slechts 40 procent van de
 medicatie effectief is. Door medicijnen
in het lichaam lichtreactief te maken en
via scanners beelden te maken, kan de
werking van het medicijn in het lichaam
in de toekomst veel beter in beeld
 worden gebracht.’

Michel Haring, hoogleraar Planten fy so -
lo gie aan het Swammerdam Instituut
gaf vervolgens toelichting op Green
Forensics, ofwel ‘dna-informatie als
 gereedschap’. Op heldere wijze legde
hij uit hoe dna-technologie kan helpen
om de identiteit van planten- en bloe-
mensoorten te beschermen, ziekten-
verwekkers te herkennen en immuniteit
te bevorderen. Om de enorme hoeveel-
heid data die hiervoor geanalyseerd
moet worden te kunnen handhaven,
wordt gewerkt aan nieuwe technolo-
gieën. ‘Uiteindelijk moet al die complexe
data worden omgezet in begrijpelijke
en bruikbare informatie.’

‘ICT is geen enabler meer,’ stelde
Harry van Dorenmalen op zijn beurt in
zijn betoog, ‘ICT is nu het hart van een
organisatie. Helaas dreigt er een tekort
van 700.000 werknemers in de ICT in

2015. Daarom moeten we nu focussen
op talent.’ Hiertoe is een plan opge-
steld met een zogenaamde ‘Human
Capital Agenda’. Verder werden er voor
het cluster ICT projecten geïnitieerd op
het gebied van infrastructuur, data,
consumer experience en PR. ‘Storming,

Amsterdam Economic Board

Marry de Gaay Fortman, Ton Jonker

Roel van Herp, Dave van er Pol (kwartiermaker), Simon Douw, Julie Cook, Sita van Vilsteren,
Michiel van Veen, Susanne de Boer, Anne Janssens (kwartiermaker) en Joost de Vries

Harry van Dorenmalen

Eberhard van der Laan



norming en transforming, dat hebben
we het afgelopen jaar gedaan,’ aldus
Van Dorenmalen. ‘Iedereen wil winnen
en met onze assets en positionering
kunnen we dat in de ICT ook mogelijk
maken.’

Matthijs ten Berge, director van de
Amsterdam Campus, volgde met zijn
verhaal: ‘De Amsterdam Campus is geen
fysieke campus, maar een gedachte.
De gedachte is om innovatieve kennis
en methoden uit de creatieve  industrie
beschikbaar te stellen voor andere sec-
toren. Op die manier kunnen we onder-
linge relaties verbeteren,  projecten
 optimaliseren en meer realiseren.’ Voor -
beelden zijn de implementatie van zo-
genaamde ‘embedded  researchers’ bij
Submarine, Appsterdam en Frog Design.  

‘Wat als er vijftig procent aan kosten
bespaard kan worden, een beter leefkli-
maat gecreëerd kan worden, een beter
stadsmanagement bereikt kan worden,
terwijl tegelijkertijd nieuwe business
gegenereerd kan worden?’ Die vraag
stelde Floriaan Tasche van Phillips in
zijn verhaal over Smart Lights in Metro -
politan Areas. In zijn presentatie nam
Tasche de aanwezigen mee langs een
greep ontwikkelingen die licht een
 centrale rol geven in het bereiken van
beter stadsmanagement: Citizen Apps,
intelligente afvalbakken en bijvoor-
beeld betere verkeersregulatie.
Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam
hebben zich samen met het Intelligent
Lightning Institute en bedrijven Phillips,
Cisco en Alliander verenigd in de
 uitdaging om de buitenruimte beter in
te richten door intelligente verlichting.

Tot slot nam Frans van der Avert, CMO
Amsterdam Marketing, het woord. Hij
ging in op de samensmelting van
Amsterdam inbusiness, ATCB, Amster -
dam Uitbureau en Amsterdam Partners
tot één organisatie: Amsterdam Marke -
ting. ‘Alle organisaties zongen mooie
liedjes over Amsterdam, maar er was
geen overkoepelende musical. Daar
hebben we de afgelopen vijftien maan-
den aan gebouwd.’ De kerntaken van
Amsterdam Marketing, die beschikt

over bijna 1200 partners, zullen zijn:
marketing, relaties en dienstverlening
voor bezoekers, bewoners en bedrijven.
Als voorbeeld van een gemeenschappe-
lijk project gaf Van der Avert het bijzon-
dere jaar 2013: ‘In 2013 is iedereen jarig.
Talloze Amsterdamse instellingen en
 organisaties vieren in 2013 hun jubileum.
Met die bijzondere samenloop willen
we iets bijzonders doen om de metro-
pool Amsterdam nationaal en interna-
tionaal op de kaart te zetten. Het doel is
om te verbinden, te versterken en com-
pleet te maken om zo een duurzaam en
economisch effect na te streven en meer
Nederlanders bij de regio Amsterdam
te betrekken. ‘Vijftig procent van de
 bezoekers van Amsterdam komt uit eigen
land. Dat moeten we niet vergeten.’
Toch kreeg het gezelschap aan het
einde van de middag nog een bijzon-

dere bezoeker uit een ander land dan
het onze. Onder begeleiding van
 enthousiast strooiende Zwarte Pieten
betrad niemand minder dan Sinterklaas
het podium in de Amsterdam Arena om
zijn visie op het afgelopen jaar te geven.
Rik Bleeker, directeur van de voorma-
lige KennisKring werd even bij Sinter -
klaas op het matje geroepen, net als de
kersvers benoemde locoburgemeester
Carolien Gehrels, die door Sint gefeli-
citeerd werd met haar nieuwe rol als
‘hulpsinterklaas van Amsterdam’. 

Sinterklaas gaf Gehrels een sleutel en
vroeg haar om het hoofdstuk van
KennisKring en de Amsterdamse Inno -
vatie Motor op slot te draaien. Ter
 afsluiting opende Gehrels met deze
‘sleutel tot succes´ symbolisch de
 deuren voor de toekomst.
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Binnenkort worden de KennisKring
Amsterdam en de Amsterdamse Inno -
vatie Motor bij de Amsterdam Econo -
mic Board ondergebracht. Ton Jonker,
directeur/secretaris van de Board, Rik
Bleeker, directeur van de KennisKring
Amsterdam, en Doortje van Unen,
 directeur a.i. van de AIM vormen het
managementteam van de nieuwe uit-
voeringsorganisatie van de Board. 

Wat was de aanleiding voor de oprich-
ting van de Board? Jonker: ”Uit onder-
zoek van de OESO bleek dat er in de
Metropoolregio Amsterdam veel kennis-
productie en bedrijvigheid was maar
onvoldoende uitwisseling, met als
 gevolg te weinig spin-offs en start-ups.
Bovendien was er volgens het onder-
zoek op bestuurlijk niveau onvoldoende
leiderschap en miste er een gedeelde
lange termijnvisie.” Jonker vervolgt: ”
Eind 2010  hebben overheden, kennis-
instellingen en bedrijfsleven in de regio
hun krachten gebundeld en de Amster -
dam Economic Board opgericht, met
het doel de Metropoolregio Amsterdam
terug te brengen in de top 5 van de
Europese vestigingsregio's. Daarvoor
hebben ze een gemeenschappelijke
kennis- en innovatieagenda opgesteld.
Ook hebben ze zeven clusters gedefi-
nieerd waarin bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheden gestimuleerd worden
samen te werken volgens de Triple Helix
filosofie, waarbij ze elkaar onderling
versterken.” 

Waarom zijn de KennisKring en AIM bij
de nieuwe organisatie onder gebracht?
Van Unen: ”Binnen één organisatie is
het makkelijker de activiteiten van de
AIM, die gericht zijn op realiseren van
innovaties, af te stemmen op het pro-
gramma van de Board. Dat maakt
 effectievere samenwerking en betere
resultaten mogelijk.” Bleeker: ”Voor de

KennisKring betekent het dat we over-
heden, bedrijven en kennisinstellingen
via de clusters gerichter bij elkaar kunnen
brengen. Jonker: ”Mensen en middelen,
die voorheen op verschillende plaatsen
aanwezig waren, kunnen we nu bij elkaar
brengen en een krachtige uitvoerings-
organisatie worden voor de Board,
waarbij de KennisKring Amsterdam en
de AIM ook voor de nieuwe organisatie
de ruggengraat vormen”.

Wie krijgt welke rol in het management-
team? Van Unen: Het is mijn taak de
zeven clusters, die zelfstandig opereren,
aan te sturen. Ieder cluster heeft  een
kernteam met twee clustersmanagers.
Wij kunnen vanuit onze organisatie over
de grenzen van de clusters heen kijken
en wij kennen de bedrijven die erbij
aangesloten zijn. Het is aan mij om deze
synergie tussen de verschillende clusters
te stimuleren. Juist daar ontstaan inno-

vaties. Een ander belangrijk voordeel is
dat wij niet voor één specifieke partij
werken, maar de belangen van de drie
partijen uit de Triple Helix dienen. Dat
maakt het makkelijker partijen bereid te
vinden met elkaar samen te werken”.
Bleeker: ”Een deel van de werkzaam-
heden blijft identiek aan wat de Kennis -
Kring al bijna twee decennia doet, par-
tijen laten deelnemen in het netwerk.
Het verbinden van partijen blijft ook in
de Board centraal staan. Maar we gaan
de deelnemende partijen nu wel een
duwtje geven richting één van de zeven
clusters. Met meer en verschillende
deelnemers worden die sterker, wat
moet leiden tot meer businessdeals en
partnerships. We gaan de communica-
tie van de Board en de clusters verzor-
gen en ook de evenementen en bijeen-
komsten organiseren.” Jonker: ”Als
directeur leg ik de verbinding tussen de
Board en de uitvoeringsorganisatie. Wij

Effectievere samenwerking, 
betere resultaten

Doortje van Unen, Ton Jonker en Rik Bleeker

Carolien Gehrels

Duurzaamheid



voeren het beleid uit van de Board,
maar het is ook belangrijk dat kennis uit
het netwerk weer naar hen terugvloeit.
Een goed voorbeeld is het Scenario -
project. Met partners van de Board
 worden trends en ontwikkelingen om-
gezet naar toekomstscenario’s voor de
Metropoolregio Amster dam. Het is
 typisch een project dat vanuit de uit-
voeringsorganisatie wordt getrokken.”

Welke ambitie hebben jullie zelf? Van
Unen: ”Een bijdrage leveren aan het op
een hoger plan brengen van de Metro -
poolregio Amsterdam, door het stimu-
leren van innovaties. Het proces dat
leidt tot innovatie, waarin samenwerken
cruciaal is, boeit me.” Bleeker: ”Dat
het beter gaat met de regio. Als je het
ziet gebeuren en het van je eigen bu-
reau komt  geeft dat voldoening. ”
Jonker: ”Er is al zoveel kennis en be-
drijvigheid in deze regio, als ik dat naar
een hoger niveau kan tillen, alleen maar
door het met elkaar te verbinden, dat
zou ik prachtig vinden. Dan gaat het
vaak niet eens over techniek of regel-
geving, maar over de manier waarop

mensen met elkaar samenwerken”. 
Van Unen: ”Het is de sociale en maat-
schappelijke innovatie waar we uitein-
delijk een stuk vrolijker van worden”.

Hoe schaar je de verschillende partijen
achter de doelstellingen van de Board
als je geen geld hebt om te verdelen
en ze ook niet met regelgeving onder
druk kunt zetten? Bleeker: ”We over-
tuigen ze van de urgentie ervan en
laten ze zien dat de Metropoolregio
Amsterdam in de toekomst veel lager
op de ranglijst staat als we onze kennis
niet goed benutten.” Van Unen:
”Bedrijven zien zelf ook dat ze belang
hebben bij een sterke regio en univer-
siteiten beseffen dat ze mee moeten in
nieuwe ontwikkelingen.” Jonker: ”Toch
kunnen we met onze basisfinanciering
via cofinanciering van bedrijven en
overheid veel geld losmaken voor inno-
vatieve projecten. Dat bedrag loopt
soms op tot 35 keer onze jaarlijkse
 basisfinanciering. Daarnaast heeft de
Board heeft een beslissende stem in de
toekenning van gelden voor projecten
die gefinancierd worden uit het

Amster dams Investeringsfonds, dat is
ontstaan bij de verkoop van het
Gemeen telijk Energie Bedrijf aan Nuon.
Het is bedoeld is voor projecten die de
economie en het welzijn van de hele
regio vergroten.” 

Wat zal uiteindelijk het succes van deze
Board bepalen? Van Unen: ”Samen -
werken, het delen van kennis en risico,
en een echte bijdrage willen leveren.”
Bleeker: ”Beseffen dat het, met de
toekomst in het vizier, anders moet en
dat samenwerken volgens het triple
helix model daarbij cruciaal is.”
Jonker: ”We moeten nog veel doen
maar we vieren ook onze successen.
Eén van de leden van de Board heeft
bijvoorbeeld het initiatief genomen om
uit de human capital agenda's van de
verschillende clusters een actiepro-
gramma te ontwikkelen dat leidt tot
een samenhangend en toekomstbe-
stendig arbeidsmarktbeleid. Dat wordt
nu door Den Haag als model gebruikt
voor andere regio’s. Dan kunnen we
zeggen dat we hier samen echt iets tot
stand brengen.”

Audrie van Veen (1978), EU R&D
Manager, tel 06 14 54 64 45;
audrie@aimsterdam.nl
Motivatie: het vertegenwoordigen van
de Metropoolregio Amsterdam als
 innovatieve regio in Europa. En het
 initiëren van mooie innovatieprojecten

samen met de clustermanagers. 
Uitdaging: Ik zet mij in met mijn kennis
van Europa, mijn netwerk in Brussel en
mijn bevlogenheid voor samenwerking
in innovatieve projecten. 
Kansen: Metropoolregio Amsterdam
als meest innovatieve regio van Europa.
Persoonlijk: Ik krijg energie van
 fotografie, reizen en koken.
Favoriet: Ik hou enorm van naar nieuwe
plaatsen reizen.

Ilse van den Breemer,
tel 06 11 53 65 75, manager
 duurzaamheid, ilse@aimsterdam.nl
Motivatie: Het leukste aan mijn werk is
het ontmoeten van nieuwe mensen met
nieuwe ideeën. 
Uitdaging: Het verschil maken door voor
deze nieuwe ideeën een plek te vinden
in de metropool.

Kansen: Ik maak me er sterk voor dat
duurzaamheid bijdraagt aan economi-
sche groei. Op vele manieren maken
we de groene metropool.
Persoonlijk: Ik krijg energie van dansen!
Favoriet: Van uit eten gaan kan ik erg
genieten.
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TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE
LANCEERT CLICKNL
Op 23 oktober is het kennis- en innova-
tienetwerk voor de creatieve industrie
CLICKNL gelanceerd. State of the art
kennisontwikkeling is essentieel om de
Nederlandse creatieve industrie ook

 internationaal een leidende positie te
geven. CLICKNL gaat zich daar in de
komende jaren op richten. CLICKNL
bestaat uit zeven Networks, met ieder
een specifieke focus en een eigen
 kennis- en innovatie-agenda: games,
fashion, architectuur, design, media &
ict, business innovation en cultureel
 erfgoed. AIM is partner van de netwer-
ken CI NeXt (business innovation) en
Cultureel Erfgoed. Zie www.click.nl 

AMSTERDAM EN TURKIJE 
‘TOWARDS A BRIGHTER BLUE’
Tijdens een handelsmissie onder lei-
ding van de burgemeester van Amster -
dam heeft AIM, in samenwerking met
AiB en AAA, seminars georganiseerd
rond denim en modelogistiek. De mis-
sie deed van 14-19 oktober Istanbul aan
in het kader van 400 jaar diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland en

Turkije. Ruim 125 deelnemers aan het
denimseminar, waaronder nieuwszen-
ders CNN en CNBC, waren er getuige
van hoe Amsterdam, Izmir en denim-
bedrijf FG Group een meerjarige samen-
werking aangingen op het gebied van
denim, R&D, de in september geopende
Jeansschool en de nieuwe minor Denim
aan het AMFI. In 2013 opent het Turkse
FG Group het eerste sustainable 
Denim Lab.

EUROCOMMISSARIS KROES
 BEZOEKT BREEDBANDPROJECTEN
IJBURG
Neelie Kroes, Vice President van de
Europese Commissie en verantwoorde-
lijk voor de Digitale Agenda, heeft drie
projecten van Amsterdam Smart City
op IJburg bezocht. Een van de speer-
punten van de Digitale Agenda is om

ervoor te zorgen dat Europese burgers
toegang hebben tot snelle breedband-
verbindingen. In dat kader bracht Kroes
op 15 oktober een werkbezoek aan en-
kele succesvolle projecten met breed-
bandinternet op IJburg. Zij maakte ken-
nis met Digital School op het IJburg
College, het SmartWork@IJburg initia-
tief en WijkTV. Meer informatie:
www.amsterdamsmartcity.com 

TEAM AMSTERDAM SMART CITY
UITGEBREID
Het team van Amsterdam Smart City is

per 1 oktober uitgebreid met program-
mamanager Saskia Müller en project-
manager Vivienne Bolsius. Müller werkte
de afgelopen jaren als zelfstandig ver-
anderingsmanager. Daarvoor adviseerde
zij onder andere over financiering van
innovaties en was zij ondernemer.

Bolsius heeft vanuit haar vorige baan
als projectmanager duurzaamheid bij
Club van 30 bij verschillende (inter)na-
tionale opdrachtgevers grootschalige
projecten op het gebied van duurzaam-
heid uitgevoerd.

D&A STORE LAAT PUBLIEK
 KENNISMAKEN MET DNA 
Het Netherlands Genomics Initiative
heeft een ‘D&A pop-up store’ geopend
in Amsterdam Zuidoost. Het project

Audrie van Veen

Ilse van den Breemer

Maak kennis met...

CREATIEVE INDUSTRIE

ICT

LIFE SCIENCES

Vivienne Bolsius



heeft als doel om mensen op een laag-
drempelige manier kennis te laten
maken met DNA en de invloed die
DNA heeft op ons dagelijks leven. De
pop-up store blijft 2 tot 3 weken aan
het Bijlmerplein in Amster dam en doet
dan tot april 2013 verschillende steden
in Nederland aan. AIM sponsort het ini-
tiatief vanuit het Amster dam BioMed
Cluster en het  project Amsterdam
Human Capital, waarbij wij in de winkel
het cluster en de laboratoriumopleidin-
gen (www.labopleidingenamsterdam.nl)
in de Amsterdamse metropoolregio
 promoten.

WAKAWAKA WINT GROENE TULP
WakaWaka heeft de Groene Tulp van

de Accenture Innovation Award gewon-
nen. Green Metropole reikte de prijs op
8 november uit aan WakaWaka, een
 efficiënte zonne-energielamp. De lamp
is ontwikkeld voor mensen die moeten

leven van twee dollar per dag en biedt
uitkomst aan de 1,6 miljard mensen die
het zonder elektriciteit moeten stellen.
www.wakawakalight.com

‘DURF TE VRAGEN’ BRENGT MARKT
EN  WETENSCHAP BIJ ELKAAR 
Ondernemers krijgen soms moeilijk toe-
 gang tot universiteiten en hogescholen.
Terwijl deze vaak specialistische kennis
hebben die nodig is voor innovatie en
die ook graag ter beschikking willen
stellen. Door de partijen bij elkaar te
brengen, kunnen nieuwe inzichten
 worden opgedaan. Syntens, het TTO
van VU & VUmc, het TTO van UvA &
AMC en AIM organiseren de komende
maanden verschillende ‘Durf te vragen’-
bijeenkomsten. Hiervoor wordt een
 selecte groep van maximaal 15 onder-
nemers, wetenschappers en experts
van regionale overheden uitgenodigd
om kennis van de instellingen en vraag
uit de markt beter op elkaar te laten
aansluiten. De eerste twee bijeenkom-
sten vonden plaats op 7 en 21 novem-
ber. Meer informatie www.syntens.nl

1110

AMSTERDAMSE INNOVATIE MOTOR (AIM) 
WWW.AIMSTERDAM.NL

DUURZAAMHEID

INTEGRATIE 
KENNIS KUNDE KASSA

Hogeschool van Amsterdam
Domein Communicatie, 
Media en Muziek

Regine von Stieglitz, domeindirecteur:
“Het domein Communicatie, Media en
Muziek richt zich op de creatieve
 industrie. Samen met het beroepenveld
ontwikkelen we onderwijs en onderzoek
en laten we ons aanbod 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; we leiden ze op om
zich te handhaven in telkens vernieuwen -
de contexten. Creative thinking, entre-
preneurial acting en leadership zijn
kenmerkende competenties van onze
studenten en alumni. Voor de Metro -
poolregio Amsterdam is de creatieve
industrie een belangrijke branche.
Daarnaast is de Metropoolregio Amster -
dam sinds kort de officiële trekker van
het Policy Learning Platform van de
European Creative Industries Alliance

(ECIA). Dit platform is een samenwer-
kingsverband van zes Europese steden,
waaronder Amsterdam, Barcelona en
Berlijn, en buigt zich de komende drie
jaar over het versterken van de creatie -
ve industrie binnen Europa. Er is een
aantoonbare relatie tussen economi-
sche groei en de hoeveelheid creatief
talent in de grote steden van Neder -
land, blijkt uit onderzoek van Creative
Cities Amsterdam Area (CCAA). Wij
dragen als kennisinstelling graag bij
aan deze opdracht en ambitie.”
Contactgegevens: Regine von Stieglitz
(regine.vonstieglitz@inholland.nl)

Lectoraat Media, Cultuur en
Burgerschap
Koos Zwaan, associate lector: “Mijn
nieuwste publicatie is net uitgekomen.
Daarin staat Idols als televisieformat
 centraal, en dan met name de culturele
betekenis van het programma in alle
 landen waar het wordt uitgezonden. Dit
onderwerp past als onderzoek heel goed
binnen ons lectoraat, dat bij al zijn  onder -
zoeken de rol van de media vanuit het
perspectief van het publiek probeert te
bekijken.
Tijdens een conferentie kwam ik erachter
dat Idols, als wereldwijd bekend feno-
meen, tot nu toe nauwelijks aandacht
heeft gekregen vanuit de wetenschap.
En dat terwijl het programma een enorme
impact heeft op hoe er in deze tijd naar
muziek gekeken wordt. Samen met Joost
de Bruin, die verbonden is aan de Victoria
University of Wellington in Nieuw-Zeeland,
heb ik een onderzoekers uit alle wereld-
delen gevraagd om onderzoek te doen
naar dit televisieformat in al zijn verschij-
ningsvormen. De resultaten hiervan heb-
ben we, samen met ons eigen onderzoek,
gebundeld in het boek Adapting Idols:
Authenticity, Identity and Performance in
a Global Television Format.

Opvallend is dat internationaal populaire
televisieformats zoals Idols worden aan-
gepast naar de cultuur van het land
waarin ze worden uitgezonden. Het is
ten behoeve van het ontwikkelen van
toekomstige formats van belang dat we
stilstaan bij de culturele betekenis ervan.
Hoe kun je bij de ontwikkeling omgaan
met culturele verschillen? Het bedenken
en maken van goede televisieformats die
verkocht kunnen worden aan het buiten-
land, zet de creatieve industrie in
Nederland op de kaart.”

Koos vervolgt: “Een ander onderzoek
waar ik recent een bijdrage aan heb ge-
leverd, haakt in op de sterke opkomst
van ZZP’ers en kleinschalige bedrijfjes in
de creatieve industrie. Dit onderzoek
ontsproot uit een samenwerking tussen
lector Joke Hermes en mijzelf van het
lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap
en associate lector Skylla Janssen van
het lectoraat Media en Entertainment.
Ook een aantal studenten heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan dit on-
derzoek. Centrale vraag was: hoe ervaren
ZZP’ers hun rol in de creatieve industrie
in Haarlem? In dit deel van de Metropool -
regio Amsterdam liep de creatieve in-

LECTORAAT IN BEELD
Het lectoraat begeeft zich op het snijvlak van onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk/samenleving  In deze rubriek zullen wij u
 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.

Koos Zwaan

Regine von Stieglitz



Hogeschool van Amsterdam 
Domein Economie en
Management
HvA Economie en Management / HES
biedt hoogwaardig economisch onder-
wijs en legt daarbij de focus op een uit-
gebreid relatienetwerk in binnen- en
buitenland. DEM omvat vijftien bachelor -
 opleidingen, leerroutes en afstudeer-
richtingen, van algemeen economisch
tot gespecialiseerd, waarvan sommige
geheel Engelstalig. Daarnaast zijn er
ook post-hbo- en masteropleidingen,
die geschikt zijn voor hbo-afgestudeer-
den met enkele jaren werkervaring. Met
zo’n veertienduizend studenten is dit
het grootste domein van de HvA.

Ineke van der Linden, domeinvoorzitter 
‘De verbinding met de stad is het uit-
gangspunt van ons domein; dat geldt
ook voor de HvA in z’n totaliteit. Uit
rapporten van de OECD (Organisation
for Economic Cooperation and Develop -
ment) blijkt dat het hoger onderwijs in
Amsterdam qua innovatie en het genere-
 ren van nieuwe kennis nog te ver van het
bedrijfsleven staat. Het is dus essentieel
dat er onderzoek plaatsvindt dat kennis
oplevert waar de stad en het werkveld
iets mee kunnen. De lectoraten en ini-
tiatieven als BOOT (Buurtwinkels voor
Onderwijs, Onderzoek en Talent ontwik -

ke ling) kunnen hier een waardevolle bij-
drage aan leveren, omdat zij toegepast
onderzoek doen binnen de grootstede-
lijke context.
Het toegepast onderzoek bij ons domein
wordt gecoördineerd en ondersteund
door het Kenniscentrum CAREM
(Centre for Applied Research on
Economics & Management). CAREM is
een domeinbreed expertisecentrum
voor praktijkgericht economisch onder-
zoek gericht op kennisontwikkeling.
Ons onderzoeksprogramma heet Inno -
ve ren en Participeren in de Kenniseco -
no mie. Al het onderzoek binnen CAREM
is sterk georiënteerd op de uitwisseling
tussen het onderwijs en de beroeps -
praktijk, en er wordt nauw samenge-
werkt met kennisinstellingen en bedrij-
ven in de regio. Ook de studenten
worden zoveel mogelijk bij het onder-
zoek betrokken. Zo kunnen zij kenni-
smaken met het uitvoeren en interpre-
teren van onderzoek, en worden zij
allround opgeleid tot de professionals
waar het werkveld behoefte aan heeft.
De onderzoeksactiviteiten van het lec-
toraat Online Ondernemen passen bin-
nen het thema diensteninnovatie van
het onderzoeksprogramma, waarbij de
focus ligt op de adoptie en effecten
van internettechnologieën voor bedrij-
ven en  consumenten. 
‘We willen met ons onderzoekspro-
gramma inspelen op praktijkvragen die
de transitie naar een kenniseconomie
oproept. Daarmee levert het domein
een bijdrage aan de regionale econo-
mie en overbruggen we de kloof tussen
praktijk en theorie en tussen kennisin-
stelling en bedrijfsleven.’

Jesse Weltevreden, lector Online
Ondernemen
Het lectoraat Online Ondernemen van
lector Jesse Weltevreden bestaat sinds
april 2010 en is verbonden aan het ken-
niscentrum CAREM (Centre for Applied
Research on Economics & Management)
van het Domein Economie en Manage -
ment van de Hogeschool van Amster -

dam. Op 11 december 2012 hield
Weltevreden zijn Lectorale Rede met
als titel: De Evolutie van Online winke-
len in Nederland.
‘Binnen het lectoraat onderzoeken we
onder andere de toepassing van online
businessmodellen, internettechnolo-
gieën en social media, en bestuderen
we de maatschappelijke consequenties
hiervan. Welke online businessmodellen
leveren de beste resultaten op? Hoe
gebruiken bedrijven en consumenten
social media en welke effecten heeft dat?
Dit soort vragen onderzoeken we voor
het MKB en de detailhandel, maar ook
in andere sectoren zoals de horeca,
evenementenbranche en zakelijke
 diensten.
Onze onderzoeksresultaten bieden de
beroepspraktijk inzicht in hoe zij haar
strategieën het beste kan aanpassen.
Zo hebben we het afgelopen jaar samen
met PwC onder winkeliers onderzoek
gedaan naar de effectiviteit van multi-
channel retailing, het inzetten van on-
line en offline kanalen. Het bleek dat de
juiste inzet van multi-channel retailing
‘synergie’ of meerwaarde oplevert.
Het eerste jaar van het lectoraat zijn we
vooral bezig geweest met het opzetten
van de kenniskring en onderzoekspro-
jecten. Inmiddels zijn ook diverse
 studenten bij het lectoraat betrokken.
Komend jaar (begin 2013) gaan we de
succesfactoren van Facebook, Twitter en
YouTube voor beurzen en evenementen
bestuderen, in opdracht van Amster dam
RAI. Drie studenten schrijven hier hun
afstudeerscriptie over en werken zo
mee aan kennisontwikkeling binnen het
lectoraat ten bate van het onderwijs, de
beroepspraktijk en de maatschappij.’
Voor meer informatie over het lectoraat
zie: www.carem.hva.nl

Rik Wenting, senior industry analyst 
bij PwC
‘Als internationale adviesorganisatie
publiceert PwC regelmatig onderzoeks-
documenten over de belangrijkste
trends in een specifieke sector. Op dit
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dustrie aanvankelijk wat achter, maar de
stad is bezig met een inhaalrace dankzij
een financiële bijdrage door het Euro -
pese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) en een nieuw onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma waarbij bedrij-
ven, gemeente Haarlem en Hogeschool
Inholland goed samenwerken. De klein-
schaligheid van Haarlem leent zich uit-
stekend voor het coöperatie-idee,
waarin verschillende disciplines bij elkaar
komen en elkaar versterken.
Ik denk dat veel innovatie in de creatieve
industrie toch ontstaat vanuit kleine be-
drijfjes. Als zij succesvol worden, sprin-
gen ze in het oog bij grote bedrijven en
worden ze soms overgenomen. Maar
door hun oorsprong voel je een bepaal de
spanning of opwinding… hier gebeurt
iets! Een voorwaarde voor crea tiviteit is
durf. Je moet uitproberen, risico’s nemen
en vanuit een ander perspectief naar de
wereld durven kijken. Amsterdam staat
bekend als een stad waar alles kan en
mag. Het is niet voor niets dat de crea -
tieve industrie bloeit in deze regio.
Ook beroepsopleidingen spelen hierin
een rol: creatievelingen vinden alles wat
bij zelfstandig ondernemerschap komt
kijken erg moeilijk. Bij een opleiding
zoals onze Music Academy leren studen-
ten de praktisch kant van ondernemen,
bijvoorbeeld hoe ze hun boekhouding of
belastingen moeten regelen of hoe ze
aan acquisitie kunnen doen. Maar er is
ook veel aandacht voor samenwerken. Er
valt voor creatieve ZZP’ers veel winst te
behalen uit coöperatiemodellen, een
van de thema’s uit ons onderzoek. Dat
kan variëren van het meedoen aan net-
werkbijeenkomsten tot letterlijk bij
 elkaar in één pand zitten: er zijn verschil-
lende vormen voor.”
Contactgegevens Koos Zwaan, tel. 
06-510 164 95 (koos.zwaan@inholland.nl).

Rachel van Asten studeerde pop-sessie
(saxofoon) aan de Music Academy (toen
nog conservatorium) bij Inholland
Alkmaar en rondde vervolgens in 2011
de opleiding Media en Entertainment

Management (MEM) af bij Inholland
Rotterdam. Haar afstudeeronderzoek bij
de MEM maakte deel uit van het onder-
zoek naar ZZP’ers in Haarlem van het
 lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap.
“Ik legde daarin de focus op muzikanten
en kwam tot de conclusie dat het voor
die groep nog wel moeilijk is om in
Haarlem echt aan de weg te timmeren”,

aldus Rachel. “Haarlem heeft actieve,
populaire poppodia, maar het aanbod
van muzikanten en bandjes is groter dan
de vraag. Daarom trekken de meesten
toch naar Amsterdam, waar meer moge-
lijkheden zijn.”
Rachel kijkt terug op een leuke, leer-
zame studietijd: “Ik deed veel extra din-
gen zoals debatteren en studentenpa-
nels. Dan haal je veel meer uit je studie.
Het is heel goed geweest voor mijn ont-
wikkeling. Ik ben ook mondeling erg ge-
groeid in die tijd, heb mijn eigen mening
gevormd. De muziekwereld en entertain-
mentwereld zijn heel hard, daar moet je
je goed staande kunnen houden. Ik heb
daarvoor een goede basis gelegd in mijn
studententijd.”

Contactgegevens:
Secretariaat domein Communicatie,
Media en Muziek: Léon Reuten, tel. 
020-495 34 48 (leon.reuten@inholland.nl). 

Adres: Hogeschool Inholland, Lectoraat
Media, Cultuur en Burgerschap,
Wildenborch 6, 1112 XB Diemen.

Rachel van Asteren

Ineke van der Linden

Lectoraten binnen het domein Communicatie, Media en Muziek:
• Cross Media, Brand, Reputation & Designmanagement: Willy Geurts a.i.
• Media, Cultuur en Burgerschap: Joke Hermes
• Media en Entertainment: Wes Wierda

Opleidingen Communicatie, Media en Muziek:
• 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
• Music Academy, Haarlem

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

LECTORAAT IN BEELD
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moment is er in de retailmarkt veel be-
langstelling voor de mogelijkheden en
uitdagingen van multi-channel retailing.
De consument neemt veelal het voor-
touw: hij/zij wil de keuze hebben tussen
de voordelen van online en offline
 winkelen, van het zoeken en de aan-
schaf van het product tot bezorging of
afhalen in de winkel. Retailers in ver-
schillende marktsegmenten, van elek-
tronica tot mode, zijn op zoek naar de
best practices op dit gebied. We zijn
daarom in 2011 op zoek gegaan naar
een externe partner om een onderzoek
onder retailers te houden en de kennis
uit de markt naar boven te halen. We
kwamen uit bij het lectoraat van Jesse
Weltevreden aan de Hogeschool van
Amsterdam. We hebben voor dit lecto-
raat gekozen als samenwerkingspart-
ner, omdat zij gespecialiseerd zijn op
het onderwerp; zij hebben de expertise
en capaciteit voor dit specifieke onder-
zoek in huis. We zijn in april 2011 met
het onderzoek begonnen en hebben
samen een enquête opgesteld. PwC
heeft de enquête vervolgens afgeno-
men onder 41 retailers en daarna in sa-
menwerking met het lectoraat de resul-
taten onderzocht en geanalyseerd.
Deze succesvolle samenwerking heeft
geleid tot de publicatie van het onder-
zoek in januari 2012, brede media-aan-
dacht en de publicatie van twee artike-
len in vaktijdschriften. We verkennen
momenteel of het mogelijk is om ver-
volg te geven aan de samenwerking
met het lectoraat.’ 

LECTORAAT IN BEELD
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Bacheloropleidingen
• Accountancy
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskunde MER
• Commerciële Economie
• Commerciële Economie voor Toekomstige Ondernemers
• Financial Services Management
• Fiscaal Recht en Economie
• Human Resource Management
• International Business and Languages (Engelstalig)
• International Business and Management Studies (Engelstalig)
• International Financial Management (Engelstalig)
• Johan Cruyff University
• Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
• Sportmarketing
• Trade Management Asia (Engelstalig)

Masteropleidingen
• Master in Controlling
• Urban Management

Postbachelor opleidingen
• AA –Accountant
• Deficiëntieprogramma AA
• Bedrijfskunde
• Leergang Controller
• Assistent Controller

Lectoraten
• Lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management, 

lector Martha Meerman
• Lectoraat Amsterdamse Kenniseconomie, lector Willem van Winden
• Lectoraat Internationalisering in het Economie en Management Onderwijs,

lector Hans de Wit
• Lectoraat Online Ondernemen, lector Jesse Weltevreden
• Lectoraat Nieuw Economisch Leiderschap, lector a.i. Frank Jan de Graaf

AMC: De 3D Atlas van de
Menselijke Embryologie; een
sleutelrol voor BKT
Kennis van de menselijke embryologie
dient voor artsen en wetenschappers
als basis voor het begrijpen van de ana-
tomie en het ontstaan van aangeboren
afwijkingen. Tijdens de eerste acht

weken van de menselijke ontwikkeling
groeit vanuit een bevruchte eicel een
drie centimeter groot embryo waarin
alle organen al aangelegd zijn. Om
deze ingewikkelde groeiprocessen te
begrijpen is driedimensionaal (3D)
 inzicht een absolute vereiste. 

Op de afdeling Anatomie, Embryologie
& Fysiologie van het AMC loopt sinds
drie jaar een project waarbij wordt ge-
streefd naar het verbeteren van het em-
bryologieonderwijs door het uitgeven
van een 3D atlas van de menselijke em-
bryologie in app vorm. Aan het vervaar-
digen van de 3D computermodellen
hebben ruim 45 (bio-)medische- en
game development studenten meer
dan 15.000 uur geïnvesteerd. Het is dan
ook echt een project van studenten
voor studenten, onder begeleiding van
promovenda Bernadette de Bakker
en hoogleraar Antoon Moorman. 

Bij de totstandkoming van deze 3D
atlas in app vorm, heeft Albert Wijnen
van bureau kennistransfer (BKT) een be-
langrijke rol gespeeld. Hij heeft de we-
tenschappers in contact gebracht met
een applicatiebouwer en voor adviezen

over octrooien, financiën of een busi-
nessplan kan men altijd laagdrempelig
terecht. 
Meer informatie: Bernadette de Bakker
(b.s.debakker@amc.uva.nl).

VUmc: Eerste PET-MRI-
 scanner versteviging samen-
werking VUmc en Philips
VUmc beschikt sinds 16 oktober 2012
als eerste ziekenhuis in Nederland over
een PET-MRI-scanner. VUmc gaat met
deze door Philips ontwikkelde scanner
specifiek onderzoeken of er sneller dan
voorheen aangetoond kan worden of
een behandeling met medicijnen effec-
tief is: komen ze op de juiste plaats aan
en doen ze daar hun werk? PET-MRI
helpt artsen en wetenschappers een
flinke stap vooruit op weg naar nieuwe
diagnose- en behandelmethoden van
onder meer kanker, hart- en vaatziekten,

MS (multiple sclerose) en Alzheimer.
VUmc zet de PET-MRI ook in voor onder-
zoek naar efficiënte en kosteneffectieve
ontwikkeling van nieuwe medicijnen. 

Revolutionair
Een PET-MRI is minder belastend voor

de patiënt, omdat er twee scans binnen
één sessie plaatsvinden. "We verwach-
ten van de PET-MRI-techniek revolutio-
naire resultaten: therapie op maat komt
binnen bereik," zegt professor Guus
van Dongen, projectleider van het
VUmc Imaging Center Amsterdam.
“We hopen dat we zo in de toekomst
direct kunnen zien of het medicijn werkt
doordat het de tumor bereikt en als het
de tumor niet bereikt we gelijk een
ander medicijn kunnen inzetten! Verder
is het mogelijk om het effect van een
behandeling te volgen en de medicatie,
inclusief de dosering ervan, op de per-
soon af te stemmen en te monitoren.
Dit kan ons tevens helpen bij het heel
gericht en efficiënt ontwikkelen van
nieuwe geneesmiddelen tegen kanker." 

Het VUmc PET-MRI Center Amsterdam
is een opstap naar het VUmc Imaging

Center Amsterdam. In 2016 komen 
hier alle beeldvormende technieken
van VUmc samen, onder andere PET-
MRI, PET-CT, SPECT, echografie en
 optische imaging. Dit alles met het
doel om  therapie op maat verder te
verfijnen. 

TECHNOLOGY TRANSFER
PROJECTEN UIT DE PRAKTIJK

NKI-AvL, Sanquin, VU&VUmc, UvA, AMC & HvA informeren u over een aantal sucesvolle transfers die zij tot stand heeft  gebracht
in verschillende onderzoeksgebieden en vormen.
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In het welkomstwoord door Marcel Levi,
voorzitter van de Raad van Bestuur van
het AMC, werd het gezelschap meege-
nomen in de geschiedenis van het
 medisch centrum. Dertig jaar geleden
ontstaan uit de samensmelting van ver-
schillende instellingen is het AMC uit-
gegroeid tot een autoriteit op het
 gebied van patiëntenzorg, research,
onderwijs en onderzoek. Met ruim 8600
medewerkers en 4500 unieke studenten
is het AMC een belangrijke instituut
binnen de regio Amsterdam. ‘Het feit
dat patiëntenzorg en research onder
één dak zijn samengebracht, maakt het
mogelijk om heel snel te schakelen
 tussen de kliniek en de fundamentele
waarnemingen,’ benadrukte Levi. In rela-
tie tot het andere Amsterdamse research
centrum VUMC, stelde Levi dat beide

instituten elkaar vooral aanvullen. ‘In de
European Medical Research Centres
mag het AMC dan op een nette zevende
plaats staat, maar als alliantie zouden
het VUMC en AMC zeker op de eerste
plaats komen.’ 

Vanuit de onderzoekspraktijk gaf Rosalie
Luiten, CEO van MICure, een kijkje in de
manier waarop nieuwe behandelingen
ontstaan. Als hoofd van het laboratorium
Experimentele Dermatologie in het AMC
werkt zij onder andere aan de ontwikke-
 ling van een nieuwe behandelmethode
van huidkanker. In haar betoog pleitte
zij voor een effectieve wisselwerking
tussen artsen en onderzoekers. Als
voorbeeld gaf zij een nieuwe behande-
ling van de agressieve en moeilijk te
behandelen huidkankervorm melanoom.

Uit onderzoek bleek dat patiënten die
lijden aan Vitiligo, een aandoening
waarbij pigment wordt afgebroken, een
langer overleven met melanoom, dan
patiënten zonder Vitiligo. Dit principe
werd gebruikt voor het ontwikkelen van
een nieuw soort selectieve imuunthera-
pie tegen melanoom die de tumorgroei
remt en de kans op terugkomen voor-
mindert. Uit een trial met 11 patiënten
bleek dat bij tenminste 5 patiënten de
uitzaaiingen in en onder de huid signifi-
cant waren verminderd. 

Hoe je zulke nieuwe toepassingen dan
vervolgens succesvol in de markt zet,
doet wetenschapper Jaap Goudsmit,
chief medical officer bij Crucell, uit de
doeken in zijn presentatie. In een helder
betoog gaf Goudsmit het publiek inzicht
in het cruciale verschil tussen weten-
schap bedrijven en uitvindingen doen.
‘We moeten maar eens wat minder
 wetenschap bedrijven en meer uitvin-
dingen doen,’ stelde Goudsmit. ‘Het
cruciale verschil tussen wetenschap en
industrie is dat wetenschap probeert
kennis te vergaderen en de industrie
probeert het vervolgens in een potje te
stoppen. Vaak blijkt kennis vergaren een
stuk gemakkelijker dan het in een potje
te stoppen.’ Aan de hand van dit verschil
leidde Goudsmit de aanwezigen langs
de valkuilen van de huidige genees-
middelen industrie. Dat een lange adem
een vereiste is, werd in elk geval duide-
lijk: ‘Je mag blij zijn als bij je pensioen
één project ook daadwerkelijk is gereali-
seerd. De tijdspanne om een nieuw

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING

Innovatie in de geneeskunde, daar draaide het allemaal om tijdens de bijeen-
komst op 28 november in het AMC. Op uitnodiging van The Amsterdam BioMed
Cluster, de Amsterdamse Innovatie Motor, KennisKring en de Amsterdam
Economic Board, kwam een bijzonder gezelschap bijeen om bij te praten over
Life Sciences & Health. Tijdens de middagbijeenkomst namen verschillende
sprekers de aanwezigen mee in de wondere wereld van geneesmiddelen,
 uitvindingen, wetenschap en het verschil tussen universiteit en industrie. 

Partnering in 
Life Sciences

medicijn op de markt te brengen is
 gemiddeld veertig jaar. In de tussentijd
sneuvelen de meeste producten, niet
omdat ze niet werken, maar omdat we
ze niet kunnen vermarkten.’  

Hans Clevers, president van de Koninklij -
ke Nederlandse Academie van Weten -
schappen, nam het stokje over met een
presentatie waarin hij inging op de
 thema’s ambitie en samenwerking in de
Life Sciences. Volgens Clevers staat
Nederland aan de top als het gaat om
Life Sciences, maar drogen de publieke
geldstromen steeds verder op.  Hoewel
het topsectoren beleid in het leven is
geroepen, is het de vraag of dit uitein-
delijk zal leiden tot nieuwe start ups op
het gebied van BioTechs. Een ander punt
dat Clevers aanstipte is de ingewikkelde

wisselwerking tussen jonge wetenschap-
pers die hun ontdekking willen omzet-
ten tot een bedrijf en de instellingen
waarvoor ze werken: ‘Jonge academici
raken gefrustreerd doordat ze weinig
zeggenschap hebben en niet veel me-
dewerking van hun werkgever krijgen.
De werkgevers zijn bang om als publiek
gefinancierde instelling met belangen-
verstrengeling geassocieerd te worden.
De moeilijke vraagstukken rondom
 ondernemerschap en publiek belang
en tussen winst en wetenschap moeten
worden opgelost. Dit kan door goed
naar de Technische Universiteiten te
 kijken en een heldere leidraad te formu-
 leren om start ups binnen de medische
instellingen een kans te geven.’ 

Met dit in het achterhoofd was de aan-
dacht voor een aantal vertegenwoordi-
gers van partners en projecten die het
landschap van Life Sciences in de regio
Amsterdam gestalte geven. Als eerste
aan het woord kwam Guus van Dongen,
projectleider VU University Medical
Imaging Centre. Hij presenteerde
 namens Tracer Centre Amsterdam een
techniek waarbij het gebruik van con-
trastvloeistof de effectiviteit van medi-
cijnen in het lichaam inzichtelijk kan
maken. Hierdoor kan de effectiviteit van
medicijnen, die nu nog maar 40 procent
is, worden gevisualiseerd en verbeterd.
Namens HealthLab volgde Ben Kröse,
lector Digital Life aan de Hogeschool

van Amsterdam. Hij benadrukte het
 belang van ICT in de zorg: ‘Met het
groeiende tekort aan zorgverleners,
wordt het steeds belangrijker om ICT-
diensten in te zetten om dit soort pro-
blemen op te lossen. Hiertoe zijn onder
andere een aantal Living Labs opgezet,
om te bestuderen hoe gebruikers
nieuwe diensten ervaren en gebruiken.’
Na hem nam Paul Savelkoul, algemeen
directeur van Microbiome, het woord
over een nieuwe moleculair gebaseerde
technologie, waarbij sneller en preciezer
een diagnose gesteld kan worden van
bijvoorbeeld de huid- of darmflora en
deze bovendien nauwkeurig gemoni-
tord kan worden.’ Frank Baas van
Regenesance sloot deze snelle ronde 
af door inzicht te geven in een nieuwe
manier om zenuwletsel beter te genezen
door het immuunsysteem gedeeltelijk
te af te remmen.  

Aan Bas van der Baan van Agendia de
eer om met via een Skype-verbinding
de bijeenkomst in het AMC af te sluiten.
De Vice President of Clinical Affairs en
voorzitter Kerngroep Rode Life Sciences
van de Amsterdam Economic Board
maakte van de gelegenheid gebruik

om via Skype zijn Jaap Goudsmit aan 
te wijzen als zijn opvolger in de functie
binnen de Amsterdam Economic Board,
als voorvechter van het cluster Life
Sciences. Geheel in lijn met zijn eerdere
betoog sprak Goudsmit zich uit over
zijn aanpak voor het cluster: ‘We gaan
zeker mooie plannen maken, maar eerst
maar eens een goede diagnose stellen.’

Marcel Levi

Rosalie Luiten

Jaap Goudsmit, Sandra Migchielsen 

Hans Clevers

Bas van der Baan
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”Eindelijk kan er gestart worden met
het project ZuidasDok”, zegt Klaas de
Boer, directeur van de Dienst Zuidas. In
juli dit jaar is er overeenstemming
 bereikt tussen Rijk en gemeente. De
snelweg/A10-zuid wordt verbreed naar
twee keer zes rijstroken, vier rijstroken
voor doorgaand verkeer en twee
 stroken voor bestemmingsverkeer, en
wordt ondergronds gebracht. Door de
ruimte die vrijkomt kan station Amster -
dam Zuid worden uitgebreid. De be-
reikbaarheid van de noordelijke Rand -
stad en de ruimtelijk economische
structuur van de metropoolregio
Amsterdam wordt erdoor verbeterd”.

Op de vraag of anderhalve kilometer
snelweg onder de grond het verschil
maakt is de Boer duidelijk: ”Je kunt van
Zuidas geen multifunctioneel stadscen-
trum maken als die doorsneden wordt
door twaalf rijbanen. Geluidshinder en
stof maakt dat je er niet prettig kunt
wonen en recreëren. Alleen de milieu-
wetgeving al maakt het lastig om er
woningen te bouwen. Als de A10 onder
de grond gaat, komt er ook ruimte om
het station Amsterdam Zuid uit te bou-
wen. Dat ligt nu nog ingeklemd tussen
de banen van de snelweg en voldoet
absoluut niet aan de eisen van de tijd
en moet volledig op de schop.”

Om het ZuidasDok te realiseren werken
Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeen -
te Amsterdam samen in de projectorga-
nisatie ZuidasDok. De Boer: ”De onder-
handelingen over het dok hebben een

financieel karakter gekregen.
Afgesproken is dat het Rijk een miljard,
de gemeente Amsterdam 200, de Stads -
regio Amsterdam 130 en de provincie
Noord-Holland 75 miljoen bijdraagt.
Ook de risicobeheersing was een be-
langrijk punt, daar zijn goede afspraken
over gemaakt. 

Wat maakt dat dit infrastructurele
 project in deze tijd wel doorgang vindt?
De Boer: ”Hier ontstaat een internatio-
naal centrum dat voor heel Nederland
belangrijk is. Het wordt al het econo-
misch balkon van Nederland genoemd.
Daarbij is dit project voor de bereik-
baarheid van de noordelijke Randstad
voor auto en openbaar vervoer onmis-
baar. Met de komst van de Hanzelijn,
het Programma Hoogfrequent Spoor
(spoorboekvrij rijden) van de NS en de
Noord/Zuidlijn ontstaan nieuwe ver-
keersstromen die het huidige station
Amsterdam Zuid absoluut niet kan ver-
werken, dat zien ze in Den Haag ook.”

Is het niet beter die anderhalf miljard
euro te investeren in kennis en onder-
zoek? De Boer: ”Op de Zuidas ligt een
economische kans die je moet uitbui-
ten. De universiteit en de bedrijven zijn
er al. Er studeren dertigduizend studen-
ten en ongeveer hetzelfde aantal men-
sen heeft hier een baan. Tel daar de
 indirecte arbeidsplaatsen bij op en een
paar duizend arbeidsplaatsen om het
dok te bouwen. Bovendien is het inter-
nationale karakter van dit centrum
uniek in Nederland. Jaarlijks vestigen

zich hier ongeveer dertig internationale
bedrijven; door outsourcing hebben ze
professionals zoals accountants en
 juristen al lang niet meer zelf in huis en
kunnen ze gebruik maken van de zake-
lijke dienstverlening die hier aanwezig
is. Ook zijn er kantoorruimtes beschik-
baar die precies zijn afgestemd op de
ontwikkelingsfase van hun bedrijf en
zijn er ruimtes tijdelijk te huur. En dat
op 6 minuten per trein van Schiphol en
op fietsafstand van het centrum van
Amsterdam.”

Waarom toch investeren in een zaken-
centrum als er al zoveel leegstand is?
De Boer: ”De meeste bedrijven komen
niet vanuit deze regio. De bedrijven zijn
internationaal georiënteerd en dat
 stellen we ook als eis voor vestiging. 

We zijn niet makkelijk voor nieuwe be-
drijven. De nieuwe kantoren moeten
aan de hoogste duurzaamheidseisen
voldoen, een laag energieverbruik
 hebben en in verband met leegstand
eenvoudig aan een nieuwe functie
 kunnen worden aangepast. Op de
lange termijn echter kun je leegstand
alleen voorkomen als je een stadscen-
trum creëert dat multifunctioneel is en
waar het ook na zessen goed toeven is.
Daarom heb je ook bewoners nodig
want zonder hen krijg je geen goed
winkelbestand. En als er evenementen
zijn waar mensen op af komen is er ook
horeca nodig. Dus zetten we in op
 woningen en halen we evenementen
naar de Zuidas.”

Is er vooraf gekeken naar andere
 infrastructurele projecten? De Boer:
”Dat doe je bij deze grote projecten
 altijd. Ook laat je het project reviewen.
Dan wordt met externe ogen naar het
project gekeken en beoordeeld of het
project goed genoeg in elkaar zit om
van de project- naar de uitvoeringsfase
te gaan. De mensen die nu aan het
 project ZuidasDok meewerken zullen
later weer gevraagd worden om bij-
voorbeeld als reviewer hun kennis in 
te brengen in andere projecten. De 
kennis die wij opdoen wordt zo weer
doorgegeven. 

Ook werken we samen met KING
(Kennis in het groot), een samenwer-
kingsprogramma van Rijkswater staat,
ProRail en de gemeente Amster dam
gericht op het uitwisselen van kennis
over infrastructurele projecten.” 

Of de Zuidas de tand des tijds zal
 doorstaan? De Boer: ”Dat kan alleen
als het een modern stadscentrum wordt
dat ook buiten kantoortijden bereik-
baar, veilig en levendig is. De Zuidas
moet dus een gemengde gezellige
Amster damse wijk worden, een combi-
natie van kantoren, woningen en voor-
zieningen. 

Onvermijdelijk zullen er veel stiletto-
hakken en gestreepte pakken in het
straatbeeld te zien zijn, want het wordt
een bruisend stadscentrum dat tegelij-
kertijd ook een bloeiend internationaal
zakencentrum is.”

EEN GESPREK MET... 
DONATEUR KLAAS DE BOER

ZuidasDok maakt
nieuw stadscentrum
mogelijk
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Wat betekent duurzaamheid? Vanuit een
helikopterperspectief identificeerde de
groep al snel de dynamische thermiek,
rondom deze term. De verscheidenheid
aan facetten waar duurzaamheid be-
trekking op kan hebben, illustreerde de
complexiteit met betrekking tot de
 formulering van een eenduidige visie
voor de stad Amsterdam. Maarten
Rosenberg, directielid van Rabobank
Amsterdam stelde een werkbare defini-
tie voor: “Duurzaamheid staat voor:
Dat wat de consument aantrekkelijk
vindt en blijft vinden.”

Ondanks de complexiteit van het
 onderwerp geven de tafelgasten aan
duurzaamheid in grote mate geïnte-
greerd te hebben in hun strategie vor-
ming. Echter blijkt de daadwerkelijke
implementatie hiervan vaak lastig. Zo
identificeert Arjan Bregman, hoog -
leraar aan de UVA, dat de nationale
wet- en regelgeving met betrekking tot
bijvoorbeeld, gebiedsontwikkeling vaak
achterblijft op regionale plannen.
Hierdoor worden gemeenten vaak in
een spagaat gedwongen, welke be-
grensd wordt door enerzijds regionale
ambities en anderzijds nationale terug-
houdendheid.  

Door de groep wordt geconstateerd dat
het gewenst is dat overheden, met
 betrekking tot duurzaamheid, een facili-
terende rol zouden kunnen innemen, in
tegenstelling tot de huidige opleggende
rol. Dit zou beperking en of remming
door inconsistente wet en regelgeving
moeten voorkomen. De verduurzaming
moet verankerd worden in het publiek
recht, maar de daadwerkelijke werking
ervan moet geïnitieerd worden door
private partijen. Maarten Rosenberg

haalt een fundamenteel economische
principe aan: “Eerst vraag creëren dan
aanbod implementeren.” Waarin de
bevestiging ligt dat de initiële imple-
mentatie bij de private partijen ligt. 

Annemarie Jorritsma, burgemeester
van Almere, legt uit dat duurzaamheid
betrekking heeft op meerdere pilaren
en hoe dit verankerd is in de, vier jaar
geleden opgestelde “Almere Principles”.
Deze moeten een economisch, ecolo-
gisch en sociaal duurzame toekomst
voor Almere waarborgen. De “princip-
les” dienen ter inspiratie en richtlijn, wat
overeenkomt met de eerder besproken
gewenste faciliterende rol voor overhe-
den en de visie van Peter Molengraaf,

voorzitter Raad van Bestuur Alliander,
hij stelt het volgende: “Duurzaamheid
moet beschouwd worden als verbin-
dingsmiddel over alle sectoren heen.”
Alliander is als energiedistributeur
nauw betrokken bij de duurzame ener-
gietransitie. Molengraaf geeft aan dat
Alliander een duidelijke visie heeft op
dit onderwerp, echter geeft ook
Molengraaf aan dat de externe visies,
ambities en percepties met betrekking
op duurzaamheid voortdurend ver-
schuiven, waardoor concrete plannen
noodgedwongen uitblijven. 

Op de vraag waarom de energie indus-
trie deze transitie niet kan versnellen,
antwoord Molengraaf: “Iedere sector
zoekt oplossingen binnen het eigen
 bereik. Voor de energiesector wordt
gas bijvoorbeeld gezien als de katalysa-
tor, vanwege de sterke afhankelijkheid
van bestaande infrastructuur, welke bin-
nen het bereik is van de energiesector.”
De oplossing moet industrie breed ge-
zocht worden. Als illustratie wordt een
windmolenplan aangestipt, waarbij
 tegelijkertijd elektrische auto’s in de
markt worden gezet, welke kunnen
 fungeren als opslagbron voor de opge-
wekte windenergie. De mogelijke
 opslag van (bouw)afval in leegstaande

kantoor panden is een ander voorbeeld
waarbij duurzaamheid wordt bekeken
vanuit een ander perspectief over
meerdere sectoren, aldus Jorritsma. 

Energie intensieve sectoren, zoals
transport, industrie en ruimtelijke orde-
ning, kunnen gekoppeld worden, waar-
door er een overkoepelende circulaire
industrie gecreëerd wordt. De zoge-
noemde “Triple Helix” vormt het funda-
ment voor deze overkoepelende
 industrie, waarbij kennisinstellingen,
bedrijfsleven en overheid nauw moeten
samenwerken om dit principe te imple-
menteren. Op kleine schaal wordt dit
sinds een aantal jaar toegepast in de
tuinbouw sector. De energie-efficiënte
verbindingen met andere sectoren
 worden door tuinders geïntegreerd in
hun businessplannen. Deze sector kan
daarom als goed voorbeeld dienen. 
Vanuit de groep wordt geconstateerd
dat de uitdaging in deze Multi-sector
verbinding ligt, in de te nemen verant-
woordelijkheden. Wie voert de regie in
deze verbinding? 

Rosenberg stelt het volgende: “Vanuit
het collectief moet het individu verleidt
worden om deel te nemen aan de
 circulaire industrie.” De overheid dient
hierin dus ook de faciliterende rol aan
te nemen in plaats van een opleggende
rol. Vanwege de schaalgrootte van
Amsterdam moet er bij de uitwerking

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING
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Info.nl: Kennispaper over 
Big Data
Internetbureau Info.nl heeft nieuwe ken-
nis ontwikkeling en innovatie hoog in het
vaandel staan. We hebben daarom in
2011 een innovatielab geopend dat in-
tern en extern kennis kanaliseert en ver-
spreidt. Een van de aandachtsgebieden
is de ontwikkeling van Big Data en de
invloed daarvan op de manier waarop
diensten zich gaan gedragen. Niet van-
uit een technisch oogpunt maar vanuit
design; wat zijn de eigenschappen van
nieuwe diensten, hoe gebruiken we deze
met het ontstaan van de grote hoeveel-
heden data en hoe moet je daar als
dienstontwerper mee omgaan. De
 kennis die uit de data voortkomt kan
worden ingezet om diensten heel
 specifiek toepasbaar te maken voor die
ene gebruiker op dat ene moment van
gebruik. Big Data for Tiny Services noe-
men we dat. In het kennispaper gaan

we uiteraard ook in op de achtergronden
van de Big Data.
Het kennispaper is gratis te downloaden
van de website van Labs.info.nl. 

Meer informatie: Iskander Smit,
 (iskander@info.nl)

SPA: Vestiging Data Center
Equinix op Science Park
Amsterdam
Equinix Inc. (Nasdaq: EQIX), wereldwijde
aanbieder van interconnectie en data -

centers, nam in oktober haar derde
International Business ExchangeTM
(IBX(r)) datacenter in Amsterdam, AM3
Science Park Amsterdam, in gebruik. 
Met AM3 breidt EquinixTM haar plat-
form in Europa verder uit. AM3 Science
Park Amsterdam is gevestigd op een
van de meest netwerkrijke locaties in
Europa, waardoor klanten het hele
 continent vanuit één locatie kunnen
 bedienen. AM3 huisvest internet
exchanges als AMS-IX en NL-IX en is in
staat om 80% van Europa te bereiken
binnen 50 milliseconden. In het data -
center kunnen klanten zich bovendien
direct verbinden met bedrijven die
samen de Europese digitale economie
vormen: netwerken, internet exchanges,
content- en cloud aanbieders. AM3
Science Park Amsterdam biedt hen 'the
digital gateway to Europe'.

Meer informatie: www.equinix.nl

SARA: Schoonste en snelste
supercomputer van
Nederland 
Het Franse IT-bedrijf Bull bouwt een
nieuwe supercomputer voor SARA op
Science Park Amsterdam. SARA is het
nationale rekencentrum dat computer-
capaciteit biedt aan alle universiteiten
en onderzoekscentra in Nederland. De
nieuwe supercomputer wordt het snelste
systeem in ons land en kan meer dan 1
biljard berekeningen per seconde uit-
voeren. Die rekenkracht is nodig voor

onderzoekers die experimenten doen
op het gebied van onder andere schone
energie, klimaatverandering, watermana -
gement, het beperken van geluidshinder
en het verbeteren van medische behan-
delingen. Er is meer en veel computer-
capaciteit nodig doordat onderzoekers
met steeds grotere en complexe model-
len en gegevensbestanden werken. De

nieuwe supercomputer vervangt de
huidige Huygens-computer bij SARA,
die nu vijf jaar oud is en het einde van
zijn levensduur heeft bereikt. De nieuwe
supercomputer zal ongeveer twintig
keer sneller zijn dan de huidige. De
nieuwe supercomputer is heel zuinig
door een speciaal koelsysteem dat met
vloeistof werkt. De koelvloeistof gaat bij
een temperatuur van 35 graden Celsius
het systeem in en komt er bij maximaal
55 graden Celsius weer uit. Bull is het
eerste bedrijf dat deze vorm van koeling
in de Benelux-regio gebruikt. 

Meer informatie: 020 592 300,
(info@sara.nl)

van dit concept gedacht worden in
doelgroepen. 
Wanneer Amsterdam zich inricht als
metropool waarin voor verschillende
doelgroepen gewenste faciliteiten
 aanwezig zijn, ontstaan er diverse doel-
groepen, waarin iedere inwoner van
Amsterdam zich met een van deze zal
kunnen identificeren. Wat sociale duur-
zaamheid in de vorm van sociale  cohesie
tot gevolg kan hebben.
Vanuit iedere doelgroep (het collectief)
kan het individu dan verleid worden om
deel te nemen aan de circulaire indus-
trie. De creatie van o.a. duurzame voor-
zieningen kunnen door de doelgroep
zelf opgepakt worden, waardoor opge-

legde regelgeving een faciliterende
functie kan aannemen.

Na een dynamische vlucht in de thermiek
van de term “Duurzaamheid”, conclu-
deren de tafelgasten het volgende:
“Duurzaamheid vraagt om visie, keuzes
maken, een andere manier van denken,
werken en samenwerken, en een lange-
termijnvisie.” De uitdaging voor de
 nabije  toekomst is om de krachten te
bundelen. Samenwerken over de gren-
zen van sectoren heen. De metropool
Amsterdam, van Haarlem tot Almere,
moet bekeken worden vanuit de ver-
schillende doelgroepen. Faciliterende
sturing door middel van vormgegeven

raamkaders zijn nodig om de duurzame
transitie te realiseren. 

De daadwerkelijke implementatie ligt
bij de consument, die bepaalt tenslotte
wat duurzaam is: “Dat wat de consument
aantrekkelijk vindt en blijft vinden.”

De discussie wordt afgesloten, waarbij
de kijk van de diverse invalshoeken
(Triple Helix) verfrissend was. De tafel-
gasten uitten hun enthousiasme om
meer over dit complexe onderwerp te
discussiëren. De turbulente weg naar
een duurzame toekomst van de metro-
pool Amsterdam is nog zeker niet aan
het eind gekomen.

Nieuws donateurs//ICT
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Syntens: Innovatiekring®
Internet of Things
Nieuwe business met ‘smart’ en ‘con-
nected’ producten. Ondernemers zijn
continu bezig om nieuwe business te
genereren. Het ‘smart’ en ‘connected’
maken van producten biedt kansen voor
nieuwe productfuncties en (additionele)
diensten. Het digitaal met elkaar en de
mens laten communiceren van objecten
en producten wordt ook wel het ‘Internet
of Things’ genoemd. Zoals sensoren in
kantoormeubilair die de intensiteit van
de verlichting aansturen, verwarmings-
installaties die communiceren met de

barometer, huisdieren die worden ‘ge-
chipt’ en valdetectie op afstand voor
bejaarden. 

Als u úw ‘next generation’ product en/of
dienst wilt ontwikkelen, dan is deze
Innovatiekring voor u gemaakt! Want
binnen een korte tijd van ca. 4 maanden
ontwikkelen de deelnemers een com-
mercieel veelbelovend en technisch
haalbaar businessconcept, inclusief
 businesscase en eerste prototype/
demo. Dit gebeurt in een strak program -
ma van zes zogenoemde ‘pressure
cooker’ sessies die worden gefaciliteerd

door Syntens Innovatiecentrum en
 experts van ontwerp- en strategiebureau
Booreiland. In alle sessies werkt en denkt
een multidisciplinair team van professio-
 nals met u mee, bestaande uit een
Syntens adviseur, een TNO expert, een
interaction designer van The Incredible
Machine, een octrooideskundige van
NL Octrooicentrum en een groepje
 studenten Industrieel Ontwerpen van
de TU Delft.

Meer informatie: 
Joris Castermans, 088-444 02 88, 
(Joris.castermans@syntens.nl).

Boekel De Nereé: 
Een nieuwe benadering van
 milieurechtelijke uitdagingen
Het milieurecht is voor veel Neder land -
se ondernemingen het meest weer-
barstige van alle rechtsgebieden.
Milieurichtlijnen en handhavingpraktij-
ken worden voortdurend aangepast,
wat het lastig maakt langetermijnbeleid

te ontwikkelen en investeringsbeslissin-
gen te nemen. Vrijwel alle maak- en
technisch georiënteerde bedrijven
 hebben hier mee te maken, maar ook
transport- en opslagbedrijven. Gelukkig
is absolute zekerheid ook niet noodzake-
lijk voor verantwoorde beleids- en be-
drijfsstrategieën. Met een goed inzicht
in de mogelijkheden en risico’s die ver-

bonden zijn aan de verschillende keuzes
kunnen bedrijven heel ver komen. De
advocaten van de milieurechtpraktijk
van Boekel hanteren een nieuwe, prak-
tische benadering die technisch geo-
rienteerde bedrijven in staat stelt op een
productieve manier om te gaan met
 milieurecht.  

Door het voortdurende wetgevings-
proces en de constante ontwikkeling
van jurisprudentie komen veranderin-
gen in het milieurecht tegenwoordig
vrijwel dagelijks voor. Daarnaast scher-
pen zowel Nederlandse als Europese
instituten de controle aan. De snelheid
van deze veranderingen vereist een zeer
proactieve aanpak. Advocaten dienen
vragen te stellen en waar nodig aan te
dringen op een mentaliteitsverandering.
Wanneer het juridisch kader helder is,
kunnen handhavingsprocedures vaak
worden vermeden. Daarnaast is het van
belang dat de communicatie met de
overheid binnen die kaders en op de
juiste toon verloopt. Zo kunnen de be-
perkingen die het milieurecht met zich
meebrengt worden omgezet in kansen
voor bedrijven. 

Vialis: De toekomst begint
vandaag!
De Amsterdam Economic Board was eind
oktober gastheer in het Figee Innovatie
Theater in Haarlem van de 2e Grote
Innovatieshow. Luciën Linders, busi-
ness unit directeur Advies & Innovatie
van Vialis, liet zien hoe een platform
van mensen en informatie ervoor zorgt
dat steden en regio’s in de toekomst
 bereik baar blijven, ook tijdens grote
werkzaamheden en evenementen.

Door observaties, goede analyses en
vooral door te kijken naar de trends in

de maatschappij en technologie zal
Nederland mobiel blijven. Door mensen
onderling te verbinden, buurten en buur-
 gemeenten, grote regio’s, door een
netwerkmaatschappij op te bouwen.
Door traditionele patronen in tijd en
ruimte voor werk en vrije tijd los te
laten, door het combineren van spoor,
water en weg, kunnen we de drukker
wordende steden leefbaar houden.

De gedegen technologie van de afge-
lopen dertig jaar laat zich verrijken met
nieuwe technieken, communicatiemid-
delen en informatiebronnen.

Informatiestromen uit sociale media
helpen ons maatwerk aan elke reiziger
afzonderlijk te leveren, zodat hij weet
wat er gaat gebeuren tijdens zijn reis.
Zo kan iedereen goed geïnformeerd op
pad of een alternatief (reis)plan maken. 
Vialis partner Organiq heeft de Minder
Hinder aanpak ontwikkeld en samen
passen zij een en ander succesvol toe.

Zie ook: www.vialis.nl.

NLR: Met real-time simulaties
arriverende vliegtuigen
 eerder plannen
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Sectie Milieurecht Boekel
De sectie Milieurecht van Boekel heeft
veel ervaring met strategische besluit-
vorming in technisch georiënteerde
 ondernemingen. Het team advocaten,
bestaande uit Anne-Marie Klijn (partner),
Chantal van Mil en Berend Haagen,
vervult bij opdrachtgevers de rol van
trusted advisor, waarbij hun focus ligt
op het bereiken van doelen en het
identificeren van risico’s. Daarin zijn zij
proactiever dan de meeste opdracht-
gevers gewend zijn. Het team staat een
geïntegreerde aanpak voor op verschil-
lende gebieden, zoals milieuvergunnin-
gen, emissies, ruimtelijke ordening,
 oppervlaktewatervervuiling, bodemver-
ontreiniging, gevaarlijk afval, gevaarlijke
stoffen, geluid, mijn-/ontginningsactivi-
teiten, flora- en fauna en natuurbe-
scherming, vastgoedontwikkeling,
 begeleiding in (bestuursrechtelijke)
procedures voorafgaand en na vergun-
ningverlening, toezicht op en hand-
having van vergunningen en wettelijke
aansprakelijkheid. De advocaten advise-
 ren zowel private als publieke partijen
en procederen indien nodig zowel op
nationaal als op Europees niveau. 

Zie ook: www.boekel.com/milieurecht.
Meer informatie: Anne-Marie Klijn,
 partner, 020 795 33 71 
(anne-marie.klijn@boekel.com)

Ernst & Young: Nog geen
 oplossing voor toenemend
aantal beveiligingslekken 
Het is van essentieel belang dat organi-
saties hun aanpak van informatiebeveili-
ging fundamenteel wijzigen om de
 risico’s van bestaande en opkomende
technologie te kunnen pareren, zo blijkt
uit de Ernst & Young Global Information
Security Survey 2012. Het onderzoek is
gebaseerd op interviews met ruim 1.850
CIO’s, en topfunctionarissen op het
 gebied van informatiebeveiliging in 64
landen.  

Organisaties voeren nu stapsgewijs
aanpassingen in hun informatiebeveili-
ging door, waardoor op korte termijn
verbeteringen worden aangebracht.
Hierbij worden niet de problemen aan-
gepakt ten aanzien van het overkoepe-
lende risico van informatiebeveiliging.
40% van de Nederlandse respondenten
geeft aan meer beveiligingsincidenten

te zien ten opzichte van vorig jaar; de
noodzaak tot een structurele aanpak is
nog nooit zo groot geweest. 55% van
de Nederlandse organisaties heeft
 echter niet zo’n aanpak en slechts 14%
geeft aan dat de functie voor informatie-
beveiliging volledig voldoet aan hun
verwachtingen. Dit in een wereld waar-
bij 91% aangeeft dat externe bedreigin-
gen toenemen, en 52% vermeldt dat de
interne dreiging toeneemt, is dat veront-
 rustend. 

In reactie op de bevindingen zegt
Monique Otten, partner bij Ernst &
Young IT Risk and Assurance: “In de
nieuwe wereld voor de CIO is snel niet
snel genoeg. De snelheid en complexi-
teit van veranderingen is enorm.
Daarbij dienen opkomende markten,
aanhoudende economische volatiliteit,
off-shoring en toenemende regelgeving
in een reeds complexe omgeving voor
informatiebeveiliging te worden
 opgeteld.”

Meer informatie: Moniek Otten
 (monique.otten@nl.ey.com). 
Zie ook: www.ey.com.
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Onlangs zijn in de NARSIM radar simu-
lator van het Nationaal Lucht- en Ruimte -
vaartlaboratorium NLR simulaties  uitge -
voerd om arriverende vliegtuigen eerder
te plannen. Het voordeel hiervan is dat
er een stabielere en voorspelbaardere
verkeerstroom ontstaat waarbij vertra-
gingen op bijvoorbeeld Schiphol
 verminderd kunnen worden. Het expe-
riment werd uitgevoerd door een con-
sortium van NLR en Luchtver keers -
leiding Nederland (LVNL). In NARSIM is

een simulatieomgeving opgezet waar-
bij verkeer richting Schip hol al boven
Duitsland gecoördineerd wordt. Het
verkeersleiding  centrum Maastricht krij-
gen daartoe een databericht met het
verzoek de vliegtuigen een bepaalde
snelheid te geven. Zodra het vliegtuig
het Nederlands luchtruim binnenvliegt,
nemen de LVNL verkeersleiders deze
snelheid vervolgens over. De snelheid
wordt zodanig berekend dat er een sta-
biele verkeersstroom richting Schiphol

ontstaat die makkelijker afgehandeld
kan worden in de laatste vluchtfase. 
De simulaties waren onderdeel van het
Europese SESAR-project (Single
European Sky ATM-Research). Het
waren de eerste simulaties in een serie
die het consortium zal uitvoeren voor
SESAR. Later dit jaar zal in de NARSIM
verkeerstoren simulator een slecht-zicht
experiment uitgevoerd worden.

Zie ook: www.nlr.nl.
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vandaan komt. Dit ondersteunt onder-
zoek naar illegale vermeerdering. Deze
techniek wordt al toegepast bij foren-
sisch onderzoek in andere sectoren
(onder andere voedingsmiddelenindus-
trie) en wordt nu ook in de tuinbouw-
sector geïmplementeerd. Naktuinbouw
begeeft zich op dit moment in de on-
derzoeksfase en start met een systeem
voor herkomstanalyse van paprika’s. 

Tijdens de najaarsconferentie van
Greenport Holland op 1 november jl.
nodigden de topsectoren Creatieve
Industrie en Tuinbouw & Uitgangs -
materialen elkaar uit om samen invul-
ling te geven aan kennis en innovatie.
De Creatieve Industrie lichtte toe hoe
creativiteit van invloed is op de ontwik-
keling van producten en diensten in de
tuinbouw. Vertegenwoordigers uit de
tuinbouw en uitgangsmaterialen, gear-
rangeerd door Naktuinbouw, lieten de
andere kant zien van de ontwikkeling
en toepassingen van technologieën op
het gebied van tracking  en tracing. 

Innovatiemotor Greenport
Aalsmeer van start
De Innovatiemotor van Greenport Aals -
meer is gestart: vanaf eind 2012 tot en
met 2015 is 2,5 miljoen euro beschik-
baar om ondernemers te ondersteunen
bij innovatieprocessen. Specialisten van
kennisinstellingen kunnen uit dit budget
worden ingezet om innovaties sneller te
ontwikkelen en te implementeren en de
samenwerking tussen marktpartijen te
versterken. 

De Nederlandse sierteeltsector hoort
tot de meest innovatieve in de wereld,
maar de buitenlandse concurrentie zit
niet stil. Het implementeren van inno-
va ties is een uitdaging, omdat hierbij
steeds vaker samenwerking nodig is.
Bovendien zijn veel vernieuwingen
 gericht op het verbeteren van proces-
sen en producten, terwijl juist markt-
gerichte innovaties meestal meer
waarde genereren.

Innoveren is een vak, specialistische
kennis steeds meer een voorwaarde.
Daarbij gaat de Innovatiemotor van
Greenport Aalsmeer een rol vervullen,
voor alle typen ondernemingen. De
Innovatiemotor is een samenwerkings-
verband van Greenport Aalsmeer,
Wageningen Universiteit en Research
Center, SIGN (Stichting Innovatie Glas -
tuinbouw Nederland), Syntens, het
Ontwikkelcentrum, Hogeschool
Inholland en Kamer van Koophandel
Amsterdam. De inzet van hun innova-
tiespecialisten garandeert betrokken-
heid en betrouwbaarheid, op basis van
jarenlange ervaring. 

Dankzij de betrokkenheid van Wage -
nin gen UR en Inholland draagt de
Innovatiemotor ook bij aan het interes-
seren van jongeren voor een carrière in
de sierteeltsector. Nadrukkelijk worden
ook niet-groene disciplines als marke-
ting en bedrijfseconomie ingezet.

De Innovatiemotor is mogelijk dankzij
samenwerking van het bedrijfsleven en
kennisinstellingen en dankzij subsidie
van Europa (EFRO) en de provincie
Noord-Holland en het programma
‘Kansen voor West’. Via thema- en groeps-
 bijeenkomsten wordt de Innovatiemotor
uitgedragen.

Meer informatie: Jan-willem Donkers,
projectmanager Innovatiemotor
Greenport Aalsmeer 
(jan-willem.Donkers@wur.nl).

CO2 en warmte per
 pijpleiding binnen 
Greenport Aalsmeer leeft!
Vanuit de organisatie Greenport
Aalsmeer en LTO Noord loopt momen-
teel een onderzoek naar de behoefte
van tuinders in de regio Aalsmeer om
centraal CO2 en warmte te kunnen
 betrekken. Als onderdeel van het
 onderzoek is eind september een infor-
matiebijeenkomst voor ondernemers
gehouden en is door Projecten LTO

Noord een enquête opgesteld. Hoewel
de definitieve resultaten nog niet
 bekend zijn, is duidelijk dat de tuinders
binnen de Greenport Aalsmeer voor dit
initiatief warmlopen. De enquête is
door ruim 130 ondernemers ingevuld.
Gezamenlijk vertegenwoordigen deze
ondernemers bijna de helft van het
glasoppervlak binnen de Greenport.
Een groot deel van deze groep heeft
aangegeven zeker CO2 per pijpleiding
te willen afnemen. Dit getoonde draag-
vlak vormt voor de initiatiefnemers een
belangrijke  voorwaarde en bevestiging
om voort te gaan op de ingeslagen weg
teneinde CO2 en warmte binnen de
Greenport centraal beschikbaar te
 krijgen. De definitieve resultaten van
het onderzoek zullen begin december
gepubliceerd worden op de website
van de Greenport Aalsmeer 
(www.greenportaalsmeer.nl).

Convenant huisvesting
 arbeidsmigranten regio
Greenport Aalsmeer
De stichting Greenport Aalsmeer heeft
eind september samen met Gemeente
Aalsmeer een regionale bestuurlijke
conferentie over de huisvesting van ar-
beidsmigranten georganiseerd. Naast
de verantwoordelijke bestuurders van
de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop,
Kaag en Braasem, Haarlemmermeer,
Amstelveen, Uithoorn, de Ronde Venen
en de Provincie Noord-Holland, waren
ook bestuurlijke vertegenwoordigers
van werkgevers- en werknemersorgani-
saties, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, woningcorporaties en andere
regionale huisvesters aanwezig. 

Wethouder Economische Zaken van
gemeente Aalsmeer en Bestuurlijke
trekker Regionale Convenant huisves-
ting arbeidsmigranten Greenport
Aalsmeer Ad Verburg: ‘De arbeids-
migranten leveren een belangrijke
 bijdrage aan de omzet van Greenport
Aalsmeer en zijn dus belangrijk voor de
Nederlandse economie. We moeten
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Greenport Aalsmeer:Tracking
en tracing in de tuinbouw
In de sector plantaardig uitgangsmate-
riaal speelt forensisch onderzoek een
steeds grotere rol. Voor de identificatie
van een ras, ziekteverwekker of om de
herkomst van een plant te achterhalen.
Naast de mogelijkheden die Naktuin -
bouw biedt om de identiteit en de
 gezondheid van een plant te bepalen,
ziet Naktuinbouw mogelijkheden om
herkomstanalyse toe te passen in de
tuinbouwsector. 
De samenstelling van atomen (isotopen)
in plantaardig materiaal wordt sterk
 bepaald door lokale omstandigheden

zoals temperatuur, luchtvochtigheid en
de bodem. Door toepassing van de

massaspectometrietechnologie wordt
achterhaald waar het plantmateriaal
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CWI simuleert hersenactiviteit
op grafische kaarten
Neuroinformatici  van het Centrum
Wiskunde & Informatica (CWI) zijn er in
geslaagd complexe hersenactiviteit te
simuleren op eenvoudige grafische
kaarten. Het gesimuleerde brein telt
50.000 neuronen die 35 miljoen signalen
per seconde uitwisselen. Dit is vergelijk-
baar met de hersencapaciteit van insec-
ten als mieren en huisvliegen. Onder zoe -
kers Leszek Slazynski en Sander Bohte
publiceren hun resultaten deze maand
in Network: Computation in Neural
Systems. Het uiteindelijke doel, het
 simuleren van de 100 miljard neuronen
van het menselijk brein, komt hierdoor
sneller in zicht. Om te kunnen onder-
zoeken hoe alle hersencellen gezamen-
lijk intelligent gedrag genereren,
 ontwikkelen neuroinformatici steeds
snellere en efficiëntere methoden.
Volgens de CWI-onderzoekers kan het
gebruik van grafische kaarten (GPU’s)
 simulaties van hersenen (gepulste neura -
le netwerken) tot tien keer sneller maken.

Behalve voor simulatie van de hersenen
zijn neurale netwerken ook toepasbaar
bij taken waar gewone computers moeite
mee hebben, zoals beeldherkenning of
sociaal gedrag. Neuroinformatica is
 onderdeel van het Life Sciences-onder-
zoek aan het CWI. Dit onderzoek ge-
bruikt fundamentele inzichten en tech-
nieken uit de wiskunde en informatica
om de levenswetenschappen exacter
en kwantitatiever te maken.

Meer informatie: Peter Hildering
(Peter.Hildering@cwi.nl).
Zie ook: www.cwi.nl.

Het Athena Instituut
stimuleert leren en reflecteren
bij Bureau Jeugdzorg
Agglomeratie Amsterdam
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amster -
dam (BJAA) ondergaat sinds 2011 staps-
 gewijs een grote transitie door het
 implementeren van het project Generiek
Gezinsgericht Werken (GGW). Van
 onderaf werd de gehele werkstructuur

herontworpen met als belangrijkste uit-
gangspunten: IEDER KIND BLIJVEND
VEILIG, waardewerk, zorg op maat, zorg
continuum, 1 gezin, 1 gezinsmanager, 
1 plan. Kern van de aanpak is intensief
case-management volgens Functional
Family Parole Services (FFPS) dat bewe-
zen effectief is bij de moeilijkste gezin-
nen (o.a. verslaving, criminaliteit). In ver-
schillende cohorten worden alle teams
van BJAA gedurende dertien weken
getraind op al deze nieuwe principes.
Daarnaast volgt iedere medewerker
twee jaar lang een training FFPS, met
wekelijkse supervisie en feedback.
De implementatie van GGW binnen
BJAA vraagt van de medewerkers een
compleet nieuwe manier van denken.
Met de intensieve trainingstrajecten is
een basis gelegd, maar hoe zorg je nu
dat het nieuwe denken ook echt wordt
geïnternaliseerd en men niet terugvalt
in oude routines? Het Athena Instituut
van de VU te Amsterdam o.l.v. prof.dr.
Joske Bunders onderzoekt en onder-
steunt dit proces op verschillende

samen op korte termijn afspraken maken
over meer èn betere huisvesting in het
belang van de Europese arbeidsmigrant
en de economie. De inzet is om tijdens
de tweede bijeenkomst te komen tot
concrete bestuurlijke afspraken. Deze

bijeenkomst zal in januari 2013 plaats-
vinden.”

Werkgelegenheidsproject uitkerings-
gerechtigden
Bestuurlijk trekker voor arbeidsmarkt bij

Greenport Aalsmeer Wethouder Eco -
no mische Zaken van gemeente Aals -
meer Ad Verburg: Ik zie in onze regio
kansen voor uitkeringsgerechtigden.
Samen met Uithoorn en het werkge-
versservicepunt Amstel-Venen werken
we aan een kleinschalige pilot om deze
groep naar werk te begeleiden. We
gaan daarbij uit van de vraag van
 bedrijven naar personeel. 

Nadat we de vraag in kaart hebben ge-
bracht, gaan we kijken wie hiervoor in
aanmerking komt. Eventueel kunnen
we ook zorgen voor bijscholing van
mensen. De eerste warme contacten
met het bedrijfsleven zijn al gelegd. Als
het goed loopt, willen we dit project
over de hele regio uitrollen.”
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 manieren. Deze samenwerking was een
vervolg op de bijeenkomst Innovatie in
de Jeugdzorg die de KennisKring eind
2010 samen met Erik Gerritsen, bestuurs-
 voorzitter van BJAA had georganiseerd. 
In een driemaandelijkse onderzoeks-
cyclus evalueert het Athena Instituut
het leerproces van de medewerkers.
Hierin wordt gebruik gemaakt van de
Dynamische Leeragenda waarop de
belangrijkste leervragen van medewer-
kers staan. Hiertoe worden regelmatig
interviews gehouden met gezinsmana -
gers, interactieve sessies georganiseerd
binnen teams en observaties gedaan
tijdens de casuïstiek overleggen.
De verschillende onderzoeksmethoden
die worden gebruikt door het Athena
Instituut leveren niet alleen onderzoeks-
materiaal op, maar stimuleren daarnaast
ook het leerproces van medewerkers
en geeft hen een moment om te
 reflecteren op wat zij geleerd hebben. 
De komende maanden zullen verschil-
lende nieuwe interventies toegepast
worden binnen BJAA om het leerproces
te stimuleren en reflecteren tot stand te
brengen. Deze interventies zullen zich
specifiek toespitsen op het rapporteren,
casuistiek overleg, FFP methode en
sturing vanuit het management. 

Meer informatie: Marc Dinkgreve,
 kennisambassadeur en programma-
manager BJAA (m.dinkgreve@bjaa.nl)
en Barbara Regeer, onderzoeker en
 universitair docent Athena VU 
(b.j.regeer@vu.nl).

Flevoland: Zorginnovatie -
wedstrijd Betere Zorg? 
Mijn Idee! van start gegaan
Begin november is het startschot gege-
ven voor de Zorginnovatiewedstrijd
‘Betere Zorg? Mijn Idee’. De provincie
Flevoland is op zoek naar technische in-
novaties die zorg en welzijn verbeteren.
Het gaat dan specifiek om toepassingen
gericht op ouderen, eenzaamheidsbe-
strijding, chronisch zieken, gehandicap-
ten en vrijwilligers/mantelzorgers. De

innovaties moeten binnen twee jaar op
de markt gebracht kunnen worden.
Iedereen kan meedoen aan deze wed-
strijd. Een deskundige jury beoordeelt
de inzendingen en reikt prijzen uit in
drie categorieën: het beste patiënten -
idee, het beste professionele idee en
het beste Flevolandse idee. Voor de drie
winnende inzendingen wordt, onder
begeleiding van OMFL, CMO Flevoland
of MCC Flevoland, een traject gestart om
deze verder tot ontwikkeling te brengen.
Per traject is een bedrag van maximaal
90.000 euro beschikbaar. 
Tot 28 februari 2013 kunnen ideeën en
innovaties worden ingezonden via de
website www.beterezorgmijnidee.nl 
Op 28 maart 2013 worden de winnaars
bekend gemaakt.

Meer informatie: Anna Nagtegaal,
 provincie Flevoland, 0320 - 265524
(a.nagtegaal@flevoland.nl).

KIT: Resistente TBC 
snel  opgespoord met 
genetische test
In 2002 ontwikkelde Jan Schouten,
 directeur van het Amsterdamse bio-
technologiebedrijf MRC-Holland, met
zijn team een moleculaire methode
waarmee tegelijkertijd meerdere aan-
geboren afwijkingen worden aange-
toond. Met deze techniek, Multiplex
Ligation-dependent Probe Amplifica tion
(MLPA), is inmiddels een scala van gene-
 tische tests ontwikkeld, onder andere
voor het opsporen van de oorzaak van

diverse ziekten, zoals een erfelijke aan-
leg voor borstkanker.
Ook de afdeling KIT Biomedical Research
van het Koninklijk Instituut voor de
Tropen (KIT) in Amsterdam maakte
 gebruik van de MLPA-techniek om, in
samenwerking met MRC-Holland, een
genetische test voor tuberculosebacte-
riën te ontwikkelen. Met deze tuber-
culose-specifieke MLPA is het mogelijk
om tegelijkertijd antibiotica-resistentie
en bacterietype vast te stellen. Wereld -
wijd sterven er jaarlijks bijna twee
 miljoen mensen aan tuberculose en de
behandeling van de ziekte wordt be-
lemmerd door de opkomst van resistente
tuberculose. Voor een effectieve bestrij-
ding van resistente tuberculose zijn
nieuwe medicijnen en een snelle op-
sporing essentieel. De MLPA maakt dit
laatste mogelijk. De samenwerking
 tussen KIT Biomedical Research, MRC-
Holland en andere partners leidde
 onlangs tot een uitgebreidere en ver-
beterde versie van deze tuberculose-
test. Inmiddels is de test succesvol
 uitgevoerd in zes landen en wordt het
geëvalueerd in diagnostische laborato-
ria in Oost-Europa en Centraal-Azië,
waar resistente tuberculose momenteel
het meest voorkomt. De eerste resul-
taten zijn tot dusver positief.

Meer informatie: www.kit.nl 

Syntens: ZORG2025
Begin oktober werd ZORG2025 in de
aanwezigheid van ruim 100 deelnemers
gelanceerd. ZORG2025 brengt uiteen-
lopende partijen in de healthsector bij-
een op verschillende thema’s. Innovatie
in de zorg is interessant; een grote
groeiende markt met veel mogelijk-
heden. In werkelijkheid is de
zorg zeer complex
met een verschei-
denheid aan belan-
gen en zoveel poli-
tieke, economische,
demografische en tech-
nologische ontwikkelingen.
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Hoe maak je van een goed idee een
succesvolle innovatie? 

De eerste bijeenkomst legde de verbin-
ding tussen (ICT-) technologie en zorg.
Alle bijeenkomsten geven zicht op ont-
wikkelingen, noodzaak tot innovatie en
toegang tot nieuwe mogelijkheden in
de zorg. ZORG2025 is een serie van vijf
bijeenkomsten voor zorgaanbieders en
innovatieve ondernemers in de zorg in
combinatie met andere sectoren.
ZORG2025 is samen met RABO Am ster -
dam en HealthLab tot stand gebracht.  

Meer informatie: Julia Foekema, 
088-444 02 04, 
(Julia.foekema@syntens.nl).

VUmc: Nieuwe oren dankzij
crowdfunding
De meeste onderzoekers dienen een
gedegen projectvoorstel in bij een
 organisatie in de hoop voldoende sub-
sidie te krijgen voor een interessante
studie. Ernst Jan Bos gaat nog een stap
verder. Hij plaatste voor zijn promotie-
onderzoek naar 3D geprinte oren een
filmpje op flintwave.com. Doel: via
 zogenaamde crowdfunding geld inza-
melen onder het grote publiek.

Geprint oor
Het onderzoek van Ernst Jan Bos zal
veel mensen aanspreken, ook al is het
aantal patiënten beperkt. “Oren en
neus kunnen na een verbranding com-
pleet weg zijn. Het missen van een uit-
wendig gehoororgaan is daarnaast ook
een afwijking die kan zijn aangeboren.”
Oren bestaan voor een belangrijk deel
uit kraakbeen en dat is moeilijk te ver-
vangen. Tissue engineering (weefsel-
regenereratie) kan een doorbraak bete-
kenen voor aangezichtsreconstructies.
“De oplossing die mij voor ogen staat
is simpel”, aldus Bos. “Een biologisch
afbreekbare mal van een oor printen op
een 3D printer, de mal vullen met een
speciale gel met lichaamseigen kraak-
beencellen en stamcellen uit vet, het

geheel in de buikholte plaatsen zodat
er een oor in de vorm van de mal kan
groeien en voila na een tijdje is er een
compleet nieuw oor gereed en de mal
opgelost. Nu nog toekomstmuziek,
maar binnen enkele jaren kan dit de
standaardbehandeling zijn bij gezicht-
reconstructies”, verwacht hij. Zijn pro-
motieonderzoek wordt betaald door de
Brandwondenstichting, maar aanvul-
lende financiering is natuurlijk zeer
 welkom. “Bijvoorbeeld om een profes-
sionele 3D-printer aan te schaffen. 

Meer informatie: Sharon Trémour, 
(s.tremour@vumc.nl).

TCS: Lopers TCS Amsterdam
Marathon halen 115.000 euro
op voor kankeronderzoek
VUmc CCA
De lopers die in oktober meededen aan
de TCS Amsterdam Marathon hebben
115.000 euro aan sponsorgeld opge-
haald voor het VUmc Cancer Center
Amsterdam. Onder de 37.000 lopers
bevonden zich 90 medewerkers van
VUmc. Via crowdfunding onder familie
en vrienden haalden zij bijna een kwart
(25.000 euro) van het totale bedrag op.
De rest van het bedrag is mogelijk
 gemaakt dankzij sponsoring van Tata
Consultancy Services (TCS), donateurs
van stichting VUmc CCA en lopers die
zich via organisatiebureau Le Champion

hadden aangemeld. Fred Plukker,
 voorzitter van de Raad van Bestuur van
VUmc, mocht de cheque uit handen
van Amit Kapur, director Benelux, in
ontvangst nemen. 
“De warme steun die VUmc Cancer
Center Amsterdam van TCS, Le
Champion,  lopers en sponsoren krijgt is
overweldigend. Ik ben ook erg trots op
de sportieve prestatie van het VUmc
CCA-team, dat zelf fondsen heeft
 geworven en een topprestatie heeft
geleverd door op alle afstanden te
 starten én te finishen. Dankzij de steun
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van TCS,  overige sponsors en ons eigen
team kunnen wij nog meer onderzoek
doen naar  kanker, een ziekte die ieder-
een in onze maatschappij treft. Het
 bedrag wordt besteed aan vroegere
opsporing van kanker, therapie op maat
en verbeteren van de kwaliteit van leven
van  patiënten,“ aldus Fred Plukker.

Meer informatie: Harriette Loeffen,
(h.loeffen@vumc.nl)

VUmc: Doctor2Doctor-
programma in Kenia voor 3
jaar verlengd 
Begin november tekenden afgevaardig-
den van het Moi Teaching and Referral
Hospital in Eldoret, Kenia en Doctor2 -
Doctor een overeenkomst waarmee de
samenwerking tussen de organisaties
met drie jaar wordt verlengd. Het
 programma Doctor2Doctor blijft zich
vooral richten op het verbeteren van
nierdialyse voor nierpatiënten en de
behandeling van kinderen met kanker.

Sinds 2006 reizen artsen en verpleeg-
kundigen van VU medisch centrum op
regelmatige basis naar het Moi Teaching

and Referral Hospital. Zij trainen hun
collega’s in Kenia om de medische zorg
voor de patiënten te verbeteren. KLM
Aircares en KLM Health Services onder-
steunen het programma door reisfacili-
teiten en expertise beschikbaar te
 stellen en daarnaast logistieke onder-
steuning te bieden. In maart 2009 is het
eerste contract voor drie jaar getekend
tussen Doctor2Doctor (D2D) en het
 ziekenhuis in Eldoret.

De voornaamste missie van de Neder -
landse artsen en verpleegkundigen is de
kennis van kindergeneeskunde in Kenia
te verbeteren. Omdat het ziekenhuis in
Eldoret een opleidingsziekenhuis is,
wordt de kennis overgedragen op andere
Keniaanse artsen in opleiding, waar-
door het programma Doctor2Doctor
een duurzame vorm van hulp is. 
De hulp aan het ziekenhuis is boven-
dien altijd vraaggestuurd. D2D vindt
het belangrijk dat de artsen in Kenia
zelf aangeven waar het ziekenhuis be-
hoefte aan heeft. Dit komt de samen-
werking zeer ten goede waardoor er op
veel terreinen een verbetering in de
zorg heeft plaatsgevonden.

Vooral de specialismen kinderoncolo-
gie, kindernefrologie, kinderurologie,
pedagogisch werk, vaatchirurgie en
nefrologie onderhouden nauwe ban-
den met elkaar. Naast kennisover-
dracht, zoals het aanleren van nieuwe
operatietechnieken en het maken van
protocollen, heeft D2D ook apparatuur
kunnen schenken aan het ziekenhuis.
Zo zijn er zes couveuses aan het nieuwe
mother & child center en negen dialyse-
 machines aan de nefrologieafdeling in
Eldoret geschonken. Deze apparatuur
wordt pas verscheept nadat het perso-
neel goed getraind is om ermee te
 werken en technici hebben geleerd de
apparatuur te onderhouden.

Het programma D2D blijft zich voorlo-
pig vooral richten op de behandeling
van kinderen met kanker en op het ver-
beteren van nierdialyse voor nierpatiën-
ten. In de toekomst wil Doctor2Doctor
graag uitbreiden naar andere specialis-
men binnen dit ziekenhuis, maar ook
naar andere landen.

Meer informatie: Judith Stuijt
(j.stuyt@vumc.nl).

O&S: Digitale mediabedrijven
in de Metropoolregio
Amsterdam
Nederland telt 445 bedrijven in de sector
digitale media. Tweederde van deze
bedrijven heeft zich gevestigd in de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en
de helft in Amsterdam. Dat blijkt uit een
onderzoek naar de trends en ontwikke-
lingen in de digitale mediasector dat O+S
heeft uitgevoerd in opdracht van AIM.
Digitale mediabedrijven zijn actief in
softwareontwikkeling voor de gaming-
industrie en websiteontwikkeling voor
mediasectoren. Daarnaast bouwen ze
apps voor smartphones en tablets. Ook

is een ruimtelijke arbeidsdeling zichtbaar:
in de Amsterdamse regio zijn relatief veel
gamingbedrijven te vinden. In Amster -
dam zelf zijn juist meer internet-, reclame-
en communicatiebedrijven gevestigd.
Het onderzoek toont verder aan dat de
regio een belangrijke positie inneemt
in Nederland door de clustering van
 digitale mediabedrijven. De concentra-
tie en nabijheid van opdrachtgevers,
onderaannemers en talent uit binnen-
én buitenland dat in en rondom
Amster dam woont is voor ondernemers
de belangrijkste reden om zich hier te
vestigen. Een andere belangrijke reden
is de aanwezigheid van andere bedrijven

in de ICT-sector, de creatieve industrie
en de zakelijke dienstverlening.

Zie ook: www.os.amsterdam.nl.

Nieuws donateurs//LIFE SCIENCES & HEALTH

Ernst Jan Bos

Nieuws donateurs//CREATIEVE INDUSTRIE



HvA komt met eerste lectoraat
voor jongerenwerk
De Hogeschool van Amsterdam (HvA)
heeft per 1 oktober 2012 dr. Judith Metz
benoemd tot lector van het lectoraat
Youth Spot, Jongerenwerk in de grote
stad. Youth Spot is onderdeel van het
Kenniscentrum Maatschappij en Recht
van de HvA. Het is het eerste lectoraat
in Nederland dat zich richt op jongeren-
werk als beroep.

Het lectoraat Youth Spot is een samen-
werkingsverband van de HvA met
Combiwel, IJsterk, Dock, Streetcorner -
work, Click F1, Roc TOP en Roc van
Amsterdam. In 2008 richtten deze part-
ners het onderzoek- en praktijkcentrum
Youth Spot op om bij te dragen aan de
professionalisering en profilering van het
jongerenwerk in Amsterdam. Het nieuwe
lectoraat vloeit voort uit deze samen-
werking.

Het belang van jongerenwerk
Jongerenwerk heeft als belangrijkste
taak om jongeren te begeleiden bij het
volwassen worden en bij het deelnemen
aan de samenleving. Het jongerenwerk
levert onder andere een bijdrage aan
het voorkomen van schooluitval, het
 terugleiden naar school en de verminde-
ring van jongerenoverlast (Metz, 2011).
Het nieuwe lectoraat heeft ten doel om
met praktijkgericht onderzoek de
 deskundigheid van het jongerenwerk te
verbeteren en om nieuwe generaties
jongerenwerkers beter op te leiden.

Onderzoeksprogramma
Het lectoraat gaat bestaande werkwijzen
in het jongerenwerk onderzoeken en
onderbouwen, zoals De Inloop, Ambu -
lant jongerenwerk en Talentontwikke ling.
Daarnaast onderzoekt Youth Spot hoe
de samenwerking met ouders, vrijwilli-
gers en andere ketenpartners er het
beste uit kan zien, en op welke manier
middelen als sport, ICT, muziek en dans
kunnen worden ingezet. Alle projecten
worden uitgevoerd in nauwe samen-

werking met de opleidingen en het
werkveld, zodat de kennis direct terug-
vloeit naar de studenten en naar de
jongerenwerkpraktijk.

Meer over lector Judith Metz
Dr. Judith Metz geeft sinds 2010 leiding
aan onderzoek- en praktijkcentrum Youth
Spot. Metz heeft ruim 15 jaar ervaring
met wetenschappelijk onderzoek in
welzijnspraktijken. ‘Het jongerenwerk
staat meer dan ooit voor de uitdaging om
jongeren te stimuleren tot deelname
aan de samenleving en gebruik te maken
van sociale netwerken’, aldus Metz, ‘En
dat in een periode dat de tolerantie,
ruimte, middelen en kansen voor jonge-
ren juist krimpen.’ Met haar kennis over
participatievraagstukken en uitsluitings-
processen kan Metz een waardevolle
bijdrage leveren aan deze uitdaging.

Inholland: Innovatieklas: 
een beproefd en succesvol
concept
We kunnen ons de tijd niet veroorloven
om alleen in te zetten op de beïnvloe-
ding van studiekeuzes van jongeren,
belangrijke clusters schreeuwen nù om
instroom van gemotiveerde jonge mede-
werkers. Uit onderzoek van SEO blijkt
dat er meer kansen benut kunnen wor-
den als we buiten de gebaande paden
van studiekeuzes denken: het is tijd
voor actie.

Slechts anderhalf jaar lang nog maar
werken Inholland, Hogeschool van
Amsterdam, Wageningen Universiteit,
ROC van Amsterdam, het regionale
 bedrijfsleven en Kamer van Koophandel
samen aan Innovatieklassen. Het is een
beproefde methode om jongeren aan
de hand van bedrijfsvraagstukken en
een intensief programma in contact te
brengen met de beroepspraktijk. Het
imago van clusters wordt versterkt, de
samenwerking tussen onderwijs en
 bedrijfsleven krijgt vorm, onderwijspro-
gramma’s krijgen een regionaal karakter,
er worden zinvolle stages gecreëerd en

het leidt tot jonge start ups. Het mes
snijdt aan wel 5 verschillende kanten.
Wat levert het op? 300 studenten van 10
verschillende opleidingen hebben in de
afgelopen 18 maanden kennis gemaakt
met ruim 100 bedrijven, onder bezielen -
de begeleiding van 20 docenten. Die
kennismaking heeft geleid tot 5 stage-
plekken in 2012 en 10 kansrijke stages
en start ups van studenten in 2013. 

Meer informatie: Wanka Lelieveld
(info@innovatieklas.nl).

VU-wiskundigen 
ontwikkelen systeem voor 
geautomatiseer de 
nieuwsdetectie op Twitter
Onderzoekers van de afdeling Wiskun -
de van de Vrije Universiteit Amsterdam
hebben onlangs een systeem voor
 geautomatiseerde nieuwsdetectie op
Twitter ontwikkeld onder de naam
RTreporter. Het systeem wordt inmiddels
gebruikt door de redactie van nu.nl, de
grootste nieuwssite op het web met 5,2
miljoen unieke bezoekers per maand.
RTreporter is een dynamisch dashboard
voor geautomatiseerde nieuwsdetectie.
Met het systeem kunnen journalisten
nieuws ontdekken voordat andere
media hier melding van maken.
RTreporter kan duizenden Twitter -
berich ten per seconde analyseren,
 organiseren en clusteren, en is daarom
goed te gebruiken om nieuws op te
pikken dat snel in viraliteit toeneemt.
Mark Vos, chef-redacteur Social bij
NU.nl: “Het heeft ons al op verschillende
momenten een voorsprong gegeven
ten opzichte van andere media. Per
dag levert het dashboard ons toch
meerdere berichten op die we anders
niet hadden gehad”.

Meer informatie: Aukje Schep, commu-
nicatieadviseur (aukje.schep@vu.nl).

CWI in Bedrijf 2012
Ruim 200 bezoekers en 100 CWI-ers
ontmoetten elkaar op 5 oktober op het
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Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
in Amsterdam, tijdens het evenement
CWI in Bedrijf 2012. 
Jos Baeten, directeur van het CWI,
 introduceerde het dagthema ’Werk
maken van Innovatie’, waarbij hij de kan-
sen van het topsectorenbeleid noemde
– zoals vraaggeïnspireerde innovatie –
maar ook bedreigingen voor het lange-
termijn onderzoek. 
Alexander Rinnooy Kan, tot 1 septem-
ber 2012 voorzitter van de SER, sprak
over ’Haalt Nederland de top-5 van
kenniseconomieën in 2020?’. Hij stelde
vast dat iedereen in Nederland deze
top-5 wil halen en dat veel indicatoren
die aangeven of dit mogelijk is positief
zijn. In vergelijking met soortgelijke lan-
den die op de huidige lijst nog boven
Nederland staan – Zweden en Finland –
schieten we vooral tekort als het gaat
om investeren in onderzoek: in Neder -
land 1,7 % van het BNP, in die landen
het dubbele of meer. Rinnooy Kan ein-
digde zijn voordracht met het onder-
strepen van het belang om fundamen-
teel onderzoek in Nederland overeind
te houden. Tijdens de bijeenkomst wer-
den verschillende lezingen gegeven
met thema’s als Logistiek, Creatieve
Industrie, Life Sciences en Duurzaam -
heid. Ook konden op de levendige

matchmaking markt demonstraties van
recent onderzoek worden bezocht.

Meer informatie: Annette Kik
 (annette.kik@cwi.nl). 
Zie ook: www.cwi.nl/inbedrijf2012.

‘BREEAM Very Good’ voor
nieuwbouw Capgemini 
Het nieuwe hoofdkantoor van Capgemini
heeft het prestigieuze BREEAM-NL
 ontwerpcertificaat ‘Very Good’ behaald.
Het gebouw van circa 21.000 m² wordt
gerealiseerd in Leidsche Rijn Centrum

Noord in Utrecht, pal aan het nieuwe NS-
station en langs de snelweg A2. De cer-
tificering is een bevestiging van de hoge
ambities die AM Real Estate Develop -
ment als ontwikkelaar en Capgemini als
gebruiker vanaf het begin van de
 ontwikkeling hebben uitgesproken.
Het nieuwe kantoor is opgebouwd uit
vier kantoorvloeren en tweelaags
 parkeren onder het gebouw. Elke ver-
dieping biedt circa 5.000 m2 kantoor-
ruimte. Bij de ontwikkeling van het
 kantoor zijn toepassing van ‘het nieuwe
werken’ en duurzaamheid leidende
principes geweest. 

Duurzaamheid 
Het gebouw kenmerkt zich door een
aantal duurzaamheidsmaatregelen zoals
goede daglichttoetreding door toepas-
sing van atria en patio’s, duurzame
warmte- en koudeopwekking, energie-
zuinige verlichting en schakeling van de
verlichting op aanwezigheid en dag-
licht. Maar ook warmteterugwinning op
de ventilatielucht en individuele beïn-
vloedingsmogelijkheden per werkplek
voor o.a. verwarming, koeling en
 verlichting maken deel uit van de duur-
zaamheidsmaatregelen. Op het gebied
van bereikbaarheid en aanwezigheid
van voorzieningen scoort het gebouw
eveneens hoog.



Syntens: Offshore 
windindustrie
De offshore windindustrie is een opko-
mende markt met nieuwe kansen voor
ondernemers. Deze markt geeft voor
ondernemingen direct kansen tot new
business. Ondernemers zijn reeds hun
mogelijkheden aan het verkennen en
zien redenen om de innovatiekracht
binnen de Offshore Wind blijvend te
versterken. Syntens Innovatiecentrum
geeft extra versterking.

Voor ondernemers is het belangrijk om
gedegen kennis te hebben van nieuwe
technieken, processen en marktpoten-
ties. Een toekomstvisie voor het eigen
bedrijf, inzicht in de kansen voor de
 onderneming en samenwerking met de
juiste partners is cruciaal. Syntens Inno -
vatiecentrum wordt ingeschakeld voor
persoonlijke coaching en er zijn experts
beschikbaar vanuit kennisinstellingen.
Maak gebruik van een groot netwerk. 

Windenergie op zee gaat de komende
jaren een belangrijke rol spelen in de
energie-mix. Er ontstaan grote nationale
en internationale projecten die kansen
bieden voor het Nederlandse MKB. 
Daarbij is samenwerking in de keten
cruciaal om uitdagingen in Offshore
Wind snel te kunnen oppakken.
Nederlandse topinnovaties kunnen en

moeten snel concreet gemaakt worden.
Nederland levert reeds veel kennis bin-
nen de offshore markt en kan zich reke-
nen tot een grote speler op de markt.
Maar liefst een kwart van de offshore
 industrie leunt op Nederlandse bedrij-
ven en deze trend is groeiende. 

“Het is onze taak om ondernemers in
de regio te ondersteunen met advies,
netwerk, lobbykracht, onderzoek en
 onderwijs. We creëren de ideale rand-
voorwaarden om ondernemers te laten
innoveren. En leggen de basis om
structurele samenwerking vorm te geven.
Wij zien dagelijks ondernemers die de
kansen willen en kunnen verzilveren in
deze sector,” aldus Vincent Wouters,
Manager Externe Relaties & Business
Development bij Syntens.

Meer informatie: 
René Zijtregtop, 088-444 02 20 
(rene.zijtregtop@syntens.nl).

KIT: Baanbrekend onderzoek
in de investeringswereld
Het laatste decennium is er een nieuw
type held opgestaan in de strijd tegen
armoede: de private investeerder. Het
bedrijfsleven biedt economische groei in
door armoede getroffen regio’s in Afrika.
Dit zou een efficiënte en effectieve aan-
pak vormen voor vele mondiale proble-
men. Ook de Nederlandse overheid
omarmt deze gedachte. Maar is het waar?
Afgelopen september is het Koninklijk
Instituut voor de Tropen (KIT) begonnen
aan een vijf jaar durend onderzoek naar
de impact van het African Agricultural
Capital Fund (AACF). Het AACF inves-
teert 25 miljoen dollar namens onder
andere de Bill & Melinda Gates Foun -
da tion. Het AACF wil de plannen van
lokale ambitieuze bedrijven in Afrika
 financieren, zodat een kwart miljoen

Afrikaanse boeren hier ook profijt aan
hebben.

Onderzoek
Van de twintig bedrijven waarin het fonds
investeert zullen er zes deelnemen aan
de impact assessment. Voordat het fonds
investeert worden de werkzaamheden
van het bedrijf en zijn afnemer(s) in kaart
gebracht. Na drie jaar op afstand volgen
van de voortgang zal een tweede onder-
zoek kunnen uitwijzen wat de effecten
zijn die de investeringen hebben gehad. 

Resultaten?
Op termijn zal dit onderzoek unieke
 informatie opleveren over de impact
van duurzaam ondernemende private
investeerders. Voor de investeerders
beantwoordt dit de vraag of armoede
bestrijden rendement oplevert. Voor het

KIT, met name de afdeling Develop ment
Policy & Practice, is dit een veelbelovend
onderzoekstraject. Het KIT  levert als een
van de eersten een degelijk onderbouwd
antwoord. Hebben  private investeringen
een sociaal economische impact?
Daarmee levert KIT een belangrijke bij-
drage aan de actuele kennis over duur-
zame armoedebestrijding.

AEB: Eiwitproductie met 
gft en vliegenlarven in
Amsterdam
Het Afval Energie Bedrijf (AEB) en Jagran
BV tekenden begin november 2012 een
samenwerkingsovereenkomst. Samen
gaan zij eiwitrijke grondstof produceren
met behulp van larven van de huisvlieg
en Amsterdams organisch afval. 
In de diervoedersector dreigt een te-
kort aan eiwitten (proteïnen). De prijzen
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van grondstoffen zijn hoog en voedsel-
productie voor de mens heeft voorrang.
Toch zijn eiwitten onontbeerlijk voor
het produceren van veevoer. Jagran BV
en AEB hebben hier een duurzame
 oplossing voor gevonden. Partijen gaan
samen een eiwitrijke grondstof produce-
 ren uit larven van de huisvlieg (Musca
domestica). De larven worden gekweekt
en gevoed met organisch afval zoals
GFT, slib, restaurantafval en zelfs mest.
Ze zijn rijk aan hoge kwaliteit eiwitten
en vetten en daarom bijzonder geschikt
als grondstof voor diervoeding. De
diervoedersector heeft al aangegeven
hier bijzonder in geïnteresseerd te zijn. 

Het is een zeer duurzaam concept
doordat het lokaal verkrijgbaar orga-
nisch afval (her)gebruikt wordt, weinig
energie verbruikt, lage CO2 emissies
heeft en het een toekomstig eiwit
schaarste probleem kan oplossen. 

Eind 2013 moet de demofabriekslijn
operationeel zijn waarna in 2015 de eer-
ste GFT-larvenfabriek van Nederland
geopend kan worden. 

Meer informatie: Sietse Agema, 
Afval Energie Bedrijf, 020-587 6195.

KIT: Tropeninstituut gaat door
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen
(KIT) heeft op 1 november van het mini -
sterie van Buitenlandse Zaken 15,3
 miljoen euro toegezegd gekregen voor
2013. Deze bijdrage geeft het KIT tijd
financieel minder afhankelijk te worden
van overheidsfinanciering. Van de on-
geveer 45 miljoen die het instituut jaar-
lijks omzet, haalt het op dit moment
ruim de helft uit de markt. Dit percen-
tage zal de komende jaren aanzienlijk
moeten groeien. 
Hiertoe heeft het KIT een scenario ont-
wikkeld dat in een driejarige overgang
voorziet naar een toekomstbestendig
KIT dat nog minder afhankelijk is van
overheidsfinanciering. Het toegekende
bedrag van € 15,3 miljoen voor 2013 is
grotendeels in lijn met dit scenario.
Voor de jaren 2014 en 2015 moet het
KIT echter nog nadere afspraken maken
met het ministerie. 
Prof. dr. Rudy Rabbinge, voorzitter van
de Raad van Bestuur van het KIT, ziet de
toekenning als een start van een nieuw
begin. ‘We gaan door in 2013, maar er
kan geen twijfel over bestaan dat we
nog marktgerichter moeten opereren.
Voor het Tropenmuseum en enkele
kennisintensieve onderdelen van het

 instituut zal ook in 2016 een beperkte
financiering nodig zijn. Om de overgang
naar die nieuwe situatie goed te laten
verlopen zetten we de gesprekken met
het ministerie vol vertrouwen voort.’ 
Het KIT zal de samenwerking met ande re
partijen intensiveren. Dit geldt voor het
Tropenmuseum, dat samen met het
Museum voor Volkenkunde in Leiden en
het Afrikamuseum in Berg en Dal de
mogelijkheden onderzoekt om geza-
menlijk de doeltreffendheid en doelma-
tigheid te vergroten. Maar ook voor het
biomedisch laboratorium, de biblio-
theek en de onderzoek- en adviesafde-
ling worden samenwerkingsverbanden
aangegaan. Het KIT zal, na de sluiting
van het Tropentheater, nog verder
moeten krimpen. Gedwongen ontsla-
gen zijn hierbij onvermijdelijk. Over
hoeveel mensen dit zal gaan is nog
 onduidelijk. 

Syntens: Ondernemer
 uitgelicht: Citymaker
Het maken van tekeningen voor steden-
bouwkundige ontwikkeling is een tijd-
rovende en daarmee kostbare aangele-
genheid. Mede onder invloed van de
economische crisis heeft Keizerrijk
Architecten een interactief steden-
bouwkundig rekenprogramma ontwik-
keld, waarmee het mogelijk is om al in
de initiatie-fase te toetsen of een plan
haalbaar is en welke varianten mogelijk
zijn. Dankzij dit programma, Citymaker
genaamd, hoeft er in dit stadium nog
niet getekend te worden. Het resultaat
is een flinke besparing in tijd en geld.

”Van oudsher wordt er veel getekend bij
stedenbouwkundige gebiedsontwikke-
ling,” licht oprichter Berend Hoffmann
van Keizerrijk Architecten toe. ”Het is
echter wel belangrijk om bij het maken
van zo'n ontwerp uit te gaan van realis-
tische aannames. Daarnaast is het zo
dat als een opdrachtgever een kleine
wijziging in het plan wil doorvoeren, er
weer een nieuwe tekening moet worden
gemaakt,” zo verduidelijkt Hoffmann
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promotieonderzoek bij het CWI en het
UvA-ILLC, als jongste promovenda van
Nederland en een van de jongsten in de
wereldgeschiedenis. In december ver-
dedigt ze haar proefschrift in de episte-
mische logica. Dit onderzoeksgebied,
dat op het snijvlak van wiskunde en
 informatica ligt, richt zich op het
 modelleren van informatie-uitwisseling
en de dynamiek van dit proces. 

Sietsma’s toekomst is nog open. Ze voelt
zich aangetrokken tot een carrière in de
wetenschap  maar heeft ook  ambities
om orthopedagoog te worden. Omdat
haar IQ van boven de 156 (hoger gaan
de Europese tests niet) op de basis-
school niet werd onderkend, wil Sietsma
graag andere hoogbegaafden helpen in
hun ontwikkeling. In september begon
ze daarom – naast haar promotieonder-
zoek – een studie Pedagogische
Wetenschappen. Floor Sietsma blijft
voorlopig nog aan het CWI verbonden
als onderzoeker.  

Meer informatie:  Annette Kik, 
( Annette.Kik@cwi.nl).
Zie ook: www.cwi.nl/~sietsma.

Boekel De Nerée: 
Frederieke Leeflang benoemd in
Raad van Toezicht CIZ
Frederieke Leeflang, partner EU &
Competition en bestuursvoorzitter bij
Boekel De Nerée is op 5 oktober j.l.
door minister Schippers van VWS be-
noemd tot lid van de Raad van Toezicht
van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Het CIZ is de uitvoeringsorganisa-
tie voor de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) en beoordeelt of
mensen recht hebben op deze publiek
gefinancierde zorg. De indicatiestelling
gebeurt op basis van de beleidsregels
van het Ministerie van Volksgezond -
heid, Welzijn en Sport.

Frederieke werkt sinds 1994 bij Boekel
met een korte onderbreking van ruim
een jaar waarin zij de Nederlandse

Mededingingsautoriteit (NMa) juridisch
ondersteunde. Sinds 2002 is zij partner
EU & Competition. In november 2011
trad zij aan als bestuursvoorzitter.
Frederieke is gespecialiseerd in Neder -
lands, Europees en Mededingingsrecht.
In dit kader adviseert zij regelmatig zorg-
instellingen over de totstandkoming
van strategische samenwerkingen met
een focus op samenwerkingen tussen
(academische) ziekenhuizen.

UvA: Benoeming Kareljan Schoutens
als nieuwe decaan van de FNWI
Het College van Bestuur van de Univer -
siteit van Amsterdam (UvA) heeft prof.
dr. Kareljan Schoutens per 1 oktober
2012 benoemd tot decaan van de
Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI) op
Science Park Amsterdam. Schoutens
volgt prof. dr. Bart Noordam op, die
sinds 1 mei 2009 het decanaat be-
kleedde. De decaan heeft de algehele
leiding over de faculteit en is verant-
woordelijk voor onderwijs en onderzoek.
Schoutens (1962) is sinds 1995 werkzaam
aan de UvA, eerst als universitair hoofd-
docent aan het Instituut voor Theore ti -
sche Fysica en het Van der Waals-Zeeman
Instituut en sinds 1999 als hoogleraar
Theoretische fysica. Hij doet onderzoek
op het terrein van quantummaterie en
complexe systemen. Hij is sinds 2011

directeur van het Institute of Physics van
de UvA en van 2008 tot 2011 was hij
 directeur van het Instituut voor Theore -
tische Fysica Amsterdam. Ook buiten de
UvA vervult hij verschillende advies- en
bestuursfuncties. Schoutens is lid van
de Koninklijke Hollandsche Maatschap -
pij der Wetenschappen. 

Meer informatie: 
Faculteitsbureau FNWI, 020-525 7678 
(info-science@uva.nl).

VUmc: Hoogste wetenschappelijke
titel voor oprichter Alpe d’HuZes
Peter Kapitein, mede-oprichter en
 ambassadeur van de Stichting Alpe
d'HuZes en Inspire2Live, heeft het ere-
doctoraat (Doctor honoris causa) ont-
vangen voor zijn uitzonderlijke verdien-
sten ten behoeve van het onderzoek
naar en verbetering van de mogelijk-
heden van 'Leven met kanker'. 
VUmc heeft Peter Kapitein voorgedra-
gen vanwege zijn cruciale rol in het
creëren van de financiële mogelijkhe-
den voor wetenschappelijk onderzoek.
Peter Kapitein heeft als initiator van de
stichting Alpe d'HuZes een doorslagge-
vende rol gespeeld in de werving van 
- tot nu toe - ruim 74 miljoen euro die
ten goede zijn gekomen aan weten-
schappelijk onderzoek naar kanker. 
VUmc-hoogleraar 'Leven met kanker'

het delicate evenwicht tussen rekenen
en tekenen. 

Met behulp van een financiële bijdrage
vanuit het project KansenKanon is
 externe expertise ingehuurd om het
programma, dat initieel een standalone
karakter had, webbased te maken en te
integreren in de websites van de part-
ners. Terugkijkend is Hoffmann blij met
de ondersteuning die zijn architecten-
bureau bij de ontwikkeling van City -
maker heeft ondervonden van Syntens.
”Onze innovatieadviseur Elly van

Wattingen heeft ons samen met haar
collega Bon Uijting vanaf het eerste
moment gestimuleerd om het profes-
sioneel aan te pakken en samenwerking
te zoeken met deskundige partners.
Juist de strategische samenwerking
met de vijf partners en in het verlengde
hiervan het multidisciplinaire karakter
van het model, betekent een grote
meerwaarde voor Citymaker.”
Samen met de bedrijven Procap, Stipo,
Stadkwadraat, Sumcity en Techniplan
werkte Hoffmann aan de realisatie van
het rekenprogramma Citymaker. ”Op

advies van Syntens heb ik samen met de
vijf partners een coöperatie gevormd.
Vooralsnog gebruiken wij Citymaker
zelf in onze contacten met opdracht-
gevers en potentiële klanten. Samen
hebben we een groot netwerk.”
Daarnaast wordt Citymaker gepromoot
via social media. ”En onlangs stonden
we met een stand op de PICNIC in
Amsterdam.”

Meer informatie: 
Elly van Wattingen, 088-444 0 136
(elly.vanwattingen@syntens.nl).

VUmc: Europese subsidie voor
VUmc-onderzoek naar afgifte van
neuropeptiden
De European Research Council (ERC)
heeft een ERC Advanced Grants toege-
kend hersenonderzoeker Matthijs
Verhage, verbonden aan VUmc. De
ERC Advanced Grant is bedoeld voor
Europese toponderzoekers die grens-
verleggend onderzoek doen. 
Het onderzoek van Matthijs Verhage
gaat over de manier waarop zenuwcellen
in ons brein neuropeptiden afgeven.
Dat gebeurt vanuit speciale blaasjes,
de dense core vesicles (DCV’s). Het is
bekend dat deze afgifte verschilt van
die van de klassieke neurotransmitters,
maar er is nog veel meer onderzoek
nodig naar de manier waarop dit ge-
beurt. Het einddoel van dit project is
om te laten zien hoe DCV-afgifte werkt,
welke genen en eiwitten erbij betrok-
ken zijn en hoe we deze processen kun-
nen bewerken om ze in te zetten voor
herstel bij ziekte of schade. 
Onderzoek naar de werking van neuro-
peptiden is zeer relevant, omdat neuro-
peptiden een sterke invloed hebben op
ons gedrag en gevoel. Problemen met
de afgifte van neuropeptiden lijken dan

ook belangrijk bij het ontstaan van ziek-
tes als geheugenstoornissen, diabetes
en overgewicht en het optreden van
bijvoorbeeld stemmingsstoornissen. 

Meer informatie: Caroline Arps,
(c.arps@vumc.nl).

CWI: Floor Sietsma uitgeroepen tot
'Nerd Van het Jaar 2012' 
Floor Sietsma, onderzoeker bij het
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
in Amsterdam werd onlangs door Quest
lezers verkozen tot Nerd van het Jaar
2012. In de race liet ze haar belangrijkste
concurrenten Diederik Jekel, bekend
van ’De Wereld Draait Door’, en medisch
bioloog Elza Van Deel achter zich. 

Sietsma studeerde vanaf haar twaalfde
jaar informatica en begon drie jaar
 geleden, op haar zeventiende, haar
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Met de geworven middelen en vanuit
de missie van de stichting die door
Kapitein is opgericht zijn in Nederland
unieke onderzoeksfinancieringspro-
gramma's op het gebied van sneldiag -
nostiek, kankerrevalidatie, leven met
kanker en voeding bij kanker opgericht.
Zo is er bij VUmc een hoogleraar 'Leven
met kanker', prof.dr. Irma Verdonck,
aangesteld. Daarnaast is een program -
ma van persoonsgerichte beurzen
 gestart om de meest talentvolle jonge
onderzoekers te ondersteunen. 
Op 19 oktober werd het eredoctoraat
aan Peter Kapitein uitgereikt tijdens de
132e Dies Natalis van de Vrije Universiteit. 

Meer informatie: Caroline Arps,
(c.arps@vumc.nl).

VU benoemt twee universiteits-
hoogleraren
Met ingang van 1 januari 2013 worden
de hersen- en gedragdeskundige Jelle
Jolles en voedingswetenschapper Jaap
Seidell universiteitshoogleraar aan de
Vrije Universiteit Amsterdam. Het aantal
universiteitshoogleraren komt hiermee
op drie. Peter Nijkamp is universiteits-
hoogleraar bij de VU sinds 2009. Jelle
Jolles zal zijn werk als universiteitshoog-
leraar toespitsen op opvoeding, onder-
wijs en ontplooiing. Daarbij zal hij actief
inzetten op het bevorderen van de dia-

loog tussen wetenschap en samenleving.
Jaap Seidell wil als nieuwe universiteits-
hoogleraar onderzoek doen naar mo-
gelijkheden om de gezondheid van de
bevolking op locaal en regionaal niveau
te bevorderen en de resultaten te
 implementeren.

Meer informatie: 
Aukje Schep, communicatieadviseur
(aukje.schep@vu.nl).

ORAM Nieuwe directeur
Het Algemeen Bestuur heeft Kees
Noorman per 1 januari 2013 aangesteld
als de nieuwe directeur van Onderne -
mers vereniging ORAM. Kees Noorman

(1964) heeft uitgebreide ervaring in het
bedrijfsleven van de regio Amsterdam.
Zo werkte hij onder meer als sectorma-
nager vastgoed bij Haven Amsterdam,
was hij directeur van het World Trade
Center (WTC) en projectdirecteur van
het Park 20 I 20 in Hoofddorp, met de
nadruk op duurzaamheid.
Paul Wevers, voorzitter ORAM: 
“We zijn als bestuur van ORAM erg ver-
heugd met onze nieuwe directeur. Kees
Noorman zal zijn brede ervaring inzet-
ten om leiding te geven aan onze orga-
nisatie en de vereniging. De belangen-
behartiging en netwerkfunctie voor onze
leden zijn bij hem in goede handen.
De komende jaren staan voor het haven-
 bedrijfsleven de verzelfstandiging van
Haven Amsterdam en de aanleg van de
nieuwe zeesluis bovenaan de agenda.
Ook voor de bedrijfslocaties in de
regio, zoals Schiphol, Zuidas en de
 bedrijventerreinen blijft ORAM zich
 inzetten. En voor de leden, zoals onder-
nemers in de zakelijke dienstverlening
en creatieve industrie, zijn onze vele
netwerkbijeenkomsten een rijke bron
voor business-to-business contacten.
Genoeg werk voor ORAM en onze
nieuwe directeur dus.”

ECN Aad Veenman nieuwe voorzitter
Raad van Toezicht ECN/NRG 
Aad Veenman is met terugwerkende
kracht per 1 juni 2012 benoemd tot
 opvolger van Ruud Lubbers  als voorzit-
ter van de Raad van Toezicht van ECN/
NRG. Ruud Lubbers is 7 jaar lang actief
geweest als voorzitter. Hij heeft zich
met groot enthousiasme en inzet ver-
dienstelijk gemaakt voor ECN en haar
dochterorganisatie NRG. Zo heeft hij
een belangrijke rol gespeeld bij het
PALLAS initiatief van NRG dat tot doel
heeft een nieuwe productie- en onder-
zoeksreactor te bouwen als opvolger
van de huidige Hoge Flux kernreactor
in Petten. Ook heeft hij ECN/NRG ge-
stimuleerd om internationaal voorop te
lopen, zowel in het energieonderzoek
als bij het vermarkten van in Petten ont-
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wikkelde technologieën. Aad Veenman
(doctor Technische Wetenschappen
aan de TU Delft, is 64 jaar, gehuwd en
heeft 2 kinderen) maakt sinds 1 juni
2008 deel uit van de Raad van Toezicht.
Hij heeft meerdere commissariaten op
zijn naam staan,  bijvoorbeeld bij Achmea,
TenneTen Draka. Ook was Aad Veenman
president directeur van de Neder land -
se Spoor wegen van 2002 tot 2009. 
De Raad van Toezicht van ECN heeft
tot taak toezicht te houden op het
 beleid van de directie en deze met
 advies bij te staan. De huidige samen-
stelling van de Raad van Toezicht is:
Aad Veenman (voorzitter); Margot
Scheltema;  Peter Jongenburger;
George Verberg en Hester Bijl. 
De Raad bestaat statutair uit leden die
door de minister van EL&I worden
 benoemd. 

Nikhef onderzoekers ontvangen 
4,5 miljoen euro voor onderzoek
Dr. Harry van der Graaf en prof.dr.
Piet Mulders, beiden onderzoekers bij
het Nikhef op Science Park Amsterdam,
hebben elk een ERC Advanced Grant
ontvangen van de European Research
Council (ERC). 
Van der Graaf krijgt bijna 2,5 miljoen
euro voor zijn innovatieve onderzoeks-
voorstel ’MEMS-made Electron Emission
Membranes’. Mulders, hoogleraar

theoretische natuurkunde aan de VU
Amsterdam en lid van de theoriegroep
van FOM-Nikhef, ontvangt een subsidie
van 2 miljoen euro voor zijn baanbreken -
de project 'Quantum Chromodynamics
at Work'.
Harry van der Graaf's project richt zich
op een radicaal nieuwe, generieke
 detector voor fotonen, elektronen en
elektrisch geladen deeltjes. Deze detec-
tor zal niet alleen de detectie van deel-
tjes bij fundamenteel onderzoek verbe-
teren, maar ook een direct spin-off
effect hebben in toepassingsgebieden
zoals medische beelddiagnostiek of
optische communicatie. De basis van
de uitvinding is een aantal gebogen
 dynoden die bovenop een pixelchip
worden gestapeld. Dit is op zichzelf al
een bijzonder efficiënt middel om elek-
tronen te meten. Het onderzoek van
Mulders heeft als doel de ontwikkeling
van nieuwe ideeën die kunnen helpen
om de raadsels op te lossen die ten
grondslag liggen aan het Standaard -
model van deeltjesfysica.

Meer informatie: 020-59 22 000

AEB, NUON: Amsterdams stads-
warmtenetwerk wint Warmtenetwerk
Award voor Best Practice 
Het Amsterdamse stadwarmtenetwerk
van Westpoort Warmte (WPW), is uitge-

roepen tot de Best Practice op het ge-
bied van Nederlandse warmtenetwerken. 
De stichting Warmtenetwerk maakte op
10 oktober op de vakbeurs Energie in
Den Bosch de winnaars bekend van de
Best Practice Award 2012 en de Inno va -
tion Award 2012. Westpoort Warmte,
een joint venture van het Afval Energie
Bedrijf (AEB) en Nuon, won de Best
Practice Award. Volgens de jury levert
WPW de beste combinatie in de prak-
tijk van CO2-reductie, aandeel duur-
zame warmte, innovatie en uitbreiding. 
Voor de vakjury was het Amsterdamse
stadswarmtenetwerk winnaar vanwege
de diversiteit van groene warmtebron-
nen en de sterke groei van het warmte-
net in Amsterdam. De jury, onder voor-
zitterschap van energie- en milieu-
adviseur Teus van Eck had verder waar-
dering voor de vele koppelingen en
 samenwerkingen met partners als
Waternet en Orgaworld. 

Forse milieuwinst 
Het Amsterdamse stadswarmtenetwerk
wordt al sinds 1993 gebruikt om een
deel van de stad van warmte te voor-
zien. Bronnen zijn de afvalenergiecen-
trales van AEB, de biogasinstallatie van
AEB en daarnaast de rioolwaterzuive-
ringsinstallatie van Waternet en de
 vergistingsinstallatie van Orgaworld,
dat organisch afval vergist van onder
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andere supermarkten en horeca. De
laatste twee genoemde bronnen zijn
100% klimaatneutraal en de afvalenergie-
 centrales van AEB voor ruim 50%.
Hierdoor is het percentage stadswarmte
van WPW dat volledig klimaatneutraal
is maar liefst 70%. 

De op stadswarmte aangesloten wonin-
gen en bedrijven hebben geen eigen
cv-ketel meer nodig. De totale CO2-
 reductie die het warmtenet van WPW
oplevert ten opzichte van het gebruik
van individuele gasketels is gegroeid
tot bijna 18 miljoen kilo CO2 per jaar.
Dit is een besparing van ruim 80%.

Meer informatie: Peter Simoës,
 manager Energie en Duurzaamheid
 (simoes@afvalenergiebedrijf.nl)
Afbeelding: AEB-EXT1295

VU Europese miljoenensubsidie 
voor VU-onderzoekers
De European Research Council (ERC)
heeft twee ERC Advanced Grants
 toegekend aan cognitief psycholoog
Jan Theeuwes en hersenonderzoeker
Matthijs Verhage. De ERC Advanced
Grant is bedoeld voor Europese top-
onderzoekers die grensverleggend
 onderzoek doen. Enkele weken gele-
den ontving ook VU-hoogleraar Piet
Mulders een ERC Advanced Grant in
de categorie natural sciences.

Meer informatie: 
Bernie Hermes (b.hermes@vumc.nl). 
Zie ook: www.vu.nl.

VU Nederlander genoemd in de lijst
van meest invloedrijke, levende
 denkers van Thinkers50. 
Elke twee jaar worden in de Thinkers 50’
ranking (www.thinkers50.com) de meest
invloedrijke, levende denkers op het
gebied van management gerangschikt. 
Eind vorig jaar werd Fons Trompenaars
gekozen tot een van de wereld’s top
management goeroes en tevens geno-
mineerd voor de T50 Global Village

Award als erkenning van zijn belang-
rijke bijdrage aan het creëren van be-
grip voor globalisering en de nieuwe
uitdagingen waarvoor we ons gesteld
zien door de opkomende markten in
Azië, Oost-Europa, Afrika en Zuid-
Amerika.

Fons’ drijfveer is de vertaling van waar-
den naar prestaties. Hij helpt leiders van
organisaties om topprestaties te  leveren
door de ontwikkeling van hun vermogen
om dilemma’s te identificeren en recon-
ciliëren. Zeer succesvolle, cross-cultureel
effectieve organisaties onderkennen
vroegtijdig de dilemma’s en zijn in staat
om hun concurrenten voor te blijven;
hoe moeilijker het dilemma, des te
 groter is de winst van het oplossen
daarvan. Samen met zijn collega’s, leidt
Fons een consulting organisatie die
training en advies geeft op het gebied
van duurzaamheid en globalisering/
internationalisering evenals training en
advies met betrekking tot ontwikkeling
van diversiteit, culturele bewustwording,
innovatie en leiderschap. 

“Het is een eer om op de lijst van de top
50 meest invloedrijke denkers te worden
genoemd naast alle anderen. Ik ben hier
erg trots op, net als op de opening van
ons kantoor in Singapore deze week.”

zegt Fons. “Het Zeven Dimensies van
Cultuur model is meer dan een verhaal,
maar wordt ondersteund door 25 jaar
empirisch onderzoek en we hebben de
grootste database over cultuurverschil-
len in de wereld. Wij vertalen culturele
diversiteit naar prestaties door middel
van dilemmareconciliatie, een nieuw
leiderschapsparagdima en een kader
voor veranderings- en HR management.
Deze erkenning onderstreept de waar -
de van onze ideeën voor de manage-
mentpraktijk.”

Meer dan 120.000 exemplaren van Fons’
eerste boek Riding the Waves of Culture:
Understanding Cultural Diversity in
Business zijn tot nu toe verkocht en het
boek is vertaald in meer dan 10 talen,
waaronder: Japans, Chinees, Russisch,
Frans en Duits. Hij is mede-auteur van
een twaalftal andere boeken, waar -
onder Seven Cultures of Capitalism,
Building Cross-Cultural Competence
en 21 Leaders for the 21st Century met
Charles Hampden-Turner. Recent kwam
het boek Innovating in a Global Crisis,
a dynamic new take on creativity and
innovation uit. 

VUmc Xtra Awards uitgereikt
Drie bijzondere donateurs zijn in de
schijnwerpers gezet wegens hun spe-
ciale en trouwe steun aan een van de
fondsenwervende projecten van VUmc
en GGZ inGeest. Zij ontvingen de
VUmc Xtra Award 2012 uit handen van
bestuurders en projectleiders van
VUmc en GGZ inGeest. Het is de derde
maal dat de Awards werden uitgereikt. 
De stichting 12-inch race, bestaande uit
vijf jonge ondernemers, organiseert al
vele jaren in Pijnacker een groot dorps-
feest gekoppeld aan een goed doel.
Centraal staat een race van honderden
mensen op kleine fietsjes. Olav de Roos
van de stichting ontving de Award uit
handen van Gert Jan Kasper, hoog -
leraar kinderoncologie. 
Erica van Broeckhuijsen is werkzaam
bij het Fonds Psychische Gezondheid.
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Thijs Stoop, voorzitter van de Raad van
Bestuur van GGZ inGeest roemde haar
betrokkenheid bij het leefstijlproject van
GGZ inGeest, die uitstijgt boven haar
professionele inzet. Als ambassadeur
heeft zij met groot enthousiasme en
veel inzet de aandacht voor leefstijl een
belangrijke impuls gegeven. 
De bedrijven AIM Action in Marketing
uit Badhoevedorp, Drukkerij Schutters -
magazijn/SMG uit Hasselt en TTC Direct
Mail uit Alkmaar, zorgen al tien jaar
samen voor de totstandkoming van de
nieuwsbrief van VUmc Cancer Center
Amsterdam. De drie bedrijven verzorgen
kosteloos de vormgeving, het drukken en
de verspreiding. Zij zorgen zo dat dona-
teurs en relaties geïnformeerd en betrok-

ken blijven bij de ontwikkelingen in het
onderzoek naar kanker in VUmc. Henk
Verheul,  directeur VUmc CCA, reikte
aan de drie bedrijven een Award uit. 

Meer informatie: 
Bernie Hermes, (b.hermes@vumc.nl)

Ernst & Young: Buitenlandse
investeringen in Europa
nemen toe ondanks volatiliteit 
Nederland op schema met buiten-
landse investeringen 
Ondanks de wereldwijde recessie en de
onzekerheid die de aanhoudende crisis
in de eurozone met zich meebrengt,
heeft Europa in het eerste halfjaar van
2012 in vergelijking met de eerste helft
van 2011 meer buitenlandse directe
 investeringen  aangetrokken. Dit blijkt
uit tussentijdse uitkomsten van de
European Attractiveness Survey van
Ernst & Young. 

In de eerste helft van 2012 hebben buiten  -
landse ondernemingen ruim 1.500 inves-
 teringen in Europa gepleegd – een toe-
name van 6,3% ten opzichte van de eerste
helft van 2011. Nederland loopt vrijwel
op schema in vergelijking met 2011. In
de eerste helft van 2012 zijn er in Neder -
land 85 nieuwe directe buitenlandse in-
vesteringen geteld ten opzichte van 87
in 2011. Caroline Rodenburg, verant-
woordelijk voor International Location

Advisory Services van Ernst & Young.
“Het lijkt erop dat investeerders de
 onzekerheid en volatiliteit in Europa in-
middels als normaal zijn gaan beschou-
wen. Tegenover de economische malaise
in de hele regio staan de sterke funda-
mentele factoren waarover Europa be-
schikt. Deze factoren zijn ondermeer de
grote groep kapitaalkrachtige consumen-
ten, productieve arbeidskrachten, een
ongeëvenaard klimaat voor innovatie
en een goede infrastructuur.” 

Meer informatie: Liesbeth Aarssen, 
088-407 5355  of  06-2125 1229. 
Zie ook: www.ey.com.

ING: Amsterdamse economie
mist traditionele groeimotor
Groot-Amsterdam heeft zich tot dusver
redelijk goed door de economische
 crisis geslagen, maar voelt wel dat een
belangrijke groeimotor is uitgevallen.
De groot vertegenwoordigde financiële
en zakelijke dienstverlening bevindt
zich in een ‘nieuwe werkelijkheid’ en
fungeert niet langer als trekker van de

economie. De groeiende ‘creatieve’
sector kan deze rol (nog) niet overnemen.
Te midden van de kwakkelende Neder -
landse economie komt de internationa -
le verbondenheid van de hoofdstede-
lijke regio goed uit. Naast dat de handel
en logistieke sector kan meeliften op
een licht groeiende export, lijkt 2013
een sterk toeristenjaar te gaan worden.
De detailhandel en horeca staan daar-
mee aanzienlijk minder onder druk dan
elders. ING Economisch Bureau verwacht
al met al dat de regionale economie
volgend jaar met 0,9% zal groeien, wat
grotendeels danken is aan de bevol-
kingsaanwas.

Meer informatie: Rico Luman, 
Sr. Regio-econoom Noord-Holland, 
020-563 98 93, (nico.luman@ing.nl).

Kohnstamm: e-Learning
Educatieve CoAssistent
In het schooljaar 2011-2012 zijn 33
 studenten als "e-Learning Educatieve
CoAssistent" werkzaam geweest op 21
Amsterdamse scholen voor voortgezet
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LSCA
onderwijs. Hun motivatie om later leraar
te worden is toegenomen, de scholen
zijn meer gebruik gaan maken van e-
learning, en vooral de netwerkbijeen-
komsten van docenten en vakdidactici
waren een succes. 
Vraag aan u: hoe kan de motivatie voor
het lerarenberoep verder verhoogd
worden, en hoe kan het onderwijs meer
en beter profiteren van e-learning? 

Meer informatie: Henk Sligte, 
senior onderzoeker, 020-525 13 74, 
(hsligte@kohnstamm.uva.nl).
Zie ook: www.kohnstamminstituut.uva.nl 

Kohnstamm: Verklarende
 evaluatie
Beleidsmakers zijn niet alleen geïnteres-
 seerd in het wetenschappelijk vaststellen
van effecten die optreden als gevolg
van beleidsinterventies maar ook in
 antwoorden op vragen als ‘Hoe en
waarom treden deze effecten op’ en
‘Welke  effecten treden op in welke om-
standigheden en bij wie?’. En: ‘wat is
de rationale achter de beleidskeuze?’.
Voor de beantwoording van dergelijke
vragen is een methodiek voor verkla-
rende evaluatie van beleid ontwikkeld.
Vraag aan u: welk Amsterdams beleid
op het gebied van onderwijs zou u
eens verklaard willen zien? 

Meer informatie: Henk Sligte, senior
onderzoeker, 020-5251374,
(hsligte@kohnstamm.uva.nl).
Zie ook:
www.kohnstamminstituut.uva.nl 

Goudappel Coffeng: 
De mobiele stad: 
op  knooppunten gebeurt het
Deze publicatie is van belang voor
 iedereen die wil weten hoe we in bij-
voorbeeld Amsterdam omgaan met
onze investeringen in openbare ruimte,

vastgoed en bereikbaarheid. Een boek
voor forensen en bestuurders, voor
 architecten en vervoerders, voor ver-
keersplanners en fietsers.  
In ‘De mobiele stad’ schetst de aftredend
Rijksadviseur Infrastructuur Ton
Venhoeven en andere deskundigen de
toekomst van onze steden. 
We zijn niet meer in een mal te persen.
We wonen hier, werken daar en winkelen,
sporten en pierewaaien op weer heel
andere plekken. Dat veroorzaakt veel
mobiliteit. En opstoppingen. De wijze
waarop de steden, de economie en het
verkeer zijn georganiseerd, loopt tegen
haar grenzen. Aan de hand van theo-
rieën over netwerken en ruimtegebruik
definieert De mobiele stad het begrip
bereikbaarheid opnieuw: het gaat niet
alleen om snelheid, maar ook om het

werk, de winkels en voorzieningen die
je daarmee kunt bereiken. En hoe je
daar met zowel auto, openbaar vervoer
als fiets kunt komen. 
Door stad, land en mobiliteit te laten
versmelten, kan Nederland zich ontwik-
kelen tot een samenhangende land-
schapsmetropool, die zowel duurzaam
als economisch competitief is.
Praktijkvoorbeelden laten zien waar
deze visie op mobiliteit en ruimte nu al
gestalte begint te krijgen.
Het boek is de uitgebreide publieksver-
sie van het advies aan Minister Schultz
van Haegen over de wisselwerking van
stad, snelweg en spoor.

Meer informatie: Thomas Straatemeier,
06 51 31 58 29, 
(tstraatemeier@goudappel.nl).

Brochure European Creative
Industries Alliance
Op 14 juni 2012 is de European Creative
Industries Alliance (ECIA) van start
 gegaan in Amsterdam. ECIA is opge-
richt om de creatieve industrie binnen
Europa te versterken. Onderdeel van
ECIA is het Policy Learning Platform,
een samenwerkingsverband van zes
Europese steden. AIM coördineert dit
project. Er is nu een (Engelstalige)
 brochure verschenen waarin wordt
 uitgelegd wat ECIA doet en hoe ECIA
werkt.

Zie ook: www.ccaa.nl

Het Life Sciences Center Amsterdam
(LSCA) heeft als doelstelling om de
 realisatie van kennis, ontwikkeld aan de
kennisinstellingen, te versnellen. Het
Validatiefonds vormt voor het LSCA het
instrument om dit te ondersteunen en
stelt het LSCA in staat om kansrijke
leads met grote potentiële baten voor
de regio Amsterdam te ondersteunen
door uitvoering van validatieonderzoek.
Met het beschikbare budget kan het
onderzoek een stap dichterbij de markt
gebracht worden. Het LSCA ondersteunt
11 projecten waarvan er hier een aantal
geportretteerd zijn. Het Life Sciences
Center Amsterdam is opgericht door
VU & VUmc, UvA, AMC, Sanquin, NKI
en de Amsterdamse Innovatie Motor
met als doel intensief investeren in
 kennisvalorisatie van life sciences. 
Het unieke partnerschap resulteert in
schaalvergroting, het vergroot de mar-
ketingmogelijkheden en het geeft toe-
gang tot extra financiële instrumenten.

Voor meer informatie: Ingrid van Es,
Project Manager Life Sciences Center
Amsterdam (LSCA), tel: 020-525 2092
(y.t.vanes@lscamsterdam.nl of 
www.amsterdambiomed.nl/lsca)

42

Publicatiesenvoordrachten

43

» Drs. G. Vidarsson, Sanquin Research
» Increasing Therapeutic Efficacy of IgGs in Melanoma

» Coorporation: VUmc researchers lead by 
Marjolein van Egmond

» A. van Hell, PhD Post-Doc, Het Nederlands Kanker
Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

» Dose-finding study for a novel liposomal
 doxorubicin formulation. A new method of
 packaging chemotherapeutic drugs to increase
their effect and/or reduce their side effects.

» Spinoff: Ceronco Biosciences

» Dr. C.R. Jimenez, VUmc- Cancer Center
Amsterdam, Dept. Medical Oncology

» Validation of a panel of novel candidate
 biomarkers for the non-invasive early  detection
of colorectal cancer: Innovative multiplex MRM
mass  spectrometry assay development and
evaluation of diagnostic performance in faeces

» M. Sinaasappel, Het Nederlands 
Kanker Instituut – Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis

» Development of a portable 
detector to determine 
arterial input function 
in FDG-PET



Agenda
8 JANUARI 2013 
Eredoctoraten UvA voor Ratan Tata
en André Kuipers
De Universiteit van Amsterdam (UvA)
kent eredoctoraten toe aan de Indiase
ondernemer en filantroop Ratan Naval
Tata en de Nederlandse ruimtevaarder
André Kuipers. De eredoctoraten wor-
den uitgereikt tijdens de viering van de
Dies Natalis van de UvA op dinsdag 8
januari 2013. 

Tata ontvangt het eredoctoraat voor
zijn grote bijdrage aan de wereldwijde
expansie van de Tata Group, waarbij hij
economische groei liet samengaan met
een uitgebreid corporate social respon-
sibility-programma van het concern.
Kuipers wordt onderscheiden voor zijn
succes in het toegankelijk maken van
wetenschap voor een breed publiek én
de wijze waarop hij verschillende
 wetenschappelijke disciplines heeft
 samengebracht in zijn werk.

14 JANUARI 2013
Loyens & Loeff: INSIDE – seminars
voor studenten
Loyens & Loeff INSIDE is een geheel
nieuwe reeks seminars, die de laatste
ontwikkelingen, actualiteiten en best
practices binnen de verschillende
rechtsgebieden ook toegankelijk maakt
voor studenten. Op 1 februari 2013
wordt er op het Amsterdamse kantoor
van Loyens & Loeff afgetrapt met INS-
IDE #1 - Ondernemingsrecht.
Studenten Nederlands- en/of notarieel
recht die ook op de hoogte blijven van
de allerlaatste ontwikkelingen binnen
dit rechtsgebied kunnen zich tot 14
 januari 2013 aanmelden via 
www.loyensloeffacademy.com.

31 JANUARI 2013
Reputatiemanagement
Wat is het verschil tussen imago en
 reputatie? Wie of wat bepaalt uw repu-
tatie en bent u instaat deze te sturen? Is
het meetbaar? Wat zijn de valkuilen,
maar vooral wat zijn uw lessen en kunt

anderen meegeven? Deze en andere
vragen staan centraal tijdens het net-
werk event dat de Amsterdam Economic
Board organiseert op het hoofdkantoor
van KPMG in Amstelveen.o.l.v. Harry
Starren. Sprekers zijn o.a. Jan Willem
Groot, wethouder gemeente Amstel -
veen, Doekle Terpstra, voorzitter Colle -
ge van Bestuur Hogeschool Inholland,
GijsbertJan Bakker, partner KPMG,
Bernt Schneider, burgemeester van
Haarlem en Mildred Hofkes, Bureau
Hofkes Reputatiemanagement. De uit-
nodiging ontvangt u in de eerste week
van januari en het verzoek uw agenda
te reserveren. 
Voor meer informatie: Sven Simons,
coördinator KennisKring Amsterdam
(sven simons@kenniskring.nl).

6 FEBRUARI 2013
De Digitale Agenda: Waar staan we
en wat gebeurt er in 2013?
Het Ministerie van EL&I, de Digitale
Steden Agenda, de G32 en de G4 orga-
niseren gemeenschappelijk een bijeen-
komst waarin de stand van zaken rondom
de Digitale Agenda op Europees,
Nationaal en Lokaal niveau wordt door-
genomen. De Amsterdam Economic
Board is de host van deze bijeenkomst.
Sprekers op het evenement zijn onder
andere Prins Constantijn van Oranje
Nassau, minister Henk Kamp, Harry
van Dorenmalen en Arnold Smeulders. 

Daarnaast worden overheden en bedrij-
ven uitgenodigd om in 6 break-out
 sessies de state-of-the-art  voorbeelden
te laten zien. Hierbij gaat het om 3D-
printen, eHealth, Energie, Onderwijs,
Open Data en wordt gesproken over
de uitrol van Breedband in Nederland.
Meer informatie: Willem Koeman 
(willem@aimsterdam.nl).

7 FEBRUARI 2013
MRA Congres: EYE on the Future
Over de ambities van de metropool-
regio Amsterdam
Hoe ziet u de Metropoolregio Amster -

dam in 2040? Wat kunt u bijdragen aan
de versterking van de internationale
concurrentiepositie van de metropool-
regio? Hoe kunnen we er samen voor
zorgen dat de Metropoolregio Amster -
dam in de top 5 van Europese regio’s
blijft? Deze vragen staan centraal tijdens
het MRA Congres 2013 ‘EYE on the
 future’ op donderdag 7 februari in het
Filmmuseum EYE. 
Meer informatie over programma en/of
aanmelden vindt u op 
www.metropoolregioamsterdam.nl.

9 EN 10 FEBRUARI 2013
VU: Nederlands Tweelingen Register
bestaat 25 jaar
Dit jaar bestaat het Nederlands
Tweelingen Register (NTR) van de Vrije
Universiteit Amsterdam 25 jaar. Dat
wordt met alle deelnemers (tweelingen
en hun familieleden) gevierd op 9 en 10
februari 2013 in Burgers’ Zoo in Arnhem.
De verwachting is dat meer dan 10.000
NTR-deelnemers een bezoek aan de
dierentuin zullen brengen. Zo veel
meerlingfamilies zijn nog nooit tegelijk
bij elkaar gekomen. 
Kijk voor meer informatie op
www.tweelingenregister.org/25jaarntr

28 MAART 2013
Een goede reputatie: 
the invisible hand
Hoe wordt uw organisatie transparanter
en meer in verbinding met de buiten-
wereld? En hoe houdt u uw organisatie
op koers tijdens reputatieschade? Het
is voor bestuurders en organisaties
noodzakelijk om goede antwoorden te
hebben. Hebben ze deze niet, dan blijft
de kritische blik van de  samenleving
op hen gericht. Menig organisatie
 herkent dit probleem. Vaak met grote
gevolgen. Wat kunnen wij van elkaar
leren? En welke organisaties doen het
goed? Kom op 28 maart 2013 naar het
4de Nationale Reputatie Congres, en
denk en doe mee. Kennis delen door
dialoog is ons motto! 
Inschrijven via www.nieuwbestuur.nl
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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
Academie van de stad 
www.acdemievandestad.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.com
AM NV www.am.nl
Amsterdam Center for Entrepreneurship
ACE www.case-amsterdam.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.arkin.nl
Baker & McKenzie www.bakermckenzie.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
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam www.bja.nl
Bureau Jeugdzorg www.bjaa.nl
Capgemini www.nl.capgemini.com
CBE Academica www.cbeacademica.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.cinnovate.nl
Decisio www.decisio.nl
Deutsche Bank www.deutsche-bank.nl
Dienst Economische Zaken, gemeente 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
www.ivv.amsterdam.nl
Dienst Economische Zaken gemeente
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 Amsterdam www.amsterdam.nl
Gemeente Diemen www.diemen.nl
Gemeente Haarlem www.haarlem.nl
Gemeente Haarlemmermeer
www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hilversum www.hilversum.nl
GGD www.ggd.nl
Gemeente Ouder-Amstel www.ouder-amstel.nl
Gemeente Purmerend www.purmerend.nl
Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl
Generali Verzekeringsgroep NV
www.generali.nl
De gezonde stad www.degezondestad.org
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
Incotec www.incotec.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  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
Maxwell Group www.maxwell.nl
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
Onderwijs Centrum Binnenvaart 
www.onderwijs-binnenvaart.nl
Openbare Bibliotheek Amsterdam
www.oba.nl
PBF innovatie www.pbfinnovatie.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.regioplan.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
Schouten & Nelissen www.sn.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
TNO Kwaliteit van Leven www.tno.nl/arbeid
TPEX TelePresence Exchange International
www.tpex.eu
Trinité www.trinite.nl
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers
www.twynstragudde.nl
Universiteit van Amsterdam www.uva.nl
UPC Nederland www.upc.nl
UWV Werkbedrijf www.werkbedrijf.nl
Van Gansewinkel 
www.vangansewinkel.com
Van der Hoeden/Mulder 
www.hoeden-mulder.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
Ziut www.ziut.nl
Zuidas Amsterdam www.zuidas.nl
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DAGELIJKS BESTUUR
Eberhard van der Laan (vz) Burgemeester van 
Amsterdam 
Age Fluitman Voorzitter Kamer van
 Koophandel Amsterdam
Carolien Gehrels Wethouder EZ gemeente
Amsterdam
Annemarie Jorritsma Burgemeester
 gemeente Almere
Hans van der Noordaa (pm) Lid Bestuur
Bank ING
Johan Remkes Commissaris van de Koningin
provincie Noord-Holland
Louise Gunning Schepers Voorzitter College
van Bestuur Universiteit van Amsterdam en HvA
René Smit Voorzitter College van Bestuur
Vrije Universiteit
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Nico Appelman Gedeputeerde
Economische Zaken provincie Flevoland
Hans Bakker Voorzitter Directie Amsterdam
RAI
Kees van den Berge CFO Afval Energie
Bedrijf Gem. Amsterdam
Pieter Broertjes Burgemeester van Hilversum
Freek Busweiler Algemeen directeur a.i.
Koninklijke Joh. Enschede
HP Calis Site-manager Shell Technology
Centre Amsterdam
Harry Campen Regiodirecteur Ballast
Nedam 
Harry van Dorenmalen Algemeen directeur
IBM Nederland, België en Luxemburg
Frank Drukker Directeur Corporate Clients
Deutsche Bank 
Leo Esselman CFO Nationaal Lucht en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Geke Faber Burgemeester van Zaanstad
Sam van der Feltz Voorzitter Raad van
Bestuur International Bureau of Fiscal
Documentation
Robert Geerlings Voorzitter Amsterdamse
Sportraad
Anja Groenewoud CEO Accenture
Maarten de Groof CCO Schiphol Group
Tex Gunning Lid Raad van Bestuur Akzo
Nobel N.V.
Robert Harryvan Directeur Corporate Clients
ABN AMRO Bank nv
Ronald Huikeshoven Regiodirecteur AM NV
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
ROC van Amsterdam-Flevoland
Mike Jansen Partner Baker & McKenzie
Wim Jansen Regiodirecteur Business
Banking Amsterdam ING
Klaske de Jonge Director Corporate Affairs
Vodafone Nederland
Herman Kaemingk Partner Loyens & Loeff
Amit Kapur Director Benelux, Tata
Consulting Services
Jos van Kleef CEO Goudappel Coffeng B.V.
Anne-Marie Klijn Advocaat en partner
Boekel De Nerée
Kees Koedijk Decaan en directeur
TiasNimbas Business School
Henk Kreft Directeur KPN Business WMS
Clients
Harm Kreulen Directeur KLM Nederland,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Roelof Kruize Algemeen directeur Waternet
Stephan Lauers Kantoorvoorzitter Partner
Ernst & Young
Carol Lemmens Directeur Twynstra Gudde
Adviseurs en Managers
Marcel Levi Voorzitter Raad van Bestuur
Academisch Medisch Centrum
Dertje Meijer Algemeen Directeur Haven
Amsterdam
Peter Molengraaf Voorzitter Raad van
Bestuur Alliander
Huib Morelisse Voorzitter Raad van Bestuur
NUON N.V. 
Ron de Mos Vice President Sales Benelux
Logica
Rahma el Mouden Directeur MAS
Dienstverleners B.V.
Theo Mulder Directeur Onderzoek
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen
Anita Nijboer Partner Tax en vestigingsleider
Amsterdam PwC
Frank Ottenhof CEO Trinité Automation
Fred Plukker Voorzitter Raad van Bestuur
VUmc
Jaap van Rhijn Algemeen directeur Colliers
International Netherlands B.V.
Theo Rinsema Algemeen directeur Microsoft
Jan de Rooij Partner Deloitte
Jeroen van Roon Managing Partner
Healthcare Consulting Boer & Croon, thans
voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis
Ziekenhuis Beverwijk
Maarten Rosenberg Directeur Corporate &
Private, Rabobank Amsterdam
Jan van Run Gedeputeerde Provincie
Noord-Holland
Joop Saan Algemeen directeur Koninklijke
Saan
Bernt Schneiders Burgemeester van
Haarlem
Ben Scholten Wethouder Economische
Zaken gemeente Almere
Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur
Ymere
Coks Stoffer CEO Cisco Nederland
Rudy Stroink Algemeen directeur TCN
Property projects
Jan-Hendrik Sweers Algemeen directeur
Vialis B.V.
Doekle Terpstra Voorzitter College van
Bestuur Hogeschool Inholland
Wietse Tjoelker Partner KPMG Accountants
Peter Veenman Algemeen directeur Colt
Technology Services
Corné Verbraak Directeur Operations
Randstad Nederland
Jan Verheij Regiodirecteur Van Gansewinkel
Bibi de Vries Directeur Koepels, Branches en
Belangenorganisaties Achmea
Theo Weterings Burgemeester van
Haarlemmermeer
Erik Wiechers Directeur Business UPC
Nederland
Rene Witzel Algemeen directeur JCDecaux
Vincent Wouters Regionaal Innovatie ma-
nager Syntens Amsterdam
Jan van Zanen Burgemeester van
Amstelveen

BESTUUR KENNISKRING AMSTERDAM

Eindredactie Sven Simons
Redactie Floor Bakhuys 

Roozenboom 
bijeenkomsten
Tine van Heerikhuize, 
Inholland
Anneke Sipkens
Deloitte
rondetafelgesprek
Rick Janse Kok Board
Inge van der Kraan
Susan Okkes HvA
Maarten Wesselink 
interview
Josje Spinhoven AIM

Fotografie Jeroen Oerlemans
Michel Marang
Fred van Diem 
Connie Jimenez
Won Tuinema
Thies Bening
Peter Lowie
Jean Pierre Jans
Rob Heulemans
Sander van der Torren
Liesbeth Dingemans

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. 

COLOFON


