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VAN HET SECRETARIAAT
De Stichting KennisKring Amsterdam stelt zich als doel de kennisinfrastructuur in de
regio te versterken en de kennisoverdracht te bevorderen. Om dit doel te  bereiken
heeft de KennisKring de  afgelopen 15 jaar een aantal activiteiten in gang gezet. Met
de Nieuwsbrief, voor en door donateurs van de KennisKring, willen wij u op de
hoogte houden van alle activiteiten van de KennisKring. Daarnaast kunt ook u kopij
aanleveren voor de Nieuwsbrief. Wij denken bijvoorbeeld aan door u georganiseerde
activiteiten die ook relevant kunnen zijn voor anderen in de regio Amsterdam en aan
bijvoorbeeld een nieuwe website van uw bedrijf. Hiervoor dient u contact op te
nemen met het secretariaat van de KennisKring Amsterdam. Uw inbreng wordt
 bijzonder op prijs gesteld. De  redactie van de Nieuwsbrief  geschiedt door het
 secretariaat, zij behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij al dan niet op te
nemen. Het secretariaat dat voor kort bestond uit Rik Bleeker  (directeur) en Sven
 Simons (coördinator) is per 1 januari uitgebreid met Sylvia  Blankendaal (assistent).

De Nieuwsbrief verschijnt drie maal per jaar in een oplage van 3200 stuks. 
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aan sport en de sector biedt werk aan
circa 82.000 fte. De Duitse economie
groeide in 2006 tijdens het in eigen
land georganiseerde WK voetbal 1,8
procent, dat was het hoogste groei-
cijfer van de laatste 6 jaar. Vergelijkbare
groei werd aangetoond bij andere
 organiserende landen zoals Frankrijk in
1998 en in Engeland in 1996 na het EK
voetbal. De ongekende media aandacht
voor sport mag hier niet onvermeld
blijven.

Sport en zijn evenementen kunnen als
katalysator dienen voor stedelijke ver-
nieuwing en de ontwikkeling van archi-
tectonische trekpleisters zoals het vo-
gelnest in Beijing en het nieuwe
 stedelijke en architectonische elan van
Barcelona na de Olympische Spelen
van 1992. Dit geeft een idee van de
kracht van sport als toeristisch en eco-
nomisch vliegwiel. Het geeft tevens de
noodzaak aan van zowel het binnen ha-
len van mooie evenementen als van
het investeren in sport om Amsterdam
en haar inwoners in optimale conditie
te brengen. Juist in deze tijd van eco-
nomische stagnatie zijn blijvende in-
vesteringen, financieel en anderszins,
in de sport, essentieel om de sociale
en economische weg omhoog snel te
kunnen inslaan.

De KennisKring en de sportsector kun-
nen daarin veel voor elkaar betekenen.
De ontwikkelingen in de sport stimule-
ren de vraag naar onderzoek en kennis-
deling met diverse sectoren. De Sport-
raad* stelt zich ten doel bij te dragen
aan de verbinding tussen sport en
 andere relevante maatschappelijke
sectoren om de sociale en economische
effecten van de sport ten volste te
 benutten. Wij zijn daarin in volle gang.

Robert Geerlings
Voorzitter Sportraad Amsterdam 
(info@sportraadamsterdam.nl)

* De Sportraad Amsterdam geeft
 gevraagd en ongevraagd advies over
de hoofdlijnen van sportbeleid aan
het college van B&W en de gemeen-
teraad van de gemeente Amsterdam. 
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Eén van de leuke dingen van de
 KennisKring is dat wij op de fraaiste
plekken onze bijeenkomsten en
 vergaderingen mogen organiseren.

Het Trippenhuis, de ’flagstore’ van de
Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) op de Kloveniersburgwal
in Amsterdam is zo’n plek. Het monu-
ment Trippenhuis (1662), werd in 2 jaar
(!) gebouwd voor de gebroeders Trip.
Zij vestigden zich in Amsterdam met
hun firma Louys & Hendrick Trip koop-
lieden in waepenen, geschut, cogels &
amonitie van oorloge.
Vanaf 1812 kreeg het een geheel nieuwe
bestemming, toen koning Lodewijk
 Napoleon er het door hem in 1808
 opgerichte Koninklijk Instituut van
 Wetenschappen, Letteren en Schoone
Kunsten in vestigde. De voorloper van
de huidige Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen. In de

periode 1815 tot 1885 was tevens het
Rijksmuseum in het Trippenhuis geves-
tigd. Je kunt er bijna geen voorstelling
van maken dat achter de voorgevel van
het Trippenhuis de Nachtwacht van
Rembrandt heeft gehangen.
De missie van de KNAW: als forum,
 geweten en stem van de wetenschap
bevordert de KNAW de kwaliteit en de
belangen van de wetenschap en zet zij
zich in voor een optimale bijdrage van de
Nederlandse wetenschap aan de cultu-
rele, sociale en economische  ontwikke -
ling van de samenleving. De KNAW
kent een wetenschappelijk  genoot schap
en een onderzoeksorganisatie voor 19
onderzoeksinstituten in de geestes,
 sociale en levenswetenschappen. 
Theo Mulder, directeur Onderzoek en
Instituten van de KNAW meldt de
 BegeleidingsCommissie van de Kennis-
Kring in zijn presentatie dat sommigen
de KNAW enigszins stoffig vinden, maar
tegelijkertijd onbetwistbaar gezagheb-
bend. Zo wordt het lidmaatschap van
de KNAW als zeer eervol ervaren.

THEO MULDER STELT HET VOLGENDE
OVER DE POSITIE VAN DE
 WETENSCHAP IN NEDERLAND:
•Nederland behoort in de reeks ’kop-

lopers, volgers, inhalers en achterblij-
vers’ als het gaat om R&D-uitgaven
van publieke organisaties in interna-
tionaal perspectief (2000 – 2005) tot
de ’volgers’.

•Als het gaat om de private investerin-
gen behoort Nederland zelfs tot de
achterblijvers.

Daarbij komt dat slechts 25% van de
Nederlanders (laagste score in 25 EU
landen!) instemmend reageert op de
vraag of ”my government should spend
more money on scientific research and
less on other things” en het is duidelijk
waarom de KNAW stelt dat Nederlan-
ders weinig geld over hebben voor
 wetenschap.
Volgens het World Economic Forum,
dat met de Global Competitiveness
Index 133 landen onderzocht, is Neder-
land in 2008 gezakt van de achtste naar
de tiende plaats. Eén van de  punten uit
de index is dat Nederland slechter is
gaan scoren in innovatie.  Bedrijven
 investeren weinig in onderzoek en
nieuwe producten, terwijl dit voor
 volgens de onderzoekers belangrijk is
om een kenniseconomie in stand te
houden.
”Wetenschap is geen luxe, maar een
noodzaak”, stelt Theo Mulder terecht.
Iedere Euro geïnvesteerd in weten-
schap levert op termijn 7 Euro op, heeft
de OECD berekend.

Belangrijke taak voor de KNAW om
naar de burgers en politiek het belang
van wetenschap en kennis over te
 brengen. De KennisKring ondersteunt
daar graag bij.

Rik Bleeker
directeur
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SPORT! HÉT SOCIAAL-ECONOMISCHE
VLIEGWIEL VOOR AMSTERDAM
Bij het schrijven van deze column, zijn
bijna vijf miljoen sporters in Nederland
aangesloten bij een sportvereniging.
Daarnaast werken momenteel onge-
veer twee miljoen Nederlanders aan
een  gezonde leefstijl door fitness cen-
tra te bezoeken en vullen velen van
ons hun vrije tijd met sporten als
 joggen, skaten, golfen en skiën. Niet
 alleen de sporter zelf, maar ook de
sportsector blijft in beweging. Nieuwe
wensen, behoeften en inzichten dienen
zich aan.

Sport wordt steeds meer een centraal
instrument om sociaal-maatschappe-
lijke en economische effecten te reali-
seren. De sport is daardoor een spil
voor het succes van het bedrijfsleven
en de stad Amsterdam. Het levert een
gezonde en optimistische beroeps -
bevolking op, maar ook duizenden
werk- en opleidingsplekken en plezier
voor grote groepen actieve beoefe-
naars, vrijwilligers en toeschouwers.
Deze gedachte sluit aan bij mijn eigen
motto: ”zoveel mogelijk Amsterdam-
mers aan het  sporten krijgen”, omdat
de sociaal-maatschappelijke en econo-
mische leefbaarheid van de stad daar-
door wordt vergroot. 

Denk daarnaast ook aan de positieve
effecten die succesvolle sporters, eve-
nementen en sponsors op het imago
en de groei van een land of een stad
kunnen hebben. Een kleine beeldende
anekdote wil ik u in dit verband niet
 onthouden. Onlangs zei mijn collega-
bestuurder, Girish Ramachandran van
TATA Consultancy Services, in zijn af-
scheidsspeech naar aanleiding van zijn
terugkeer naar India het volgende:
”toen ik acht jaar geleden kreeg te
horen dat ik naar Nederland werd uit-
gezonden, had ik geen enkel beeld bij
dit land behalve dat ze daar goed kun-
nen voetballen. Dat gaf mij vertrouwen.”

De sportindustrie in Nederland is een
sector van aanzienlijk belang. Consu-
menten, overheden en sponsors beste-
den in totaal jaarlijks 9,4 miljard euro
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De Amsterdamse regio kent een sterke
life sciences cluster. Reden  temeer om
daar als KennisKring i.s.m. het Amster-
dam Biomed Cluster en het medisch
centrum van de Vrije Universiteit
(VUmc) in het voorjaar aandacht voor
te vragen. Met life sciences wordt het
geheel van  wetenschappen en techno-
logieën  bedoeld, waarin biologisch
leven wordt gebruikt voor de ontwik-
keling van betere producten en
 productieprocessen. 

De Amsterdamse life sciences sector is
de grootste van Nederland in termen
van onderzoek en aantal bedrijven. De
Amsterdamse Metropoolregio telt ruim
20.000 banen in de medisch georiën-
teerde life sciences sector en kent meer
dan 6700 onderzoekers werkzaam in
deze sector. Deze kennisintensieve
 sector groeit sterkt o.a. door de vele
vormen van samenwerking tussen be-
drijfsleven en kennisinstellingen. Daar-
naast is het naar de markt brengen van
kennis dit cluster niet vreemd. Of zoals
Peter Nijkamp, voormalig voorzitter van
de NWO en een groot voorstander van
kennisvalorisatie, het eerder formu-
leerde: ”Wetenschap dient de samen-
leving: an inconvenient truth?
Het welkomstwoord was van de gast-
heer Elmer Mulder, voorzitter Raad van
Bestuur VUmc en lid Algemeen Bestuur
KennisKring Amsterdam. Hij sprak over
de toekomstplannen van het VUmc o.a.
met betrekking tot de uitbreiding en
huisvesting, en het baanbrekend onder-
zoek, zoals in het Alzheimer instituut.
Oswald Schwirtz, voorzitter Kamer van
Koophandel Amsterdam en dagvoor-
zitter stond kort stil bij het waarom van
deze middag alvorens hij de volgende
sprekers aankondigde.
Annemieke Roobeek, hoogleraar Stra-
tegie en Transformatiemanagement,

Universiteit Nyenrode en Directeur-
 eigenaar van MeetingMoreMinds en
van Open Dialogue BV ging in op de
betekenis van kennisvalorisatie, het nut
en noodzaak, en de daarbij horende
randvoorwaarden. 
Vervolgens sprak Ada Kruisbeek,
hoogleraar Vrije Universiteit, business
developer TTO VU & VUmc en direc-
teur Life Sciences Center Amsterdam

over het economisch rendement van de
life sciences. Naast de bereikte resulta-
ten stond zij kort stil bij de bedreigin-
gen binnen dit cluster zoals de ’global
competition’, de wisseling in politieke
steun en korte termijn denken en ten-
slotte de onderlinge versnippering
zowel regionaal als nationaal. Ada
Kruisbeek beschreef ook de noodzaak
om te komen tot regionale clustervor-
ming. zowel voor het aantrekken van
bedrijven als voor de samenwerking
van overheid-kennisinstellingen-be-
drijfsleven en de wederzijdse kennisuit-
wisseling tussen bedrijven en kennisin-
stelllingen als het gaat om  innovatie. 
De laatste 2 sprekers Willem van Oort,
directeur Arthrogen en AIMM Thera-
peutics en Bas van der Baan, directeur
Business Development Agendia deel-
den tenslotte hun praktijkervaringen
met de aanwezigen. Willem van Oort is
vanaf 2000 algemeen directeur van
 beginnende bedrijven op life sciences-
gebied en is lid van de Technology
Transfer Office AMC. Arthrogen BV,
eveneens een AMC spin-off is actief in
het ontwikkelen van gentherapie voor
reumatoïde artritis en AIMM Therapeu-
tics BV, een AMC spin-off, is actief op
het gebied van de ontwikkeling van
vaccins met volledig menselijke anti -
lichamen. Agendia is doorgebroken
met de MammaPrint, een test waarmee
het risico op uitzaaiing van borstkanker
te voorspellen is. Volgens Bas van der
Baan zijn veel jonge biotechnologie -
bedrijven nog lang niet toe aan het
commercieel inzetten van hun product.
Hij besprak o.a. het naar de markt bren-
gen van een product en wat hier bij
komt kijken. In het kader van het derde
lustrum van de KennisKring Amsterdam
werd de bijeenkomst afgesloten met
een spetterend optreden van een mul-
ticulturele jongerenmuziek en dans-
groep in een Caribische sfeer.

In geval u meer inhoudelijke informatie
wenst over dit thema life sciences dan
kunt u contact opnemen met Sandra
Mighielsen, projectleider Amsterdamse
Innovatie Motor en coördinator
 Amsterdam Biomed Cluster:
(sandra@aimsterdam.nl).

Life Sciences 
in Business

D.D. 01.04.2009

Zij stond tevens stil bij het 3de lustrum
van de KennisKring en de resultaten van
de afgelopen periode met onvoorstel-
baar veel momenten dat de ’een iets
geleerd heeft van de ander’. Het resul-
taat is een groot en vitaal regionaal
kennisnetwerk met inmiddels ca. 6000
aangeslotenen. Als een van de Kennis-
Kring principles noemde zij  kennis delen
is kracht, hetgeen deze middag opnieuw
centraal stond. Vervolgens lichtte zij kort
de ’Principles van Almere’ toe, met daarin
aandacht voor duurzaamheid. Ook in de
Metropoolregio Amsterdam en de Am-
sterdamse  Innovatie Motor, de zuster-
organisatie van de KennisKring vormt
duurzaamheid een van de speerpunten.
Jan  Rotmans, directeur Kennisnetwerk
Systeeminnovaties en transities (KSI),
directeur Dutch Research Institute For
Transitions (DRIFT), voorzitter bestuur
Stichting Urgenda, sprak in zijn presen-
tatie 'Duurzaamheid van onderstroom
naar draaggolf' zijn respect en bewon-
dering uit voor Almere, omdat er langs
de principles die echt duurzaam zijn de
schaalsprong gemaakt gaat worden. Hij
maakte een koppeling met het tweede
deel van het programma, waarin ook
zichtbaar gemaakt werd dat Almere
hele bijzondere projecten realiseert.
Anderzijds merkte hij op dat de princip-
les te weinig onderscheidend zijn en
derhalve te algemeen. De principles
zouden naar zijn mening ook elders
toepasbaar zijn en daardoor minder
specifiek.
De bijdrage Almere 2.0 van Adrie
 Duijve steijn, wethouder ruimtelijke
 ordening van de gemeente Almere

sprak over de schaalsprong, waarin de
 wensen van mensen de kracht vormt
van de stad. De opdracht Almere 2.0
wordt gezien als het tweede begin van
Almere, nu met aandacht voor het
Cradle to Cradle principe dat Almere
als uitgangspunt bij haar schaalsprong
hanteert. Na een korte intermezzo tus-
sen de aanwezigen en de beide spre-
kers konden de deelnemers in 6 paral-
lelle sessies  ervaren hoe invulling wordt
gegeven aan de Almere Principles.
Sessie 1 ”C,mm,n 2.0_over Transitie-
pad elektrische mobiliteit”, door
Willem-Jan van Grondelle (Stichting
Natuur en Milieu). Almere streeft niet
naar minder mobiliteit, maar naar betere
mobiliteit, in termen van zowel duur-
zaamheid als belevingswaarde en
 gebruiksgemak. Het versnellen van de
implementatie van elektrisch vervoer en
het actief ondersteunen van nieuwe
mobiliteitsdiensten en –concepten zijn
de speerpunten voor een transitie naar
100% duurzame mobiliteit. 

Sessie 2 ”Naar eco-effectiviteit van
de gebouwde omgeving” door Alex
van Oost (Almere). De Almere Princip-
les stellen dat de bouwopgave niet
 primair een kwantitatieve maar een
kwalitatieve eis is. Columbuskwartier is
de eerste wijk in Nederland waar op
grote schaal Zonnewoningen en Passief
huizen worden gerealiseerd. Bijzonder
aan de architectuur van deze wijk is dat
duurzaamheid zichtbaar is gemaakt. De
openbare ruimte is verbijzonderd met
de aanleg van een zogenaamd kinder-
pad. Autovrij, hoogwaardig duurzaam
ingericht qua straatwerk en meubilair,

zichtbaar duurzaam door regenwater
aan het oppervlak af te voeren en een
bijzondere groeninrichting.
Sessie 3 ”Ik bouw mijn huis in Almere,
door Jacqueline Tellinga (Almere) met
als voorbeeldproject ’de Buitenkans’ in
Almere Buiten. Almere vindt dat bur-
gers veel meer invloed moeten hebben
op de ontwikkeling van de stad. Men-
sen ’maken’ de stad, in ruimtelijke en
sociale zin, ieder afzonderlijk maar
vooral ook gezamenlijk, en ze moeten
principieel de ruimte krijgen om dat
naar eigen inzicht te doen”. De eerste
concrete uitingen zijn het grootschalige
programma voor particulier opdracht-
geverschap in de woningbouw, ’ik bouw
mijn huis in Almere’, het stimuleren van
nieuwe vormen van ’mede-opdracht-
geverschap’, en het initiatief tot de
 ontwikkeling van een ’sociaal duurzame
wijk’, Almere Hout Noord.
Sessie 4 ”Van afval naar grondstoffen”
en ”Ondergronds afvalsysteem” door
Vera Vrijburg (CENTRALNED). De
 ontwerpfilosofie van Cradle to Cradle
elimineert het concept afval. Gesteld
wordt dat alle soorten materialen
 kunnen worden teruggebracht in een
biologische of in een technische mate-
riaalkringloop; afval=voedsel. Dit heeft

Almere Principles 
in praktijk

”De titel van deze bijeenkomst verwijst naar de inspirerende uitgangspunten van
de groeiplannen van de gemeente Almere. Het Rijk wil dat de gemeente in 20
jaar versneld doorgroeit naar de vierde stad van Nederland met 350.000 inwoners,
60.000 nieuwe woningen en 100.000 arbeidsplaatsen. De gemeente heeft deze
handschoen opgepakt op de voorwaarde dat deze schaalsprong op een duurzame
wijze wordt gerealiseerd”, aldus Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere,
lid Dagelijks Bestuur KennisKring en tevens dagvoorzitter.

D.D. 27.05.2009



ook zijn plek gekregen binnen de Al-
mere Principles.
Sessie 5 ”Proeftuin Agromere, stad
zoekt boer” door Jan Eelco Jansma
van de WUR op stadslandgoed De
Kemphaan. Almere wil een produce-
rende stad worden in plaats van een
consumerende stad. Dit vereist ver-
gaande innovaties in de systemen die
de stad draaiende houden. Dankzij de
schaalspong zijn deze innovaties op
grote schaal toe te passen. Zo ook voor
de relatie van stad en land(bouw).
Sessie 6 ”ICT en duurzaamheid,
door Anwar Osseyran van SARA, het
glasvezelnetwerk. De ICT sector heeft
een collectieve verantwoordelijkheid
om het toenemend energieverbruik
binnen de sector spoedig aan te pakken.
Het groener te maken van de ICT-sec-
tor vereist een brede en langdurige
 samenwerking tussen overheid, acade-

mia, leveranciers, applicatieontwikke-
laars, bedrijven, maatschappelijke orga-
nisaties en consumenten. De weg naar
groen is geen hype maar een must voor
overleving en groei. Groene ICT biedt
kansen en kan zeer effectief ingezet
worden om de andere sectoren groener
maken en dat leidt uiteindelijk tot
groene ICT banen.
In de plenaire slotbijeenkomst sprak
Roel Steenbeek, voorzitter Raad van
Bestuur Ymere, over de zeven uitgangs-
punten voor een duurzame ontwikke-

ling in de samenwerking van de ge-
meente Almere en Ymere. Het gaat
daarbij om diversiteit, verbinding, com-
bineren van stad en natuur, anticiperen
op verandering, innoveren, ontwerpen
van gezonde systemen en het centraal
stellen van de mensen. De uitwerking
hiervan vond zijn weerslag in Almere
Hout, waarvoor Ymere een prijs heeft
gewonnen. Voor meer inhoudelijke in-
formatie over de Almere Principles
neemt u  contact op met Alex van Oost:
(a.vanoost@almere.nl).

vervolg: Almere Principles in praktijk

Begonnen met de handel in derivaten
en goederen, 400 jaar geleden, is de
 financiële sector in Amsterdam in de
loop der tijden uitgegroeid tot één
van de bepalende financiële centra’s
van de wereld. 

Vorig jaar brak in de Verenigde Staten
met de banken de crisis uit met grote
gevolgen. Gaandeweg kwam ook hier
de financiële sector meer onder druk te
staan. De gevolgen zijn u reeds be-
kend. De vraag dient zich aan op welke
wijze het vertrouwen in deze sector, die
voor Amsterdam van eminent belang is,
te herwinnen? Amsterdam heeft met
deze sector hele sterke troeven in han-
den, die wij graag opnieuw op de kaart
willen zetten. De Unique Selling Points
waarmee deze sector zich in de Amster-
damse Metropoolregio onderscheidt

zijn: het meest innovatieve financiële
centrum van de wereld (denk aan CO2
emissies, testmarkt, Green Light Finan-
cial District); de internationale oriënta-
tie op het diensten en  producten aan-
bod; een constructieve Autoriteit
Financiële Markten; aantrekkelijk fiscaal
vestigingsklimaat (hub voor Europa en
verder); uitstekende infra structuur (IT en
Schiphol); aantrekkelijk woon/werk
 klimaat en de historie, met daaraan
 verwant de kernwaarde  ’handelsgeest’.
Met deze bijeenkomst in het Beursge-
bouw wordt nog eens benadrukt welke
prachtige geschiedenis Amsterdam
heeft in deze sector. Joost van der
Does de Willebois, CEO NYSE Euro-
next en tevens dagvoorzitter schetste
kort de geschiedenis van de Beurs in
Amsterdam. Ook sprak hij over de
enorme mogelijkheden en perspectie-

ven van deze sector in de regio. De lat
voor deze bijeenkomst lag hoog. Het
ging niet alleen om het informeren en
de bewustwording maar ook om met
elkaar na te denken hoe het vertrouwen
te herwinnen en deze sector verder uit
te bouwen is. Want alleen in een geza-
menlijke inspanning kan het succes
 afgedwongen worden. Vanuit dit
 perspectief zijn prominente vertegen-
woordigers vanuit de politiek, het ver-
mogensbeheer, het advieswezen en het
bankwezen uitgenodigd ons deelge-
noot te maken van hun zienswijze op
het herwinnen van vertrouwen en op
welke wijze deze sector zich opnieuw
kan positioneren. De aftrap werd ver-
richt door Lodewijk Asscher wethouder
en loco-burgemeester en verantwoor-
delijk voor economische zaken, finan-
ciën, maar ook jeugd & onderwijs. In
zijn  presentatie ”Amsterdam Financieel
Centrum: tijd voor een renaissance”,
stond hij uitgebreid stil bij de kracht
van de regio zoals de hierboven ge-
noemde USP’s, inclusief de hoog opge-
leide arbeidsmarkt en tweetaligheid en
het heel diverse culturele aanbod. Maar
hij benoemde ook een aantal uitdagin-
gen waarvoor de regio Amsterdam zich
gesteld ziet. Amsterdam zet zwaar in op
de kenniseconomie, waarbij het contact
ook tussen het bedrijfsleven en de
 kennisinstellingen cruciaal is. In de over-
 stap naar de financiële sector gaf Lode-
wijk in een aantal kengetallen de grote
betekenis weer van deze sector voor de
regio Amsterdam: 10% van de banen in
de regio komen uit de financiële sector
en deze sector maakt 22% uit van het
Bruto Regionaal Product. Vervolgens
besprak hij de huidige  situatie waarin
de sector zich begaf en sloot hij af met
de kansen voor Amsterdam in termen
van brugfunctie, aangaan van nieuwe
verbindingen zoals met de logistieke
en creatieve sector.
Hij hield tenslotte een pleidooi om
meer te investeren in onderwijs, krachti-
ger naar buiten te treden, te investeren
in nieuw elan en te investeren in PR en
Marketing. Hij sloot af met de oproep
aan de aanwezigen om in de gezamen-
lijkheid deze uitdaging aan te gaan.
George Möller, weer even terug op

zijn oude honk als de toenmalige
boardmember en COO van Euronext
en nu actief als voorzitter Raad van Be-
stuur Robeco Groep, hield een pleidooi
voor een sterke financiële sector zowel
ten aanzien van de markt van groot be-
lang, als voor een sterk internationaal
opererend bedrijfsleven. Eveneens van
groot belang achtte hij de wisselwerking
 tussen de financiële wereld met de aca-
demische wereld en de overige secto-
ren. Hij constateerde dat ondanks de
kracht en positie van het Nederlandse
bankwezen met zijn enorme netwerk,
Amsterdam op de grote ranglijsten toch
wel aan het zakken is. Hij is een voor-
stander voor meer focus, d.w.z. niet in
de breedte maar juiste de specialisatie.
Hij verwees in dit verband naar de
speerpunten van het Holland Financial
Centre. ”Maar we moeten leren over
onze eigen schaduw heen te stappen”,
aldus George Möller. Hij hield een
warm pleidooi voor meer saamhorig-
heid, keuzes maken en elkaar meer te
gunnen. ”Indien we daar niet in slagen
zullen we de wedstrijd niet winnen en
worden we in Amsterdam gemarginali-
seerd”. 
Raoul Oberman is Director bij McKin-
sey & Company Amsterdam, gespeciali-
seerd in de practices van banken, verze-
keringsmaatschappijen en private equity
bedrijven in heel Europa, maakte een
analyse van de veranderende financiële
wereld, de plek die we als Nederland,
lees Amsterdam, daarin innemen en de
richting waarin deze sector zich beweegt. 
De vierluik ’politiek, vermogensbeheer,
adviespraktijk werd compleet met de
presentatie van Jan de Ruiter, Country
Executive Netherlands, van Royal Bank

of Scotland. Jan de Ruiter liet zich wat
kritisch uit over de houding van de fi-
nanciële wereld in m.n. het HFC. Het
vertrouwen in de financiële wereld is af-
genomen. Door de vele fusies en over-
names bij de grote bedrijven is hun
slagkracht verminderd. Groter is niet
 altijd beter. De sector moet keuzes
maken die wellicht op korte termijn een
negatief effect hebben, maar waar de
organisaties er op de langere termijn
toch sterker uit kunnen komen. Om de
juiste keuzes te kunnen maken moeten
de randvoorwaarden op orde zijn. Hij
noemde in dat verband het aantrekken
van hoofdkantoren, behouden van
 talent en een goede infrastructuur. Tot
slot pleitte hij voor het opzetten van een
topopleiding, het nemen van nieuwe
initiatieven en vooral ook meer samen-
werking en daartoe achtte hij het plat-
form van de KennisKring als een mooi
vehicle ter aanvulling op het HFC. Na de
vier inspirerende bijdragen was er nog
voldoende ruimte om met  elkaar in ge-
sprek te gaan vanuit die gezamenlijke
verantwoordelijkheid om het vertrou-
wen terug te brengen en deze sector
opnieuw positief op de kaart te zetten. 

Voor meer inhoudelijke vragen over deze
bijeenkomst dan wel de follow-up kunt
u contact opnemen met Reiniera van
 Pallandt: (pallandt@ez.amsterdam.nl).
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In het bijzijn van Minister Ronald Plasterk
van OC&W vierde de KennisKring op 26
augustus jl. haar derde lustrum in (en op
het dak van) NEMO. Ruim 150 gasten
dineerden; (ex)bestuurders, oprichters,
burgemeesters, wethouders, gedepu-
teerden, CEO’s, voorzitters, directeuren,
beleidsmakers etc. Een fraaie afspiege-
ling van het netwerk.

Harry Starren had de leiding en bracht
de gasten terloops wat management-
vaardigheden bij. Het jeugdtheater Zuid-
Oost hield een prikkelende spiegel voor.
Noblesse Oblige zorgde voor muziek.
Minister Ronald Plasterk en voorzitter
Job Cohen ontvingen het eerste exem-
plaar van het jubileumboek: KennisKring
Amsterdam, 15 jaar in beweging. 

Kern van de KennisKring en dus ook
van het boek is de kennistransfer. Een
ieder die het boek ontvangt wordt na
lezing verzocht het door te geven aan
een andere geïnteresseerde of relatie!

Wilt u het boek ontvangen: neem dan
contact op met het secretariaat van de
KennisKring.

KennisKring15 jaar in beweging via een keten, maar door een gelijktij-
dige aanpak van een groot aantal in-
stanties, die als het ware om het gezin
heen gaan staan. Deze aanpak is een
antwoord op de kritiek dat er in het
 verleden onvoldoende werd samen-
gewerkt. Door tegelijkertijd aanwezig
te zijn in een multi-probleemgezin en
elkaar op de hoogte te houden voor-
kom je het langs elkaar heen werken.
Gerritsen: ”Deze aanpak onderscheidt
zich door niet bovenaf, maar bij de uit-
voering te beginnen. De professionals
werken samen in een casuïstiek overleg
onder regie van Bureau Jeugdzorg. Als
de gezinsmanagers constateren dat de
instanties er niet uit komen, wordt het
op een hoger niveau opgelost. 
De bazen van de professionals binnen
 Bureau Jeugdzorg en daarbuiten,
 bijvoorbeeld de stadsdeelmanager,
hebben één iemand als procesmanager.
De procesmanagers krijgen van hun
 organisatie een mandaat om een
 beslissing te nemen die voor beide par-
tijen bindend is, zonder dat die wette-
lijk is vastgelegd. Wij hebben de regie
maar zijn niet de baas. Een effectieve
regie voeren gaat alleen door zelf niet
de baas te zijn”.

LEVEND LABORATORIUM
Op de vraag naar de wisselwerking tus-
sen Bureau Jeugdzorg en de kennisin-
stellingen heeft Gerritsen een duidelijk

antwoord: ”Die is er veel te weinig”. Er
zijn onderzoeken waar Bureau Jeugd-
zorg aan meewerkt, studenten lopen
stage en de medewerkers van Bureau
Jeugdzorg zijn opgeleid aan die kennis-
 instellingen. Maar volgens hem is de
wisselwerking te weinig gefocust en te
fragmentarisch. Gerritsen:”Het is mijn
grote wens binnen de jeugdzorg de
 samenwerking tussen de kennisinstel-
lingen te verbeteren en bijvoorbeeld
meer onderzoek te doen. Dan denk ik
niet aan theoretisch maar aan actie-
onderzoek. Het zou fantastisch zijn als
onderzoekers van maand tot maand
meelopen en in functionele familiethera-
 pie zien wat er echt gebeurt. Studenten
zouden stages bij ons kunnen lopen en
aan die onderzoeken meewerken. Maar
we hebben er geen geld voor. Juist
daar waar de grote maatschappelijke
problemen worden opgelost is schraal-
hans keukenmeester. Ik kan het aanto-
nen, we hebben de laagste overhead,
ondersteuning en salarissen.  Terwijl ons
werk gaat over het oplossen van een
ongetemd maatschappelijk probleem.
Als rijk en beschaafd land slagen we er
niet in de 5 procent van onze kinderen,
waar het niet goed mee gaat, van goede
zorg te voorzien. Het is een probleem
met veel spelers waar niemand de baas
is en dat maakt het tot een ongetemd
probleem. Bij meervoudige problema-
tiek loopt de overheidsmachinerie vast,

ook bij Bureau Jeugdzorg, dat werkt met
gezinnen waar meerdere problemen bij
elkaar komen”. 

HULPVRAAG
Op de vraag wat hij van de KennisKring
verwacht is zijn antwoord: ”Een duidelijke
verwachting heb ik nog niet maar ik heb
wel een hulpvraag. Wij kunnen dit werk
niet alleen en hebben te weinig geld om
de stap voorwaarts te maken, sneller te
werken en wachtlijsten weg te werken.
Wat we van onze kant kunnen bieden is
een levend laboratorium voor onderzoek.
Wij kennen de werkelijkheid. Die speelt

zich iedere dag af in onze spreekkamers
en bij de families waar wij thuis komen.
Dat is onze meerwaarde in samenwer-
king met andere kennisinstellingen”. 
Over de laatste vraag wat hij aan andere
bedrijven en organisaties kan meegeven
hoeft Gerritsen niet lang na te denken:
”deze ongetemde problemen die zich
in de samenleving afspelen laten zich
niet oplossen in bestuurskamers, VIP-
rooms, ministeries en de Trêveszaal,
maar wel op de werkvloer waar profes-
sionals van verschillende uitvoerings-
instanties samenwerken. In ons geval
onder de bezielende leiding van Bureau
Jeugdzorg”. 

Hebt u vragen naar aanleiding van dit
interview neem dan contact op met 
Erik Gerritsen: (e.gerritsen@bjaa.nl).
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”Wij doen alleen nog maar de moeilijke
gevallen in de jeugdzorg”. Directeur
Erik Gerritsen vertelt over het werkveld
van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam. De ingewikkelde gezinnen,
waar de veiligheid van kinderen in het
geding is en ouders niet mee kunnen of
willen werken. ”Als ik het demagogisch
zeg: wanneer het in het voorveld, bij de

ouders, consultatiebureaus, zorgadvies-
teams, buurtwerkers niet is gelukt,
mogen wij het nog een keer proberen
en dan met nul fouten. En dan heb ik
het over de zeer ingewikkelde psychia-
trische problemen, schulden, criminali-
teit bij ouders en de te kleine woningen.
Kortom, wij spelen in de eredivisie van
de jeugdzorg. En net als bij het Neder-

lands elftal heeft iedereen daar een
 opvatting over.” 

’WRAP AROUND’ NETWERK
Als hem gevraagd wordt hoe het net-
werk van BJAA eruit ziet somt hij een
lange lijst van organisaties op: binnen
de stadsregio en daarbuiten, van stads-
deel tot ministerie, instellingen voor
jeugd- en opvoedhulp maar ook de vol-
wassen GGZ. De overheid is opdracht-
gever, om precies te zijn de stadsregio.
”Het is een netwerk, waarbinnen ketens
bestaan. En het is een ’wrap around’
netwerk”. Gerritsen legt mij uit dat de
aanpak van de problemen in een der-
gelijk netwerk niet verloopt in stapjes,

BJAA, in de eredivisie
vande jeugdzorg
Gerritsen:”Wij bieden een levend laboratorium”



PROJECTEN 
ONTSTAAN VANUIT DE KENNISKRING

Amsterdamse 
Innovatie Motor AIM
www.aimsterdam.nl

MARKTPLAATS BEDRIJFSRUIMTE
CREATIEVE INDUSTRIE 
Op 2 juli jongstleden werd i.s.m. AIM,
de Kamer van Koophandel Amsterdam
en EZ Amsterdam de online bedrijfs-
huisvestingssite gelanceerd. Met ruim
90 geïnteresseerden een succesvolle
lancering. Tijdens de bijeenkomt werd
de zoekfunctie ’kleinschalige bedrijfs-
ruimtes’ gelanceerd. De zoekfunctie is
onderdeel van de portal van Creative
Amsterdam en terug te vinden via
www.ccaa.nl/huisvesting. Via deze link
is eenvoudig het aanbod van bedrijfs-
ruimtes in Amsterdam te vinden. Daar-
naast geeft de site informatie over
huurrecht en vestigingscondities. 

CREATIVE AMSTERDAM ALS
 VOORBEELD VOOR EUROPA
Op 8, 9 en 10 september nam AIM deel
aan de conferentie Creative Economy
and Beyond, waarbij de toekomst van
de creatieve economie centraal stond.
Sprekers over de hele wereld gaven
hun reflectie op het thema. Processen
in beleid kwamen aan de orde maar
ook de definitiekwestie van de cre-
atieve industrie én indicatoren voor
clustering waren hete hangijzers. Uit de
verschillende discussies blijkt dat men

sterk kijkt naar Amsterdam en meer
specifiek naar Creative Amsterdam. Het
model van Creative Amsterdam inclu-
sief de digitale infrastructuur appelleert
aan de wens van andere steden om een
duidelijk zichtbaar loket én creatief
cluster te realiseren.  

Hoe komt AIM nu in Helsinki terecht?
AIM is een van de partners van het pro-
ject Creative Metropoles: een Europees
project tussen 11 Europese steden
(waaronder Amsterdam, Birmingham,
Barcelona, Berlijn en Helsinki). Door
middel van ’best’ en ’worst’ practices
leren de deelnemende steden welke
initiatieven zij kunnen gebruiken om de
regio te versterken. Meer lezen:
www.ccaa.nl/page/26130/en 

NEDERLANDSE GAME-DEVELOPERS
IN KEULEN
Voor de derde keer op rij organiseer-
den Creative Amsterdam en Syntens,
i.s.m. de Kamer van Koophandel Am-
sterdam en het Nederlands Centrum
voor Handelsbevordering, een handels-
missie naar de Gamescom in Keulen.
Gamescom is het grootste game indus-
trie event van Europa en vond plaats
van 19 t/m 23 augustus. 40 Neder-
landse gamebedrijven namen deel om
zichzelf internationaal in de schijnwer-
pers te zetten. Meer lezen:
www.ccaa.nl/page/25407/nl

SHANGHAI INTERNATIONAL
 CREATIVE INDUSTRY WEEK 2009
Van 15 tot en met 21 oktober 2009
vindt de Shanghai International Creative
Industry Week 2009 (SICIW) plaats. Het
platform Dutch Design Fashion Archi-
tecture (DutchDFA) organiseert, in
 samenwerking met het Nederlands
Consulaat Generaal Shanghai en FAR
Architecture Center Shanghai, de
 Nederlandse bijdrage en deelname aan
de SICIW 2009. Creative Amsterdam is
het aanspreekpunt voor de regio
Noordvleugel voor deze handels-
 missie. Ook geeft Creative Amsterdam
i.s.m. de Kamer van Koophandel advies
en informatie aan ondernemers die
geïnteresseerd zijn in zaken doen in
China. Daarnaast zal Creative Amster-
dam in Shanghai contacten leggen
voor het creatieve programmaonder-
deel van Amsterdam tijdens de Shang-
hai World Expo. Geïnteresseerden
 kunnen contact opnemen met Eva
Olde Monnikhof: (eva@aimsterdam.nl). 
Voor marktscans over de Creatieve
 Industrie in Shanghai kunt u terecht op
www.ccaa.nl/shanghaiblog

INTERNATIONAL TALENT 
MEETS DUTCH LIFE SCIENCES 
PROGRAMMA WERPT 
VRUCHTEN AF
Naar voorbeeld van 2008, werd ook dit
jaar rond de BioCareer Event het ’Inter-
national Talent meets Dutch Life Scien-
ces’ programma georganiseerd. Vijftig
internationale bio-talenten bezochten
de Amsterdamse Life Sciences sector.
Het Nederlands Kanker Instituut, AMC,
VUmc, Science Park Amsterdam,
 Avantium, Agendia en Solvay waren
vertegenwoordigd. Vonden in 2008
zeven deelnemers een baan in Neder-
land, dit jaar werden al zes talenten
 direct gecontracteerd. 
Naast het bieden van carrièremogelijk-
heden, is het programma een uitste-
kende gelegenheid voor Nederland om
zich internationaal te profileren als Life
Sciences regio. 
www.bcfevent.nl/international

CREATIEVE INDUSTRIE

10 11

BIOBUSINESS EVENT 
’NIEUWE’STIJL’ IN ALMERE
Op 16 juni trok de BioBusiness Event
rond de 300 professionals uit de Life
Sciences en medische technologie
 sector naar de Schouwburg in Almere.
Informatieve presentaties, ’meet the
 expert’ sessies en tal van netwerk en
partnering mogelijkheden zorgden
voor nieuwe inspiratie en verbindingen.
www.biobusinessevent.nl 

’LIFE SCIENCES FUND AMSTERDAM’
DOET EERSTE INVESTERING IN
AIMM THERAPEUTICS
In juni kondigden de gemeente
 Amsterdam, Provincie Noord-Holland,
ING-Bank en Rabobank de eerste
 investering aan van het ’Life Sciences
Fund Amsterdam’ in het bedrijf AIMM
Therapeutics. AIMM Therapeutics,
spin-off van het AMC, ontwikkelt een
nieuwe technologie om humane anti -
lichamen te genereren tegen kanker en
auto-immuun ziekten. Het Fonds streeft
naar een grootte van €20 miljoen met
investeringen in acht tot tien biomedi-
sche starters in de regio Amsterdam. 
www.amsterdambiomed.nl/lsca

AVANTIUM WINT AMSTERDAM 
INVENTOR AWARD 2009
Met als doel nu eens de wetenschap-
per in het zonnetje te zetten werd de
eerste Amsterdam Inventor Award door
Amsterdam Topstad weggegeven in
2008. Op17 juni dit jaar werd Avantium de
gelukkige winnaar van de 2009 Award
voor de ontwikkeling van een nieuwe
generatie biobrandstoffen. De gezamen-
lijke presentatie van de negentien inge-

diende uitvindingen gevolgd door een
netwerkdiner in Amsterdam leverde in-
teressante combinaties van onze high-
tech sectoren op. www.topstad.amster-
dam.nl/nieuws/inventor_award_2009

NIEUWE LIFE SCIENCES BROCHURE
Terwijl het Amsterdam BioMed Cluster
aan momentum wint, bouwt zij meer en
meer kennis op over de regionale Life
Sciences sector. Hoogste tijd dus voor
een nieuw overzicht in de vorm van een
internationale brochure. ’Life Sciences
in Business’ onderbouwt waarom de
Amsterdamse metropoolregio the
place to be is voor Life Sciences.
www.amsterdambiomed.nl 

LINKED
Het Amsterdam BioMed Cluster heeft
inmiddels ook een Group op LinkedIn
voor de professional in Life Sciences
die zijn of haar persoonlijke netwerk wil
uitbreiden. 
www.linkedin.com/groupRegistration?g
id=1842327 

MASTERCLASS SUSTAINABLE
URBAN MOBILITY 
De internationale master class ’Sustai-
nable Urban Mobility’ wordt gehouden
van 7 tot en met 9 oktober 2009 in het
Lloyd Hotel in Amsterdam. De hoofd-
vraag die behandeld zal worden, is hoe
kan duurzame mobiliteit bijdragen aan
de kwaliteit van leven in stedelijke ge-
bieden? De masterclass wordt georga-
niseerd door Amsterdam Cycling to
 Sustainablity, i.s.m. TU Delft, Nicis,
Transumo, Velo Mondial en MacBike.
Meer informatie: (info@ac2s.nl). 

AMSTERDAM BIKE SLAM 
IN NEW YORK
Op zeer succesvolle wijze heeft afgelo-
pen maand (10-13 september) in New
York de New Amsterdam Bike Slam
plaatsgevonden als onderdeel van het
programma van Hudson400, de viering
van het ontstaan van de stad New York.
Het programma bevatte twee hoofd-
activiteiten; het symposium ’Global
Trends in Sustainable Mobility’ en de
Bike Slam.

Hoogtepunt was de ’battle’ op het
 podium van Club Cielo, in het hart van
Meatpacking District. Twee teams, die
bestonden uit Amsterdamse en New
Yorkse specialisten en professionals op
het gebied van stedelijke planning, de-
sign, verkeer en vervoer presenteerden
hun visies en lichtten toe op welke wijze
het gebruik van de fiets kan worden
 gestimuleerd voor het gebied Lower
Manhattan en Harbor District. Een vak-
bekwame jury oordeelde op basis van
creativiteit en haalbaarheid. In Battery
Park werd door loco-burgmeester
 Caroline Gehrels de prijs - fietsen van
Workcycles - uitgereikt aan het
 winnende team.
De New Amsterdam Bike Slam is initia-
tief van Amsterdam Cycling to Sustaina-
 bility, een consortium dat zich richt op

LIFE SCIENCES

DUURZAAMHEID

International Talent meets Dutch Life Sciences



De Hogeschool van Amsterdam (HvA),
INHolland, de Vrije Universiteit (VU) en
Universiteit van Amsterdam (UvA) bun-
delen hun kennis voor ondernemers. 
Bij Kennispoort Amsterdam kunnen
 ondernemers -maar ook non-profit-
organisaties en overheidsinstellingen-
terecht voor alle vragen aan het hoger
onderwijs. 

Ieder die zich aanmeldt via de site
www.kennispoortamsterdam.nl krijgt
eerst een (telefonisch) intakegesprek.
Vervolgens wordt de vraag ’uitgezet’ bij
één of meer onderwijsorganisaties.
Soms kan de vraag snel beantwoord
worden. In andere gevallen duurt dit
langer of wordt de vraagsteller door-
verwezen.

De bemiddeling door Kennispoort
 Amsterdam is gratis. De onderwijsorga-
nisatie die de vraag behandelt kan wel
kosten in rekening brengen, waarvoor
de ondernemer soms weer een
 subsidie (innovatievoucher) kan krijgen. 

Onderstaand is een selectie van
 binnengekomen vragen.

VRAAG Een ondernemer vraagt om
een stagiair die de interne bedrijfs-
processen kan toetsen.
ANTWOORD Tijdens het intakegesprek
blijkt dat de ondernemer niet zozeer op
zoek is naar een stagiair, maar meer
heeft aan een student die een onder-
zoek moet uitvoeren voor zijn afstudeer-
 opdracht (scriptie). Het voordeel hier-

van is dat nu ook studenten van de
 universiteit in aanmerking komen voor
de opdracht. Bovendien is de onderne-
mer bij een afstudeeropdracht niet
 verplicht de student fulltime in zijn
 onderneming te laten werken. 
De ondernemer wordt verwezen naar
de juiste contactpersonen bij de HBO-
scholen en universiteiten en krijgt
 advies over de wijze waarop de op-
dracht het best onder de aandacht van
de studenten kan worden gebracht.

VRAAG Een particulier heeft in zijn vrije
uurtjes een innovatief en multifunctio-
neel muismatje ontwikkeld. Het pro-
duct wordt in enkele winkels verkocht.
De kopers zijn enthousiast. De particu-
lier wil graag een campagne opzetten,

maar weet niet hoe hij dit moet aan-
pakken.
ANTWOORD De uitvinder van het
nieuwe muismatje is doorverwezen naar
CASE, waar studenten in verschillende
projecten marketingplannen voor
 ondernemers ontwikkelen. 

VRAAG Een journalist maakt een docu-
mentaire over prijsvragen. Gedurende
een jaar doet de journalist mee aan alle
prijsvragen die hij tegenkomt. Hiervan
wordt verslag gedaan. De journalist wil
dit verhaal larderen met wetenswaar-
digheden over prijsvragen. Hoe groot

is de kans op een prijs? Welke type
 personen laten zich verleiden door
prijsvragen? Wat verdienen de produ-
centen aan de prijsvragen? 
De journalist vraagt Kennispoort te
 onderzoeken of er binnen de instituten
onderzoek naar deze vragen is gedaan.
ANTWOORD Kennispoort kan niet aan
dit verzoek voldoen, omdat het geen
geschikte onderzoeksvraag is voor
 studenten en/of medewerkers uit het
hoger onderwijs. 
Maar de journalist kan wel zelf aan de
slag! Met een eenmalige betaling van
€20 kan iedereen namelijk gebruik

maken van de mediatheken bij alle
 Amsterdamse hoger onderwijsinstellin-
gen. De journalist heeft veelvuldig ge-
bruik gemaakt van deze mogelijkheid.
De documentaire is bijna klaar.

VRAAG Een ondernemer die zich heeft
gespecialiseerd in computerfraude,
meldt Kennispoort dat hij in contact wil
komen met vakgenoten (medewerkers
en studenten).
ANTWOORD De ondernemer wordt
geïntroduceerd bij het lectoraat Digi-
taal Opsporen van de Hogeschool van
Amsterdam. 
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vraagstukken en issues met betrekking
tot duurzame mobiliteit. Amsterdam
Cycling wordt gefinancierd door Trans-
umo en de gemeente Amsterdam.
Meer informatie via: www.newamster-
dambikeslam.org en www.ac2s.nl

AIM TO SUSTAIN
Op 6 oktober vindt de volgende Dins-
dag bijeenkomst plaats in Pakhuis de
Zwijger. Onderwerp deze keer is Stads-
warmte: zin of onzin? Meer informatie
over deze bijeenkomst kunt u lezen op
www.dinsdag.nu 

ICT IN BUSINESS
In samenwerking met het Amsterdamse
ICT-cluster heeft AIM een nieuwe
 Engels talige ICT-brochure gemaakt. In
deze brochure wordt aan hand van zes

thema’s beschreven waar de metro-
poolregio Amsterdam in uitblinkt:
 Connectiviteit, Creativiteit, Innovativiteit,
Duurzaamheid, Openheid en Dienstver-
lening. Door het geven van achtergrond -
informatie, interviews met voorlopers
(Hero’s) en heel concrete cases wordt
de sector beschreven en wordt getoond
dat we trots kunnen zijn op de kennis-
instellingen en bedrijven in onze regio.

AMSTERDAM: EEN NOG 
LEVENDIGER LAB   
Amsterdam wordt meer en meer een
levend laboratorium. Met het project
Amsterdam Living Lab probeert AIM in
hechte samenwerking met Waag So-
ciety, de Universiteit van Amsterdam,

Novay en het Amsterdamse bedrijfsle-
ven de regio om te toveren tot een
proeftuin voor producten en applica-
ties. Dit alles met steun van het Ministe-
rie van Economische zaken, Amsterdam
Topstad, de Provincie Noord-Holland
en de Stadsregio Amsterdam. Inmid-
dels is er een website, is er een nieuw
lab (Photolab) en is Amsterdam Living
Lab prominent onderdeel van het grote
Europese project Apollon (door Euro-
pese Commissie bestempeld als
 ’Flagship Project’).
www.amsterdamlivinglab.nl       

AIM GOES OPEN
Open Innovatie is niet meer weg te
denken uit de huidige wereld van inno-
vatie. Het gaat hierbij al lang niet meer
om een kleine groep wetenschappers
en idealisten, maar Open Innovatie
wordt bijna overal, gestructureerd, toe-
gepast. Samen met Dutch en de ge-
meente Amsterdam is AIM momenteel
druk doende om een Service Centrum
Open Innovatie op te zetten. 
Meer informatie: (gijs@aimsterdam.nl).
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Kennispoort Amsterdam

12 13

Nieuws donateurs
UvA-instrumenten aan
boord van Discovery 
Onlangs is de Space Shuttle Discovery
gelanceerd, met aan boord onder an-
dere twee instrumenten die mede door
het Technologiecentrum (TC) van de
Faculteit der Natuurwetenchappen,
Wiskunde en Informatica van de UvA
zijn ontwikkeld. Astronauten van de
Discovery zullen de instrumenten over-
brengen naar het Amerikaanse deel van
het internationale ruimtestation ISS. De
komende weken worden die vanaf de
aarde opgestart. Met de High Tempe-
rature Insert (HTI) wordt onderzocht
hoe een vloeistof (water) zich bij ge-
wichtsloosheid gedraagt bij het zoge-
naamde kritische punt. Dat is de speci-
fieke toestand van druk, dichtheid en
temperatuur die de overgang markeert
waarbij er geen onderscheid meer is
tussen gas- en vloeistoffase. Met het
tweede instrument (Directional Solidifi-
cation Insert) wordt kristalgroei bestu-
deerd. De modules maken deel uit van
het DECLIC-project waarmee onderzoe-
 kers van de universiteiten van Bordeaux
en Marseille via tele-science-experimen-
ten kunnen doen in het ISS ruimtestation.
Onder leiding van Frank Kayzel (UvA en
IDEAS! BV) heeft een team van specia-
listen van het TC jarenlang gewerkt aan

de ontwikkeling van de unieke modules
waarin de temperatuur (tot 400 graden
Celsius) met grote nauwkeurigheid kan
worden geregeld. 

Voor meer informatie:
E.Hennes@uva.nl

UvA-onderzoekers
maken eind aan blauw-
algplaag in Veendam
Onderzoekers van het Instituut voor
Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
(IBED) aan de UvA hebben met een
nieuwe methode blauwalgen in recrea -
tieplas Borgerswold in de gemeente
Veendam weten aan te pakken. Het
 onderzoek deden ze samen met Advies-
en ingenieursorganisatie ARCADIS.
 Ongeveer 95 procent van het aantal
blauwalgen is nu verdwenen. Het be-
strijden van blauwalg is op deze manier
niet eerder vertoond. Blauwalgen
 bevatten vaak giftige stoffen waarvan
mensen ziek kunnen worden. Er is door
de UvA-onderzoekers hard gewerkt aan
een oplossing, waarbij het water is
 behandeld met een zeer lage en onge-
vaarlijke concentratie waterstofperoxide.
Met een speciaal geconstrueerde boot
werd waterstofperoxide aan het water
toegevoegd. Uit laboratoriumonder-

zoek bleek dat blauwalgen veel gevoe-
liger voor waterstofperoxide zijn dan
andere (niet giftige) algen. Op een boot
is een stellage gebouwd. Via slangen
en buizen die tot op de bodem van de
plas reiken, is de stof aan het water toe-
gevoegd. Dezelfde concentratie water-
stofperoxide wordt ook in aquaria
 toegepast. Daarom verwachten de on-
derzoekers geen gevolgen voor de
 vissen in het water. De stof is binnen
een paar dagen afgebroken tot water
en zuurstof. Er blijft dus niks achter in
het milieu. Op deze technologie is
 inmiddels octrooi aangevraagd. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Betere preventie kan 
beroepsziekteclaims 
voorkomen
Betere preventie en betere sociaal-
 medische begeleiding van werknemers
kan het aantal schadeclaims in verband
met beroepsziekten drastisch terug-
dringen. Dat is de hoofdconclusie uit
het onderzoek Leerzame Schadeclaims,
dat is uitgevoerd door onderzoekers
van de UvA, de Universiteit Maastricht
en het Nederlands Centrum voor
 Beroepsziekten (AMC-UvA). De onder-



zoekers analyseerden 37 beroepsziekte-
dossiers met betrekking tot RSI (repeti-
tive strain injury) en OPS (Organo
 Psycho Syndroom oftewel ’schilders-
ziekte’), aangevuld met 16 interviews
met slachtoffers uit de geanalyseerde
dossiers. Het is het eerste onderzoek in
Nederland naar het ontstaan van be-
roepsziekteclaims en de mogelijkheden
om die claims te voorkomen. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

People and the Sea
Award voor journalist
Wouter Klootwijk
De People and the Sea Award is toege-
kend aan onderzoeksjournalist Wouter
Klootwijk. Het is de eerste keer dat de
prijs, een initiatief van de Amsterdamse
onderzoeksgroep MARE (waarvan de
UvA penvoerder is) in samenwerking
met het Productschap Vis, werd uitge-
reikt. Klootwijk ontving de prijs tijdens
de MARE-conferentie die deze zomer
plaatsvond in Amsterdam. De People
and the Sea Award wordt toegekend
aan een persoon (of groep mensen) die
zich heeft ingezet om verschillende
 aspecten van kustzone- en maritieme
vraagstukken toegankelijk en begrijpe-
lijk te maken voor een breed publiek.
De jury roemt prijswinnaar Wouter
Klootwijk vooral om zijn televisieserie
Klootwijk aan Zee, door de RVU uitge-
zonden in drie seizoenen. De serie
 belicht tal van visserijaspecten op des-
kundige wijze en zonder opsmuk, aldus
de jury. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Viktor de Boer 
wint Nieuwe Ideeën 
Prijsvraag 2009
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op
het Science Park zijn de winnaars be-
kendgemaakt van de Nieuwe Ideeën
Prijsvraag 2009. Viktor de Boer, promo-

vendus bij het Instituut voor Informatica
van de UvA, heeft de eerste prijs
(€3.000) voor onderzoekers gewonnen
met zijn inzending Play’d. Mathijs de
Bruin, bachelorstudent Wijsbegeerte
en Natuurkunde, ontving zowel de eer-
ste prijs voor studenten (€2.000) als de
publieksprijs (€1.000) met zijn idee Peer-
to-peer logistiek. De Nieuwe Ideeën
Prijsvraag - voor ideeën die origineel,
innovatief en uitvoerbaar zijn - is gericht
op studenten en medewerkers van de
op het Science Park Amsterdam geves-
tigde instituten en bedrijven. De Boers
idee Play’d behelst een interactief en
adaptief elektronisch speelkleed. De
 juryleden van de Nieuwe Ideeën Prijs-
vraag 2009 zijn: prof. dr. Robbert Dijk-
graaf (president KNAW, juryvoorzitter),
prof. dr. Mirjam van Praag (directeur
Amsterdam Center for Entrepreneurs-
hip en hoogleraar Ondernemerschap),
ir. Tom Schwarz (fondsmanager Life
Science Fonds Amsterdam), drs. Jan
Post (kennisambassadeur UvA), en drs.
Harry van Dorenmalen (General Ma-
nager IBM Benelux). 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

UvA-hoogleraren
 evalueren handelen 
DNB inzake Icesave
Prof. mr. Adrienne de Moor-van Vugt en
prof. mr. Edgar du Perron van het Cen-
trum voor Financieel Recht van de UvA
hebben in opdracht van de Minister van
Financiën Wouter Bos een evaluatie
 uitgevoerd naar de gang van zaken
rondom Icesave. De Minister heeft het
onderzoeksrapport ’De bevoegdheden
van De Nederlandsche Bank inzake
 Icesave’ op dinsdag 16 juni aangeboden
aan de Tweede Kamer. De onderzoekers
concluderen onder andere dat het DNB
niet was toegestaan te waarschuwen
voor de situatie bij Landsbanki/Icesave.
De belangrijkste conclusie van De
Moor-van Vugt en Du Perron is dat de
problemen rond Icesave vooral liggen

in de opstelling van Landsbanki en de
IJslandse toezichthouder FME binnen
het Europese stelsel van home state
control en daarmee aan de tekortko-
mingen van dat stelsel. De belangrijk-
ste aanbeveling van de onderzoekers is
dat het Europese stelsel grondig moet
worden herzien. In ieder geval moet een
situatie waarin een land wel het risico
van de deconfiture (het failliet gaan)
van een financiële instelling draagt (via
het DGS), maar nauwelijks zeggenschap
heeft over de bewaking van dat risico,
voorkomen worden. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

25 miljoen voor 
onderzoek naar energie 
uit planten en algen
Het onderzoeksprogramma ’Towards
Biosolar Cells’, waar ook de UvA aan

Nieuws donateurs
deelneemt, krijgt van het kabinet een
subsidie van 25 miljoen euro. Bij het
programma zijn zes universiteiten, drie
topinstituten, dertig bedrijven, een
hbo-instelling en de Nederlandse orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek betrokken. Voor de UvA is prof. dr.
Klaas Hellingwerf, hoogleraar Algemene
microbiologie, nauw bij het project be-
trokken. Het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft
het programma voorgedragen omdat
het onderzoek een bijdrage gaat leve-
ren aan duurzame energie, verbetering
van de voedselvoorziening en duurzame
biomassa. Het onderzoek richt zich op
een verhoogde efficiëntie van de
 omzetting van zonlicht in energie en
bouwstoffen door planten en algen, de
zogenaamde fotosynthese. Ook wordt
er een deel van het programma ingezet
voor de ontwikkeling van kunstmatige
bladeren. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Centrum voor diensten-
innovatie van start
Het Amsterdam Centre for Service
 Innovation (AMSI) is begin september
officieel van start gegaan met het
 seminar Mastering Innovation and
Growth in the Service Business. AMSI
richt zich op innovatie bij dienstverle-
nende bedrijven. Het centrum verzorgt
opleidingen voor executives en stimu-
leert wetenschappelijk onderzoek naar
het managen van innovatieprocessen in
dienstverlenende bedrijven. AMSI is
opgericht door de UvA en de VU, met
steun van IBM Benelux, Air France-
KLM, Rabobank Nederland, gemeente
Amsterdam en Novay. Het centrum
maakt deel uit van de gezamenlijke
 ambitie van de UvA, de VU en de ge-
meente Amsterdam om excellent inter-
nationaal georiënteerd onderwijs aan
te bieden ter versterking van het vesti-
gingsklimaat voor bedrijven. AMSI richt
zich op onderzoek en op nieuwe onder-

wijsprogramma’s (masteropleidingen en
opleidingen op het terrein van execu-
tive development). Daarbij legt het cen-
trum zich toe op de groeiende vraag
naar academici die de processen van
diensteninnovatie begrijpen en vorm
weten te geven. In nauwe samenwer-
king met University of California - Ber-
keley biedt AMSI de eerste opleiding in
Nederland aan gericht op managers en
professionals die zich bezighouden met
innovatie: de Leadership Course Mana-
ging Service Innovation. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Start Amsterdam 
University College
Tweehonderd studenten uit binnen- en
buitenland beginnen dit studiejaar hun
bachelor aan het nieuwe Amsterdam
University College (AUC). Het AUC is
een gezamenlijk initiatief van de UvA
en de VU, van harte gesteund door de
stad Amsterdam. De Engelstalige inter-
disciplinaire bacheloropleiding heet
 Liberal Arts and Sciences. Tot de weten-
schappelijke staf van het AUC behoren
naast vele jonge internationale docen-
ten ook bekende VU- en UvA-weten-
schappers als Sander Bais, Johan van
Benthem en James Kennedy. Het AUC

begint in een onderwijsgebouw op de
Plantage Muidergracht 14. Daarnaast
maken de studenten van het AUC ook
gebruik van twee leeszalen in de nabu-
rige Artis Bibliotheek. De studenten
wonen bij elkaar in de studentenhuis-
vesting op het Science Park in de Wa-
tergraafsmeer. In 2012 krijgt het AUC
daar ook een eigen onderwijsgebouw. 

Voor meer informatie: info@auc.nl

Erkend EVC aanbieder
EVC Centrum Beroepsonderwijs van
Nova Contract heeft onlangs het certifi-
caat ’Erkend EVC-aanbieder’ ontvan-
gen van het Kenniscentrum EVC. Daar-
mee is het ROC Nova College met het
EVC Centrum Beroepsonderwijs een
van de drie roc’s met een officiële
 erkenning als EVC-aanbieder. De erken-
ning van het EVC Centrum Beroepson-
derwijs geldt voor een uitzonderlijk
ruim aanbod van ruim vijftig opleidingen.
Het erkenningcertificaat geldt voor de
komende drie jaar en is afgegeven op
grond van het positieve beoordelings-
rapport van de Inspectie van het On-
derwijs. 

Voor meer informatie 
www.novacontract.nl of Saskia Goed-
heer, tel. 023 530 20 09.
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Op de voorgrond Henk Teeuwen (links), directeur Nova Contract, neemt het certificaat
’Erkend EVC-aanbieder’ in ontvangst van Erik Kaemingk, directeur Kenniscentrum EVC



Tata Consultancy Services
wins award for Best 
IT Outsourcing Project 
in the Netherlands 
Tata Consultancy Services (TCS), a lea-
ding IT services, business solutions and
outsourcing firm has won the Nether-
lands Outsourcing Award 2009, at a
 ceremony conducted by Outsource
 Magazine (OM) in cooperation with Plat-
form Outsourcing Netherlands (PON). 
TCS won the award in conjunction with
its client, NXP Semi Conductors. NXP
had selected TCS as the technology
partner in a 5 year, $100 million enga-
gement. TCS provides a full range of IT
Services bringing efficiencies to NXP’s
Supply Chain Management (SCM)
 process worldwide. 

The award recognizes the superior
 results that have been achieved rapidly
over a 1 year period. TCS has consoli-
dated and ensured the integrity of
NXP’s complex application landscape,
delivering considerable operational
cost savings and enabling the Eindho-
ven-based manufacturer to focus on its
core business activities. 
Louis Luijten, Senior Vice President,
NXP said: ”We are delighted that TCS
has won this award and would like to
congratulate the entire team at the
company. TCS has proven to be a
highly reliable partner in every step of
the way and thanks to them; we have
accomplished many of our goals in
even less time than we had anticipated. 
Carol Wilson, Vice President and Glo-
bal Business Unit head of TCS’ Hi-Tech
business unit commented ”Leading
high technology firms like NXP semi-
conductors demand nothing but the
best. We are pleased that our new Hi-
tech center in Eindhoven has been able
to rapidly meet their standards. This
award is a source of pride and satisfac-
tion for us globally.”

For more information: mrs. Vidhya
Sampath vidhya.sampath@nl-tcs.com

Pieken in de Delta: 
2e tender 2009 
De tweede tender van Pieken in de
Delta is open van 5 oktober tot en met
13 november 2009. Op de website
www.senternovem.n//pid vindt u onder
meer de subsidieregeling voor 2009,
het aanvraagformulier en een handlei-
ding voor het opstellen van uw subsidie-
 aanvraag. U wordt aangeraden uw pro-
jectvoorstellen vooraf te bespreken met
één van de medewerkers van het
 programmasecretariaat Noordvleugel
Randstad.
Projectideeën kunt u via de quickscan-
formulieren aan ons voorleggen. 

PID-SPREEKUUR 
Op 3 november bestaat de mogelijk-
heid om uw projectvoorstel te bespre-
ken met medewerkers van het team
Noodvleugel Randstad en SenterNovem.
Het spreekuur vindt plaats in Amsterdam. 

Tijdens dit spreekuur wordt alleen
 advies gegeven over volwaardige con-

ceptaanvragen. D.w.z. aanvragen die
voorzien zijn van alle verplichte bijlagen
als projectplan, begroting en financie-
ringsplan, onderbouwing uurtarieven
en dergelijke. U vindt de formats op de
website van SenterNovem: www.senter-
novem.nl/pid

Uw concept-projectaanvragen dient u
uiterlijk 28 oktober per e-mail aan te
 leveren via m.van.leeuwen@senterno-
vem.nl cc PID_Noordvleugel@minez.nl 

Voor informatie zie 
www.piekenindedelta.nl

Haarlemse Studenten 
naar New York
Studenten van Hogeschool INHolland
vertrokken naar New York voor de pre-
mière van hun film en de uitreiking van
een Hudson Award. In de aanloop naar
de Hudson 400 viering, werkten studen-
ten van INHollands leerbedrijf GNR8
Haarlem samen met studenten van de
New York State University New Paltz . 

De New Paltz Universiteit ligt aan de
Hudson rivier, de rivier waar Henry
Hudson 400 jaar geleden New York
 ontdekte in opdracht van de VOC. Het
resultaat van deze intensieve samen-
werking: een 20 minutende durende
film, ging op 8 september in New York
in première.

HUDSON 400 PROJECT
Centraal in het samenwerkingsproject
staat een creatieve en innovatieve
 invulling van de band tussen New York
State en Noord-Holland.

Drie Nederlandse innovatieve onderne-
mers, mode-ontwerpster Jessica
Joyce, ondernemer Hans Brouwer en
architect Rijk Rietveld spelen een
hoofdrol in de documentaire. Na afloop
van de film geeft mode-ontwerpster
Jessica Joyce alvast een voorproefje
van haar Fashion Show, die tijdens de
New York Fashion Week plaats vindt. 

Naast de productie van de film schreef
de School of Communication, Media en
Music een schrijfwedstrijd uit. Hudson
lives again! De opdracht was een eigen-
 tijdse visie op 400 jaar Hudson te
 verwoorden in een essay, gedicht of
verhaal. Boy Michaelidis, student
Media Entertainment Management, is
met zijn eigentijdse overpeinzingen en
bijzondere e-mailconversaties, uitge-
roepen tot winnaar. 

SAMENWERKING JONG TALENT 
De provincie Noord-Holland stelde eer-
der dit jaar geld beschikbaar om tijdens
dit Hudsonjaar jong talent in de creatieve
industrie in Noord-Holland en New
York de kans te geven gezamenlijk aan
een innovatief project te werken. Naast
de studenteninitiatieven worden reeds
diverse werkbezoeken aan universiteiten
in New York afgelegd. 

Voor meer informatie: 
Tine van Heerikhuizen 
Tine.vanHeerikhuize@INHolland.nl

Wiskunde maakt ontwerp
draadloze netwerken
veel efficiënter
Hoeveel GSM-masten moeten er mini-
maal geplaatst worden om iedereen
bereik te geven? Als er tien extra basis-
stations gefinancierd kunnen worden,
waar kunnen die dan het beste ge-
plaatst worden? Promovendus Erik Jan
van Leeuwen van het Centrum Wiskunde
& Informatica (CWI) in Amsterdam be-
schreef deze problemen met meetkun-
dige rekenmodellen. Met de technieken
die hij ontwikkelde is het mogelijk om
veel efficiënter de best mogelijke op-
lossingen te vinden: soms tienduizenden
keren zo snel als eerdere methodes. In
2008 ontving hij hiervoor de Philips
Wiskunde Prijs voor promovendi.
 Onlangs promoveerde hij aan de Uni-
versiteit van Amsterdam op zijn proef-
schrift ’Optimization and Approxima-

tion on Systems of Geometric Objects’.
Veel praktische problemen hebben een
meetkundige component. ”Niet alleen
de plaatsing van GSM-masten of het
bouwen van een ’backbone’ in sensor-
netwerken, maar bijvoorbeeld ook het
plaatsen van plaatsnamen op een land-
kaart zonder dat de namen overlappen
valt onder deze categorie,”aldus Van
Leeuwen. ”Met de computer kunnen
de optimale oplossingen niet snel exact
berekend worden.” De problemen die
de wiskundige onderzocht behoren
 namelijk tot de zeer ingewikkelde NP-
moeilijke problemen, waar onder andere
het bekende handelsreizigersprobleem
toe gerekend wordt. ”Het lastige is dat
het aantal mogelijke oplossingen dat
onderzocht moet worden explosief
groeit met bijvoorbeeld het aantal
zendmasten”, zegt van Leeuwen.

Voor meer informatie: 
annette.kik@cwi.nl

Rabobank Amsterdam 
neemt deel aan CASE
Ondernemerschap staat bij hogescholen
en universiteiten steeds hoger op de
agenda. Het Centrum van Amsterdamse
Scholen voor Entrepeneurship (CASE)
speelt hier op in en versterkt vanuit het
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Rabobank neemt deel aan CASE



hoger onderwijs het Amsterdamse on-
dernemersklimaat. Rabobank Amster-
dam is nauw betrokken bij het onderne-
mersklimaat in de stad en heeft veel
kennis in huis over ondernemen, de
markt en over financiële oplossingen
voor ondernemers. Sinds de zomer van
2009 is de bank dan ook bij CASE
 betrokken. Doel is om de beschikbare
kennis te delen met studenten binnen
de minor Entrepreneurship. Zo verzor-
gen medewerkers van de bank in het
studiejaar 2009/2010 workshops, waar-
bij zij kennis delen met studenten over
bijvoorbeeld financieringen en financiële
logistiek. Tijdens actieve coachingsses-
sies ondersteunen zij de studenten
 vanuit de praktijk, introduceren zij ze
binnen relevante netwerken in de stad
en stimuleren zij de uitwisseling van
kennis over ondernemen. Doel daarbij
is om te komen tot een goed onderne-
mersplan. Rabobank Amsterdam wil
verder een bijdrage leveren aan kennis-
ontwikkeling voor ondernemend
 Amsterdam. 

Gedurende het studiejaar zal de bank
een beroep doen op CASE voor het
verrichten van onderzoek die het
 onderwerp ondernemen raken. De
 uitkomsten van dit onderzoek worden
vervolgens verder gedeeld met de
 netwerken waarin de bank participeert. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Piet Kramer 
J.P.Kramer@amsterdam.rabobank.nl

VLDB 10-year 
Best Paper Award 
Onderzoekers Peter Boncz, Stefan Ma-
negold en Martin Kersten van het Cen-
trum Wiskunde & Informatica hebben
op 27 augustus de prestigieuze VLDB
10-year Best Paper Award gewonnen.
Die kregen zij voor hun artikel ’Data-
base Architecture Optimized for the
new Bottleneck: Memory Access’. De
prijs werd uitgereikt tijdens de 35e
 International Conference on Very Large

Data Bases (VLDB) in Lyon, Frankrijk.
Van de 50 geselecteerde papers werd
dat van de CWI-groep uitgekozen. De
VLDB conferentie is een van de belang-
rijkste internationale forums voor data-
baseonderzoekers, leveranciers, appli-
catieontwikkelaars en gebruikers. Het
winnende artikel gaat over het benut-
ten van de mogelijkheden van de
 moderne hardware door middel van
nieuwe databasetechnologie.

De Award werd ook toegekend voor
het pioniersonderzoek van de CWI-on-
derzoekers op het gebied van column-
oriented databasetechnologie. Hun
MonetDB open-source databasesys-
teem maakt moderne column-oriented
databasetechnologie beschikbaar voor
onderzoekers, gebruikers en database-
ontwikkelaars. Het beheersen van de
data-explosie is een van de speerpun-
ten van het CWI. Dit onderzoek is daar
een goed voorbeeld van. 

Voor meer informatie: 
Martin.Kersten@cwi.nl

Grote prestatie-
verbetering databases 
VectorWise, een spin-off van de data-
basegroep van het CWI in Amsterdam
en het Amerikaanse Ingres Corpora-
tion, een toonaangevend open-source
databasemanagement bedrijf, hebben
29 juli aangekondigd dat zij gaan sa-

menwerken. Het Ingres VectorWise Pro-
ject werkt ook samen met Intel, markt-
leider op het gebied van computer-
hardware. VectorWise ontwierp de
eerste database-engine die de moge-
lijkheden van moderne computerhard-
ware volledig benut. 

De eerste resultaten laten zien dat het
Ingres-VectorWiseproject de prestaties
van computers met een factor tien of
meer verbeterd. Bedrijven kunnen hier-
mee hun huidige databases tegen be-
perkte kosten managen of opschalen.
Ook maakt deze nieuwe technologie
het mogelijk data-analyses te doen die
voorheen niet mogelijk waren. Vector-
Wise is de nieuwste aanwinst op de
lange lijst startende ondernemingen
die ontstaan zijn uit het Centrum Wis-
kunde & Informatica (CWI) in Amster-
dam. De traditie van op onderzoek
 gebaseerde spin-offs is in lijn met het
CWI-beleid om resultaten van funda-
menteel onderzoek in te zetten voor de
maatschappij en industrie.

Voor meer informatie: 
Martin.Kersten@cwi.nl

ATEAMS-project 
van start
Onder de naam ATEAMS is het eerste
informaticaproject gestart in de Frans-
Nederlandse samenwerking tussen het
Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

en INRIA (Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique). Di
INRIA-president Michel Cosnard, Jan
Karel Lenstra, algemeen directeur van
het CWI, en Paul Klint, projectleider
ATEAMS, tekenden 25 juni in Amster-
dam de overeenkomst die deze samen-
werking bezegelde. Het project gaat
over analyse en transformatie van soft-
ware, met als doel om betere software
te maken. Een van de toepassingen van
het ATEAMS-project gaat om het analy-
seren en verbeteren van software die
geschreven is in Java. Deze program-
meertaal wordt veel gebruikt, bijvoor-
beeld in bankapplicaties, computerga-
mes en embedded software in mobiele
telefoons. Ook onderdelen van auto’s
worden in Java geprogrammeerd, zoals
de besturing van airbags of het video-
controlesysteem voor achteruit inparke-
ren. De uitkomsten zullen beschikbaar
zijn voor een brede groep gebruikers
door integratie van de resultaten met
Eclipse, een van de meest gebruikte
open source Java-ontwikkelomgevin-
gen. Het project loopt tot 2013.

Voor meer informatie: 
Annette.Kik@cwi.nl

Efficiënter vrachtvervoer 
met intelligente agenten
Files blokkeren de Nederlandse snel-
wegen. Daarvan is vrachtvervoer een
belangrijke oorzaak. Opvallend genoeg
rijdt toch bijna een derde deel van alle
vrachtwagens leeg rond. Promovendus
Valentin Robu van het Centrum Wiskunde
& Informatica (CWI) onderzocht hoe
 efficiëntie in de logistiek verbeterd kan
worden door het inzetten van intelligente
software-agents. Robu promoveerde
aan de Technische Universiteit Eind-
hoven op zijn proefschrift ’Modeling
Preferences, Strategic Reasoning and
Collaboration in Agent-Mediated Elec-
tronic Markets’. Het uiteindelijke doel
van het onderzoek is om kosten, files
en uitstoot van kooldioxide te
 verminderen. In de dagelijkse praktijk

van vrachtvervoer zorgen menselijke
planners voor een schema waarbij zo
veel mogelijk  ladingen op de heen- en
terugreis  gecombineerd worden. Deze
aanpak is tijdrovend en vaak niet opti-
maal. Tijdens het uitvoeren van de rit
kunnen er  namelijk veel zaken verande-
ren: zo verschijnen er steeds nieuwe
 ladingen en kunnen vrachtwagens in de
file staan. Valentin Robu keek hoe deze
omgevingen geautomatiseerd kunnen
worden met intelligente agents. 

Het  onderzoek van Robu maakte deel uit
van het project ’Distributed Engine for
Advanced  Logistics’ (DEAL). Het DEAL-
project werd gefinancierd door SenterNo-
vem. Deelnemers waren:  Almende BV,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije
Universiteit Amsterdam, CWI, Carrier-
Web, Post-Kogeko en Vos Logistics. Bij
het CWI is logistiek een belangrijk
thema. Het DEAL-project is daar een
goed voorbeeld van. 

Voor meer informatie: 
Annette.Kik@cwi.nl

Kenniscentrum Instant
Reporting geopend
Onlangs is het Kenniscentrum Instant
Reporting geopend. Het Kenniscentrum
is opgericht om de kennis over de uit-
wisseling van (financiële) gegevens m.b.v.
XBRL (eXtensible Business Reporting
Language) te bundelen. Deze kennis,
waar grote behoefte aan is, wordt op-
gebouwd doordat studenten vraagstuk-
ken uit het bedrijfsleven inventariseren
en onder leiding van docenten aanpak-

ken en oplossen. Studenten die stage
lopen of een afstudeeropdracht uitvoe-
ren, brengen deze kennis weer over
naar de bedrijven. Het doel van het
kenniscentrum is deze kenniscirculatie
op gang te brengen en te versterken.

Activiteiten van het Kenniscentrum zijn
verder het aanbieden van trainingen en
cursussen. Een Quick Scan die snel in
kaart brengt waar een bedrijf staat op
het gebied van SBR, is in ontwikkeling.
Het kenniscentrum is sterk in het ont-
wikkelen van nieuwe kennis, dienstver-
lening aan bedrijven en opleidingen.
Verder is dit een centrum waar de zake-
lijke markt en het onderwijs samenko-
men om in gezamenlijkheid te werken
aan de verbetering van de onderlinge
gegevensuitwisseling. 
Het Kenniscentrum is het resultaat van
het SIA/RAAK innovatieprogramma dat
op 1 januari 2009 van start ging. De
subsidie wordt in 2009 en 2010 gebruikt
voor het verder ontwikkelen van de
 activiteiten van het Kenniscentrum.

Voor meer informatie: Maarten
Noom, programmamanager
m.j.m.noom@hva.nl Zie verder
www.instantreporting.hva.nl

AM vestigt zich op IJburg
De wijde blik over IJburg, met op de
voorgrond het havenkwartier, en het
 IJmeer, met aan de horizon Almere,
Pampus en Muiden. Dit panorama dat
elk moment van de dag verandert en
boeit, is sinds kort het uitzicht van AM
regio Noord-Holland. Als partner van
het eerste uur bij de ontwikkeling en
 realisatie van IJburg, heeft de vast-
goedontwikkelaar nu ook zelf domicilie
gekozen in dit nieuwe stuk Amsterdam. 
Het kantoor ’The Lighthouse’ is een
eigen ontwikkeling van AM waar zij bij-
zonder trots op is. Modern, ruim, licht
en ongepolijst, zo is het gebouw naar
het ontwerp van NWA architecten het
best te typeren. AM benut de bovenste
twee verdiepingen en het dakterras van
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het rationele gebouw. Op de begane
grond komt een horecavoorziening met
een terras aan de haven. Twee verdie-
pingen, met een oppervlak van circa
1150 vierkante meter, zijn nog beschik-
baar voor een kantoorgebruiker die zich
wil onderscheiden op een bijzondere
locatie met een bijzonder gebouw met
het mooiste uitzicht van Amsterdam.
’Inspiring Space’ is het motto van AM.
Met The Lighthouse, het nieuwe baken
van IJburg, maakt zij dit meer dan waar.
Leden van de KennisKring Amsterdam
zijn van harte welkom van het uitzicht te
komen genieten. Adres AM Noord-Hol-
land, Krijn Taconiskade 430, Amsterdam
IJburg. 

Voor meer informatie: 
Ronald Huikeshoven, Directeur AM
Noord-Holland, tel. 020 494 92 01

Jongste kind krijgt 
gehoorimplantaten
In VU medisch centrum is met succes
een net vier maanden oude baby aan
beide oren geopereerd om een zoge-
noemd cochleair implantaat te plaatsen.
Het jongetje werd doof door een hersen-
vliesontsteking. Een cochleair implantaat
zorgt ervoor dat klanken, geluiden en
spraak opnieuw waargenomen kunnen
worden. Wereldwijd heeft nog niet
 eerder zo’n jong kind deze implantaten
gekregen. Omdat het slakkenhuis/bin-

nenoor door de hersenvliesontsteking
binnen enkele weken dreigde te ’verlit-
tekenen’, wat implantatie onmogelijk
maakt, werd besloten op deze zeer jonge
leeftijd aan beide oren een cochleair
implantaat te plaatsen. Dit was voor het
jongetje de enige manier om een kans
te behouden om te leren horen.
Meestal wordt deze operatie rond de
leeftijd van één jaar verricht, maar nu
werd er al bij drie maanden door de
KNO-chirurgen ingegrepen. De implan-
tatie verliep succesvol. Al tijdens de
operatie werd bij  minimale elektrische
stimulatie een  reactie gezien van de
gehoorzenuw in beide slakkenhuizen.
De echte gehoorreactie van de baby
komt na het aansluiten van het uitwen-
dige deel van het cochleair implantaat,
de zogenoemde spraakprocessor. 

Een cochleair implantaat zet geluid om
in elektrische signalen die via een elek-
trode in het slakkenhuis (de cochlea) de
gehoorzenuw stimuleren. Naast het
 inwendige deel bestaat een cochleair
implantaat uit een uitwendig deel; de
spraakprocessor. Dit deel wordt als een
hoortoestel achter het oor gedragen.
De baby en zijn ouders krijgen intensieve
begeleiding om zijn hoormogelijkhe-
den zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Hiervoor is een intensieve revalidatie
nodig, waarin aandacht is voor het in-
stellen van de spraakprocessor en het
stimuleren van de hoorontwikkeling en
de gesproken taalontwikkeling. Tevens

leren de ouders hoe ze om moeten
gaan met een doof kind. Bijvoorbeeld
wordt hen gebarentaal geleerd. De
 illustratie toont de spraakprocessor
achter het oor. Het zwarte stippellijntje
op de andere illustratie laat de elektrode
van het cochleair implantaat in het
 slakkenhuis zien. 

Voor meer informatie: Bernie Hermes
b.hermes@vumc.nl

Buurt en Stad
In september is het project ’Buurt en
Stad’ van start gegaan in alle stadsdelen
van Amsterdam. Het is opgezet om ba-
sisschoolkinderen van 10 t/m 12 jaar op
een actieve en participerende manier
kennis te laten maken met de geschie-
denis van hun stad, te beginnen met de

eigen buurt en het culturele erfgoed in
de omgeving. Leerkrachten kunnen het
materiaal  gebruiken voor een klassikale
les, een excursie of een project.

Het Stadsarchief Amsterdam heeft voor
hen een educatieve website ontwikkeld
over de buurten van Amsterdam. Voor
iedere buurt zijn een aantal zichtbare
plekken in de buurt aangeduid, die elk
een ander aspect van heden en verle-
den van de buurt behandelen. Er zijn
foto’s van nu, maar vooral van vroeger
en er is informatie bij de foto’s. Soms is
er een kort filmpje beschikbaar. De
website bevat naast informatie, ook
 opdrachten over de diverse plekken. 

Kinderen leren op school over de
’grote’ geschiedenis. Maar er is meer.
Leerkrachten lieten ons weten dat ze
de leerlingen ’respect voor de buurt’
mee willen geven, dat ’leerlingen trots

moeten worden op hun eigen buurt en
later ook op de stad’ en dat ’onze leer-
lingen zich aandeelhouder van Amster-
dam/Nederland moeten gaan voelen’. 

Zie www.buurtenstad.nl

Benoemingen
Jeroen Bedaux nieuwe Partner 
Baker & McKenzie 
Baker & McKenzie Amsterdam heeft
per 1 juli 2009 een nieuwe Partner
 benoemd binnen de procespraktijk.
Bedaux heeft zich gespecialiseerd in
het adviseren en procederen voor
 financiële instellingen, ICT-ondernemin-
gen en multinationals in civiele proce-
dures en arbitrages. Dit brengt het
 totale aantal Partners op 41. 

Baker & McKenzie wijzigt
 bestuurssamenstelling
Het bestuur van Baker & McKenzie
 Amsterdam bestaat per 1 juli uit Mike
Jansen (voorzitter), Marco Wallart, Fred
de Hosson en Marc van Campen. De
Hosson en Van Campen zijn per 1 juli
nieuw toegetreden tot het bestuur. Erik
Scheer en Peter van den Oord treden
per die datum af als bestuurslid. Scheer
vanwege het verstrijken van zijn tweede
zittingstermijn en Van den Oord van-
wege zijn pensionering. Van den Oord
blijft in de rol van Of Counsel betrok-
ken bij Baker & McKenzie. 
Meer informatie: Chantal Rademaker

de Ridder, Director of Business
 Developement & Communications
Baker & McKenzie (chantal.rademaker-
deridder@bakernet.com).

Roel Beetsma in Commissie 
Toekomstbestendigheid Aanvullende
Pensioenregelingen
Prof. dr. Roel Beetsma, hoogleraar
Macro-economie aan de UvA, is
 benoemd als lid van de door Minister
Donner (Sociale Zaken en Werkgele-
genheid) ingestelde Commissie
 Toekomstbestendigheid Aanvullende
Pensioenregelingen. De commissie zal
onderzoek verrichten naar de toekomst-
 bestendigheid van het Nederlandse
aanvullend pensioenstelsel. De hoofd-
vraag in dat kader is of het huidige
 stelsel toekomstbestendig is en zo niet,
welke oplossingsrichtingen denkbaar
zijn om het stelsel beter bestand te
maken tegen financiële schokken in het
licht van de vergrijzing. De commissie
zal voor het einde van dit jaar het
 rapport uitbrengen. 
Voor meer informatie: 
(redactie-feb@uva.nl).

Klaas de Boer directeur Zuidas
Het college van B&W heeft ir. Klaas W.
de Boer benoemd tot directeur van de
dienst Zuidas. Klaas de Boer werkte, na

zijn studie stedenbouw aan de TU-
Delft, binnen het concern Amsterdam
in verschillende functies op het gebied
van stedenbouwkundig ontwerp en
projectleiding. Sinds 1997 is De Boer
directeur van de dienst Ruimtelijke Or-
dening. De afgelopen twee jaar is hij
tevens voorzitter van het directieberaad
van de OntwikkelingsAlliantie; het sa-
menwerkingsverband van zes gemeen-
telijke diensten in de Amsterdamse
ruimtelijke sector. Tussen 1997 en 2007
was hij ambtelijk eindverantwoordelijk
voor de ontwikkeling van IJburg.
Voor meer informatie: Karlijn van
 Dongen, tel. 020 - 552 2967.

Barbara Baarsma bijzonder
 hoogleraar Toegepast Economisch
Onderzoek
Dr. Barbara Baarsma is benoemd tot
bijzonder hoogleraar Toegepast Econo-
misch Onderzoek aan de Faculteit
 Economie en Bedrijfskunde van de
UvA. De leerstoel is ingesteld vanwege
de stichting SEO Economisch Onder-
zoek. Barbara Baarsma gebruikt in haar
onderzoek de micro-economische
 gereedschapskist bij het oplossen van
marktwerkings-, mededingings- en
 reguleringsvraagstukken. Baarsma is
sinds 2008 directeur van SEO Econo-
misch Onderzoek, waar ze vanaf 2000 al
in diverse functies werkzaam was. Zij is
tevens commissaris bij Loyalis NV. Daar-
naast was Baarsma lid van de visitatie-
commissie Landelijke Publieke Omroep
die de prestaties van de publieke om-
roep in de periode 2004-2008 beoor-
deelde en in april 2009 rapporteerde.
Op dit moment is zij voorzitter van de
door minister Klink ingestelde commis-
sie Verticale integratie in de zorg. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Erik de Jong bijzonder hoogleraar
Cultuur, Landschap en Natuur
Dr. Erik de Jong is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Cultuur, Landschap en
Natuur aan de Faculteit der Geestes-
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wetenschappen van de UvA. De zoge-
noemde Artis-leerstoel is ingesteld
 vanwege de Stichting Natura Artis Ma-
gistra in samenwerking met het Fonds
voor beeldende kunsten, vormgeving
en bouwkunst (Fonds BKVB). Natura
Artis Magistra (’de natuur is de leer-
meesteres van kunst en wetenschap’),
het motto van Artis, is uitgangspunt
voor de bijzondere leerstoel. Erik de
Jong gaat onderzoek doen naar en
 onderwijs geven op het gebied van de
geesteswetenschappelijke problema-
tiek van cultuur in relatie tot landschap
en natuur, waarbij de natuur in brede
zin wordt benaderd. Daarnaast zal hij
zich richten op het waarborgen van erf-
goed, zowel natuurhistorisch als land-
schappelijk, cultuurhistorisch en archi-
tectonisch. Verder zal De Jong zich
bezighouden met de actuele betekenis
van het negentiende- en twintigste-
eeuwse stadspark en zijn mogelijkhe-
den voor de hedendaagse stedelijke
ontwikkeling. 

De Jong gaat college geven bij het
 onderwijsinstituut Kunst-, religie- en
cultuurwetenschappen van de UvA, in
het bijzonder aan studenten van de
 opleidingen Algemene cultuurweten-
schappen en de masteropleidingen op
het gebied van cultureel  erfgoed en
museumstudies. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Michel Vellekoop hoogleraar 
Life Insurance
Dr.ir. Michel Vellekoop is benoemd tot
hoogleraar Life Insurance aan de Facul-
teit Economie en Bedrijfskunde van de
UvA. Michel Vellekoop is gespecialiseerd
in de financiële wiskunde en houdt zich
vooral bezig met de theorie voor stochas-
tische processen die  gebruikt worden
bij het modelleren van financiële mark-
ten. In zijn onderzoek aan de UvA zal hij
zich richten op de verdere ontwikkeling
van die theorie voor gebruik in de pen-
sioen- en verzekeringswereld, en in het

bijzonder op methoden waarmee
 risico’s in verzekeringsproducten beter
beheerst kunnen worden. 
Voor meer informatie: 
(redactie-feb@uva.nl).

Karin Wittebrood bijzonder 
hoogleraar Sociale Veiligheid
Dr. Karin Wittebrood is benoemd tot
bijzonder hoogleraar Sociale Veiligheid
in de stedelijke publieke ruimte aan de
Faculteit der Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen van de UvA. De leer-
stoel is ingesteld vanwege de  Stichting
Synthesis. Karin Wittebrood bestudeert
vraagstukken op het brede terrein van
de criminaliteit en veiligheid. Centraal
in haar onderzoek staan thema’s als
slachtofferschap en onveiligheidsbele-
ving, de invloed van de sociale context
daarop en de effectiviteit van het veilig-
heidsbeleid. 
Wittebrood zal zich als hoogleraar
 richten op  onderzoek naar de sociale
veiligheid in onder meer woonbuurten
en uitgaans- en winkel-gebieden:
waarom is de sociale veiligheid in het
ene gebied  groter dan in het andere
gebied en met welke maatregelen kan
de sociale  veiligheid effectief worden
vergroot? 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Ewald Engelen hoogleraar Financiële
Geografie en bijzonder hoogleraar
Etnisch Ondernemerschap
Dr. Ewald Engelen is benoemd tot hoog-
 leraar Financiële Geografie aan de Fa-
culteit der Maatschappij- en Gedrags-
wetenschappen van de UvA. Hij is
tevens benoemd tot bijzonder hoogle-
raar Etnisch Ondernemerschap. De bij-
zondere leerstoel is ingesteld vanwege
de Stichting VNO-NCW Leerstoel
 Etnisch Ondernemerschap. Als bijzon-
der hoogleraar zal Ewald Engelen een
dag per week werkzaam zijn bij het
 Instituut voor Migratie- en Etnische
 Studies. Hij gaat daar empirisch sociaal-
wetenschappelijk onderzoek doen - in
internationaal vergelijkend perspectief -
naar de ontwikkeling van het zelfstandig
ondernemerschap van immigranten van
de eerste en tweede generatie. 

Daarnaast zal Engelen zich richten op
het bevorderen van het academisch on-
derwijs op het terrein van etnisch on-
dernemerschap en het doen van con-
crete aanbevelingen ter stimulering van
het zelfstandig ondernemerschap van
 immigranten. Zijn werk als hoogleraar
Financiële Geografie zal Engelen vier
dagen per week uitvoeren aan het
 Amsterdam Metropolitan Institute for
Development Studies. Het onderzoek
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dat hij uit hoofde van deze leerstoel
gaat verrichten bouwt voort op het
 financieel geografische werk dat Enge-
len de afgelopen jaren heeft gedaan. In
het bijzonder gaat het om de structurele
verschuivingen in de locaties van finan-
ciële dienstverlening als gevolg van in-
ternationalisering, geopolitieke machts-
verschuivingen, de financiële crisis en
de politieke reacties daarop. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Eugène Loos benoemd tot bijzonder
hoogleraar Oude en nieuwe media in
een vergrijzende maatschappij
Dr. Eugène Loos (1963) is benoemd tot
bijzonder hoogleraar Oude en nieuwe
media in een vergrijzende maatschappij
aan de Faculteit der Maatschappij- en
Gedragswetenschappen van de UvA.
De leerstoel is ingesteld vanwege
ANBO, de grootste ouderenbond van
Nederland. 

Eugène Loos houdt zich in zijn onder-
zoek bezig met het gebruik van oude
en nieuwe media door ouderen. Hij
doet daartoe onder andere onderzoek
naar gebruiksvriendelijke websites voor
ouderen en hun navigatiegedrag. Loos
wil inzicht geven in de manier waarop
een toegankelijke informatievoorziening
ontwikkeld kan worden voor een pluri-
forme groep van ouderen. 
Vanuit een maatschappelijk gezichts-
punt is het in het licht van de toenemen -
de vergrijzing belangrijk dat publieke
en private organisaties de komende
jaren beleid  ontwikkelen voor het reali-
seren van op maat gemaakte diensten
en producten voor ouderen. Het is
 cruciaal dat informatiebronnen toegan-
kelijk zijn voor een pluriforme groep
van ouderen. Te vaak worden ouderen
namelijk als een homogene groep be-
schouwd. Loos stelt dat de verschillen
tussen populaties van ouderen erkend
moeten worden. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Paulien Bongers benoemd tot
 manager van businessunit Arbeid 
De Raad van Bestuur van TNO heeft prof.
dr. ir. P.M. (Paulien) Bongers  benoemd
tot manager van de business unit Arbeid
te Hoofddorp. Zij volgt hiermee drs.
I.M.A.J. (Ingrid) Halewijn op die per 
1 juli 2009 manager Corporate HR-
projecten is geworden bij TNO in Delft.
De businessunit Arbeid richt zich op de
optimale inzet van mensen door verbe-
tering van arbeidsparticipatie, duurzame
arbeidsproductiviteit en veilig en gezond
werken. Paulien Bongers gaf tot aan
haar benoeming leiding aan de afde-
ling Veilig en Gezond werken. Naast de
dagelijkse leiding over de  businessunit
zal Paulien Bongers zich richten op de
nieuwe TNO strategie voor de periode
van 2011 – 2014, waarbij oplossingen
voor grote maatschappelijke issues als
langer doorwerken, duurzame arbeids-
productiviteitsgroei, sociale inclusie de
speerpunten zijn van de business unit
Arbeid. Paulien Bongers is tevens werk-
zaam als bijzonder hoogleraar ’Preven-
tie van arbeidsgerelateerde klachten’
aan het VU medisch centrum en geeft
tevens leiding aan Body@Work, het
Onderzoekscentrum Bewegen, Arbeid
en Gezondheid van TNO-VUmc. 
Voor meer informatie: Ellen Jansen tel.
023 - 55 49420 (ellen.jansen@tno.nl).

Roel van der Veen bijzonder
 hoogleraar Geschiedenis en theorie
van de internationale betrekkingen 
Van der Veen zal in zijn colleges de
 interactie tussen de Westerse en niet-
Westerse wereld centraal stellen. Wat
betekenden deze relaties voor de ont-
wikkeling van de Aziatische en Afrikaanse
landen? Wat is het verband tussen in-
ternationale betrekkingen en moderni-
sering? In hoeverre bepalen internatio-
nale contacten de levens van miljoenen
mensen in Azië en Afrika en wat heeft
dat weer voor gevolgen voor de inter-
nationale machtsverhoudingen? Hoe
zal de opkomst van Azië het internatio-
naal bestel beïnvloeden en hoe zal
Afrika, met zijn uitblijvende modernise-
ring, daarin passen?

Sinds 2007 is Roel van der Veen de
 wetenschappelijk raadadviseur van het
ministerie van Buitenlandse Zaken,
waar hij nu ruim twintig jaar werkzaam
is in verschillende functies in binnen- en
buitenland. Van der Veen promoveerde
in 2004 in de geschiedenis op de desin-
tegratie van staten in Afrika, tussen
1957 en 2003. 
Roel van der Veen volgt Bart Tromp op,
die in 2007 overleed. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).
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Duurzaam Amsterdam in
Toren Overhoeks
Elke Amsterdammer kent wel de mar-
kante Shell-toren (’Toren Overhoeks’)
aan de noordoever van het IJ schuin
 tegenover het Centraal Station. Nu
Shell haar researchactiviteiten naar het
nabij gelegen New Technology Centre
heeft verplaatst, zal de Overhoekstoren
worden herontwikkeld tot nieuw kan-
toorgebouw. Het Amsterdamse New
Energy Docks (NED), biedt in samen-
spraak met de nieuwe eigenaar (ING
Real Estate) de mogelijkheid aan
 bedrijven en instellingen om zich hier 
- in de periode tot aan de definitieve
renovatie - tijdelijk te huisvesten. Het
gaat daarbij primair om organisaties
die zich met duurzaamheid bezighou-
den, in lijn met de missie van NED om

duurzame innovatie en energietransitie
te verbinden met ondernemerschap en
nieuwe werkgelegenheid. Door duur-
zame bedrijven en initiatieven op een
herkenbare plek te bundelen, wordt de
Amsterdamse metropool zichtbaar en
herkenbaar als een centrum van excel-
lente kennis en kunde op het gebied
van duurzaamheid. 

Het initiatief spreekt de doelgroep zeer
aan, blijkt uit het behoefte-onderzoek
dat economisch adviesbureau Decisio
in opdracht van NED heeft uitgevoerd.
Naast kleine, (door)startende bedrijven
zijn ook afdelingen van grote organisa-
ties en projectbureaus geïnteresseerd
om zich tijdelijk in de Overhoekstoren
te vestigen. De ligging in het dynami-
sche en steeds ’hipper’ wordende

 Amsterdam-Noord, het karakteristieke
van het gebouw, de zichtbaarheid, de
goede (OV-)bereikbaarheid en de
 mogelijkheden van kennisuitwisseling
worden door de potentiële vestigers
hoog gewaardeerd. 
Het tijdelijke centrum is bedoeld voor
de periode 2010-2012. Tegelijkertijd is
NED in samenwerking met anderen
bezig met het ontwikkelen van een per-
manent duurzaamheidscentrum even
verderop aan het IJ in Amsterdam-
Noord. Uit het onderzoek van Decisio
blijkt dat het vooruitzicht van deze per-
manente locatie een belangrijke vesti-
gingsvoorwaarde is van de organisaties
die interesse hebben in tijdelijke huis-
vesting. Komend najaar wordt duidelijk
of realisatie van het ’duurzaamheids-
centrum’ in de Overhoekstoren daad-
werkelijk haalbaar is. 

Informatie over NED en het duur-
zaamheidscentrum: Toon Buddingh /
Peter Dortwegt, 020 – 435 7504
toon.buddingh@newenergydocks.nl,
peter.dortwegt@newenergydocks.nl
Zie ook www.newenergydocks.nl,
www.overhoeks.nl
Informatie over het behoefte-onder-
zoek en Decisio: Suzanna Rechtuijt
/Jaap Broer, 020 – 670 0562 
s.rechtuijt@decisio.nl, j.broer@deci-
sio.nl Zie ook www.decisio.nl

Lynda Hardman bijzonder hoogleraar
Multimedia Interactie 
Lynda Hardman heeft altijd gewerkt aan
het verbeteren van de human interface
van ontwikkelende technologie. In het
bijzonder onderzocht zij navigatie-inter-
faces voor hypertext (tekst met direct
activeerbare hyperlinks, zoals Wikipedia)
toen het World Wide Web aan het begin
van de jaren negentig tot wasdom kwam. 

Tegenwoordig, sinds de ontwikkeling
van het semantische web, werkt Hard-
man aan het verbeteren van menselijke
toegang tot de groeiende linked data
cloud. In haar huidige onderzoek richt
zij zich op de verbetering van ontwerp-
methodes voor op de mens gerichte
 interfaces met betrekking tot de nieuw-
ste technologie. Ook bekijkt Hardman
in hoeverre menselijke taken de richting
van de technologieontwikkeling zelf
kunnen sturen. De leerstoel is ingesteld
vanwege de Stichting Bèta Plus. 
Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

Henk Hartzema lector Design 
in Urbanism
De Academie van Bouwkunst heeft Henk
Hartzema benoemd tot lector  Design in
Urbanism. In het internationale project
Streetworks, patterns in urbanity onder-

zoekt hij de komende twee jaar met
studenten en docenten van de
 Academie de functie van de straat in de
Europese steden Amsterdam, Brussel,
Edinburgh, Helsinki, Porto en Zagreb. 

De studenten en docenten die deelne-
men aan Streetworks concentreren zich
op de bindende functie van de stads-
straat: de studie naar de lineaire ruimte,
oriëntatie binnen de stad en omgeving
en de rol van architectuur binnen deze
stedelijke context. Het onderzoek richt
zich op begrip van de gelaagde stede-
lijke werkelijkheid van de straat: beteke-
 nis, geschiedenis, functies en perceptie.
Dit gebeurt door de blik te verleggen
naar tradities en ideologische opvattin-
gen elders in Europa. 
Voor meer informatie: afdeling
 Marketing, tel. 020 – 622 01 88.

Marieke Timmermans nieuw hoofd
Landschapsarchitectuur
Marieke Timmermans is bij de start van
het studiejaar 2009-2010 aangetreden
als hoofd van de opleiding Landschaps-
architectuur aan de Academie van
Bouwkunst Amsterdam. Zij volgt Noël
van Dooren op, die deze rol ruim vijf
jaar heeft vervuld. 
In de visie van Timmermans betekent
bouwen in het landschap niet bij voor-

baat vernietiging van het landschap.
 Integendeel: het kan zelfs een nieuwe
ruimtelijke kwaliteit toevoegen. ”We
moeten gewoon anders bouwen:
 denken vanuit het landschap door
 onderzoek te doen naar en rekening te
houden met de sfeer, identiteit en
 cultuurhistorie van het gebied”, aldus
het nieuwe hoofd van de opleiding
Landschapsarchitectuur. 

In het onderwijs wil Timmermans wer-
ken aan twee lijnen: de vakinhoud en
de didactiek. Als het aan Timmermans
ligt, wordt de academie nog meer een
inspiratiebron voor de beroepspraktijk.
Het onderwijs heeft in haar optiek de
plicht om inhoudelijk diep in te gaan
op actuele opgaven die bijvoorbeeld
ontstaan door een veranderende
 rolverdeling tussen overheid en particu-
liere sector. Door een academischer
 benadering en meer ruimte voor het
 individu kan de opleiding een tegen-
wicht bieden aan de praktijk die de
 dagelijkse werkomgeving van studen-
ten vormt.

Ton den Braber treedt toe tot 
De Man & Partners B.V.
Ton den Braber (58), is sinds kort verbon-
den als executive search consultant aan

De Man & Partners B.V. Den Braber heeft
een lange staat van dienst als  interim-
manager en directeur van innovatieve
 industriële bedrijven. Zo was hij onder
meer algemeen directeur van Allen-
Bradley Europa bv (nu Rockwell Auto-
mation), Nematron Europa bv (indus-
triële computers en software) en

Weidmüller bv (electrotechnische aan-
sluittechnieken). 

Buiten deze vaste  betrekkingen heeft
Ton ook vele interim opdrachten uitge-
voerd waarbij detache ring en headhun-
ting grote rollen speelden. Heel bewust
heeft hij gekozen voor De Man & Part-

ners. ”Een bureau met een zorgvuldig
opgebouwde reputatie, waarbij de con-
sultants tevens  zelfstandig ondernemers
zijn, die weten wat het betekent om ook
in economisch uitdagende tijden de
juiste beslissingen te nemen.” 
Voor meer informatie: Ton de Braber
(tdbraber@deman-partners.nl).

Nieuws donateurs
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Belang hogescholen 
voor regionale economie
onderbenut
Het eerste onderzoeksrapport van het
Nicisproject ’Kenniscirculatie in de
regio: De rol van het hbo’ concludeert
dat de invloed van hogescholen voor
de regionale economie nog in de kin-
derschoenen staat. Kennisverspreiding
zou een belangrijke functie van hoge-
scholen kunnen zijn voor de regionale
economie, in de praktijk zijn deze ech-
ter meer gericht op onderwijs. Boven-
dien is niet duidelijk bij wie de verant-
woordelijkheid voor ondernemerschap
vanuit de hogeschool ligt. De rol van
gemeenten kan vooral liggen in het
 focussen van de activiteiten richting de
belangrijkste sectoren. 
Voor meer informatie over dit onder-
zoek zie www.nicis.nl

Bedrijfsleven sceptisch
t.o.v. flexibel werken
Uit onderzoek van het Leefritme Ken-
niscentrum blijkt dat circa 60% van het
Nederlandse bedrijfsleven nog scep-
tisch is ten opzichte van vormen van
flexibel werken. Uit het onderzoek komt
naar voren dat het concept nog onvol-
doende bekend is en het bedrijfsleven
nog niet overtuigd is van de voordelen
van deze nieuwe manier van werken. 
Een kleine groep ondernemers omarmt
de nieuwe manieren van werken al wel.
Ze geloven dat het hen meer betrokken
werknemers, meer creativiteit, vrijheid
en een grotere productiviteit en daar-
door ook meer succes zal brengen.

De uitkomsten van het onderzoek laten
duidelijk een overgangsfase naar een
kenniswerkers-economie zien. Bij werk-
nemers ontstaat steeds meer een
 behoefte aan een vorm van flexibiliteit
in hun werk en privé leven en in de
maatschappij zien we ook eenzelfde
behoefte ontstaan, gedreven door di-
verse maatschappelijke trends (o.a. file-
problematiek, de naderende arbeids-
krapte, nieuwe generatie werknemers).

Voor het uitgebreide rapport en alle
resultaten: zie www.leefritme.nl

Het Leefritme Kenniscentrum wordt
 ondersteund door Vodafone. Het is een
onafhankelijk kennisplatform dat struc-
tureel onderzoek doet naar leefritme
gerelateerde onderwerpen. De opge-
dane kennis wordt voor iedereen
 beschikbaar gesteld en is bedoeld om
mensen bewust te maken van hoe men
een prettiger individueel leefritme kan
bereiken en eveneens hoe een hogere
betrokkenheid en productiviteit in orga-
nisaties kan worden bereikt.

Voor meer informatie: 
Nord van de Mosselaer 
nord.vandemosselaer@Vodafone.com

De Rode Loper
Wie het Centraal Station uitloopt en
samen met dagelijks honderdduizend
anderen via het Stationsplein de brug
naar de prins Hendrikkade oversteekt,

bevindt zich middenin het oudste deel
van de stad. Hier is de geschiedenis nog
heel goed zichtbaar. Bewoners en bezoe-
kers van een mooie stad, verdienen een
mooie entree. En Amsterdam’s ’rode
loper’- de route van centraal  Station
naar de Zuidas- is aan een  opknapbeurt
toe. Precies onder de Rode Loper legt
 Amsterdam bovendien de Noord/Zuid-
lijn aan. In 2019 zal deze metrolijn Am-
sterdam-Noord via het centrum gaan
verbinden met station Amsterdam zuid.
Niet alleen vraagt dit aanpassing van de
openbare ruimte vanwege de  toegang
naar de nieuwe metrostations, ook zul-
len straks dagelijks tienduizenden men-
sen de stations in en uit lopen. De her-
inrichting van de rode Loper maakt
deel uit van een visie op de stad na de
aanleg van de Noord/Zuidlijn, de visie
op Metropoolregio Amsterdam. Boven-
dien is de herinrichting van het Damrak
en het Rokin ook een belangrijk onder-
deel van het project 1012: de plannen
om het Burgwallengebied en het

Publicatiesenvoordrachten
 Damrak ingrijpend te verbeteren. In
deze PlanAmsterdam, een beschrijving
van de Rode Loper, de geschiedenis en
de betekenis van dit gebied voor
 Metropoolregio Amsterdam. En de Rode
Loper zoals deze er in 2019 uit zal zien.
Voor meer informatie: Sandra
 Langendijk, DRO Communicatie, 
tel 020 – 552 58 02
s.langendijk@dro.amsterdam.nl

SPUI 25
SPUI25 is het academisch-cultureel cen-
trum aan het Spui in Amsterdam, een
levendig podium aan het boekenplein
van de hoofdstad, dat een verbinding
vormt tussen de Universiteit van
 Amsterdam en de wereld van de cultu-
rele praktijk in de breedste zin. De acti-
viteiten van het centrum bewegen zich
 tussen wetenschap en verbeelding,
 tussen feit en fictie.

In de zaal van SPUI25, die een capaciteit
heeft van 80 stoelen, vinden lezingen,
debatten en interviews plaats evenals
boekpresentaties, discussies en prijsuit-
reikingen. SPUI25 richt zich zowel op de
academische gemeenschap van onder-
zoekers, docenten, alumni en studen-
ten, als op een breed geïnteresseerd
 literair-cultureel publiek.
SPUI25 functioneert als een levend aca-
demisch-cultureel magazine. Door ad
hoc programmering kan er snel worden
gereageerd op de actualiteit.
Meer informatie en inlichtingen: zie
www.spui25.nl 

Opening Collegejaar UvA
door Karel van der Toorn,
voorzitter CvB UvA 
en lid DB KennisKring 
Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam (UvA)
begroet dit jaar een recordaantal stu-
denten: rond 31.000. Het hoger onder-
wijs groeit in heel Nederland maar ner-
gens is de toename zo groot als bij de
UvA. In 1960 volgden 40.000 studenten
een universitaire opleiding. Nu zijn dat

er meer dan 220.000. Bij de UvA steeg
het aantal studenten in dezelfde periode
van 7.000 naar 31.000. De groei die
heeft plaatsgevonden is positief. En-
kele decennia geleden was ”Hoger on-
derwijs voor velen” een droom. Nu is
het een realiteit. Maar welke gevolgen
heeft die ontwikkeling gehad voor het
universitair onderwijs? Worden de
 studenten nog steeds opgeleid in de
beste academische traditie? 
Helaas niet. Het universitair onderwijs
dreigt het wetenschappelijke karakter
te verliezen. De directe lijn met het on-
derzoek wordt steeds dunner. De groei
wordt namelijk voor een belangrijk deel
bekostigd door bezuinigingen op on-
derzoek. Het baart mij zorgen dat het
reële bedrag dat universiteiten per
 student ontvangen van de rijksoverheid
tussen 1981 en 2001 met 30 procent is
gedaald. Die afname zet in de afgelo-
pen jaren door. Het onderzoeksdeel in
de rijksbijdrage is tussen 1995 en 2007,
omgerekend naar het gestegen aantal
studenten, met 25 procent gedaald. De
Nederlandse universiteiten zijn aan het
verworden van research universities tot
teaching universities.
Maar op een universiteit zouden
 docenten eigenlijk een aanzienlijk deel
van hun werkweek bezig moeten zijn
met onderzoek. En kleine groepen

 studenten intensief begeleiden in hun
proces van academische vorming. Dat
is op dit moment nauwelijks mogelijk. 
Misschien moeten we daarom onder-
scheid maken tussen delen van de
 opleiding waarin de koppeling met het
onderzoek wél aanwezig zijn en delen
van de opleiding waarin dat minder of
veel minder het geval is. Het is een
richting die we serieus moeten onder-
zoeken. 
Voor de volledige voordracht: 
Paul Helbing p.helbing@uva.nl

Dijkgraaf wijst op risico’s
kenniscrisis en roept op
tot krachtenbundeling
wetenschap 
Onlangs sprak president Robbert Dijk-
graaf, president KNAW, tijdens de jaar-
lijkse Verenigde Vergadering van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen zijn eerste jaarrede uit.
Hij wees op het bestaan van een derde
crisis, naast de economische crisis en
de ecologische crisis, ontstaan door het
uithollen en afkalven van de kennis-
basis. Voor de wetenschap formuleerde
hij twee belangrijke opgaven: krachten-
bundeling van universiteiten tot een
Europees kennisknooppunt en het
 verleiden van jonge mensen tot een
loopbaan in onderzoek en innovatie. 
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10 OKTOBER 2009
’Reis naar het onbekende!’
Op 10 oktober houdt Science Park Am-
sterdam weer haar jaarlijkse Open Dag.
De deuren van de kennisinstituten en
de Faculteit der Natuurkunde, Wis-
kunde en Informatica zijn dan geopend
voor een breed publiek, voor jong en
oud. Leer alles over de mysterieuze
deeltjes die vanuit de ruimte op aarde
terechtkomen, zie hoe groot een super-
computer nu eigenlijk is, maak kennis
met echte robots, kraak je brein met
wiskundige puzzels, doe de science
quiz en nog veel meer. Maak een reis
door de wetenschap via demonstraties,
doe-activiteiten, mini-lezingen, rondlei-
dingen en de wetenschapsmarkt. Het is
dé gelegenheid om een kijkje achter
de schermen te nemen en zelf een
beetje wetenschapper te worden! De
Open dag wordt georganiseerd in het
kader van ’Oktober Kennismaand’.

Thema van dit jaar is ’Reis naar het on-
bekende’. Het sluit aan bij het Darwin-
jaar 2009 en het Internationale Jaar van
de Sterrenkunde. 

Zie voor het complete programma:
www.scienceparkamsterdam.nl/
opendag

12 OKTOBER 2009
Nieuwe reeks ’De stelling van ...’ 
van start
De stelling van... is een reeks uitda-
gende voordrachten door prominente
wetenschappers en bestuurders. Zij
spreken - aan de hand van een zelf-
gekozen stelling - over zowel de grond-
slagen als de grenzen van hun werk.
’De stelling van ...’ is een initiatief van
de UvA, Academisch-cultureel centrum
SPUI25 en de UvA-universiteitshoogle-
raren Louise Fresco, Robbert Dijkgraaf
en Johan van Benthem. De eerste spre-
ker was dr. Karel van der Toorn, voorzit-
ter van het College van Bestuur van de
UvA. De volgende sprekers worden
nog verwacht: Henkjan Honing (12 ok-
tober), Judith Belinfante (9 november),

Johan van Benthem (14 december),
Robbert Dijkgraaf (18 januari), Edgar du
Perron (8 februari), Jean Tillie (8 maart),
Wouter Hanegraaff (12 april), Jos Enge-
len (17 mei) en Louise Fresco (7 juni).
Zie ook: www.uva.nl/actueel/destelling-
van.cfm. Voor meer informatie: 
(persvoorlichting@uva.nl).

24 OKTOBER 2009
5de VUmc gebouwenloop
Fanatieke hardlopers weten het al, VU
medisch centrum heeft naast de drie
kerntaken patiëntenzorg, opleidingen
en wetenschappelijk onderzoek nog
een belangrijke taak, het organiseren
van een bijzonder hardloopevenement;
de VUmc gebouwenloop. Het unieke
parcours brengt de deelnemers door
de hortus botanicus, de faculteit, langs
het ondergrondse energiecentrum,
door de polikliniek en over de brug.

Naast de 5 en 10 km vindt er dit jaar
opnieuw een kinderloop plaats van 1.2
kilometer. Van het inschrijfgeld gaat
twee euro naar het VUmc centrum voor
kinderrevalidatiegeneeskunde. Met
deze extra euro’s vraagt de organisatie
van de VUmc gebouwenloop op ludieke
wijze aan de deelnemers om zich in te
zetten voor het Learn to Move onder-
zoek naar het effect van een bewegings-
 stimuleringsprogramma op school-
gaande kinderen met spasticiteit.
Aanmelding via www.VUmc.nl/gebou-
wenloop. 

28 OKTOBER 2009
Van onderzoek naar markt
De KennisKring Amsterdam organiseert
in samenwerking met MKB Amsterdam
en het Amsterdam Science Park een
bijeenkomst waarin de onderzoeksinsti-
tuten op het Science Park in de Water-
graafsmeer centraal staan Zij zullen
laten zien waar het fundamenteel
 onderzoek toe kan leiden. Het is een
buitenkans om tijdens de bezoeken aan
de instituten met deze onderzoekers in
gesprek te gaan. Jan Maat, directeur
External Research van Unilever zal als
gastspreker optreden en zal hun erva-
ringen vanuit Unilever met ons delen.
Dit alles in het gloednieuwe gebouw
van de Faculteit Natuurwetenschappen
van de Universiteit van Amsterdam. U
ontvangt een dezer dagen een uitnodi-
ging. Wilt meer weten neem dan
 contact op met het secretariaat van de
KennisKring Amsterdam.

30 OKTOBER 2009
Duurzaam aan de Zaan
Klimaatneutraal in een omgeving met
60.000 milieubelaste woningen: hoe
pakken we dat aan in Zaanstad? Op 30
oktober 2009 organiseert de  gemeente
’s middags het congres Duurzaam aan
de Zaan. Alle Zaanse  bedrijven, instel-
lingen en andere organisaties zijn van
harte uitgenodigd om hieraan deel te
nemen! Tijdens dit  congres staat de
route naar ’Zaanstad Klimaatneutraal’
centraal. In deelsessies gaan we aan de
slag met wat gemeente, bedrijven en
inwoners (kunnen) doen en bijdragen
om Zaanstad klimaatneutraal te maken
en de milieuoverlast terug te dringen.
De deelsessies gaan onder meer over
het hoe en wat van duurzaam onderne-
men, de kansen van elektrisch rijden,
het bouwen en vermarkten van duur-
zame woningen, het realiseren van een
duurzame energievoorziening en de
mogelijkheden voor lokaal hergebruik
van afvalstromen. Meer informatie over
het programma vindt u binnenkort op
www.zaanstad.nl/duurzaamaandezaan.

2 EN 3 DECEMBER 2009
Onderwijsbeurs Groot Amsterdam 
Grote regionale beroepen- en opleidin-
genbeurs voor scholieren in het voort-
gezet onderwijs. Het ROC van Amster-
dam verzorgt hier een groot aantal
beroepen-actiepleinen ism het bedrijfs-
leven, gemeente Amsterdam, OGZ en
ASA. Doel is scholieren beter te laten
kiezen door een beroepsactie uit te
voeren. Voor meer info: www.ogz.nl

4 NOVEMBER 2009
Vooraankondiging
‘Creativiteit, kennis en beleving;
 ingrediënten van innovatie in de metro-
poolregio Amsterdam’ is de titel van de
komende Peter de Groote lezing.
 Gastspreker is prof. dr. Oedzge Atzema,
hoogleraar Economische Geografie
Universiteit van Utrecht. Tijd: 16.45 uur
tot 19.15 uur. Locatie in Zaanstad nog
nader te bepalen. 
De definitieve uitnodiging verschijnt op
www.kenniskring.nl.

25 NOVEMBER 2009
Vooraankondiging
Shell Amsterdam: van gesloten naar
open innovatie
De KennisKring Amsterdam organiseert
i.s.m. Shell Technology Centre
 Amsterdam (STCA) een bijeenkomst
met daarin o.a. aandacht voor energie
nu en in de toekomst, de positie van
Shell in de samenleving en in het bij-
zonder in Amsterdam. Daarnaast wordt
ook ingegaan op de wijze waarop Shell
invulling geeft aan het thema duur-
zaamheid en open innovatie. 

Sprekers zijn: Peter de Wit (President
Directeur Shell Nederland) en Matthijs
Senden o.v.b. (Business Group Manager
Gas-to-Liquid Conversion STCA) en
Peter Dortwegt (algemeen directeur
New Energy Docks). Dit alles in het
 onlangs geopende nieuwe technologie-
centrum van Shell in Amsterdam
Noord. U ontvangt binnenkort hiervoor
de uitnodiging.

Dijkgraaf brak een lans voor het slech-
ten van barrières tussen universiteiten
omdat internationaal succes een
 bundeling van krachten vereist: ”Het is
kwalijk dat de landelijke onderzoek-
scholen dreigen te verwezen. We staan
op het punt intellectueel kapitaal te
vernietigen en bedrading door te knip-
pen in plaats van aan te leggen.”De
grootste uitdaging voor de wetenschap
is volgens Robbert Dijkgraaf echter het
aanboren van nieuwe lagen van talent
door de jeugd te enthousiasmeren voor
de wereld van het onderzoek. De reke-
ning van de crises mag dan ook niet bij
de studenten van nu belanden. Dijk-
graaf trok een parallel met de roerige

jaren zestig: ”Ook nu zit de generatie
die door de crisis getekend wordt in de
collegebanken. Het zijn onze studenten
die geraakt zullen worden door de brok-
 stukken; het zijn onze studenten die
met moeilijke perspectieven op de
 arbeidsmarkt worden geconfronteerd,
óók in de wetenschap. Zij zijn het die
de komende decennia de infrastructuur
van een nieuwe economische orde
 zullen moeten bouwen en de wereld
naar een duurzame toekomst moeten
leiden.”

De volledige tekst van de Jaarrede van
de KNAW-president kunt u als pdf
downloaden van de KNAW-website. 

28 29

Agenda
Robbert Dijkgraaf
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DAGELIJKS BESTUUR

Lodewijk Asscher Wethouder Financiën,

Econ. Zaken en (Lucht) haven gemeente

 Amsterdam 

Harry Borghouts Commissaris van de

 Koningin Provincie Noord-Holland 

Job Cohen (vz) Burgemeester van  Amsterdam 

Annemarie Jorritsma Burgemeester

 gemeente Almere 

Hans van der Noordaa (pm) Lid Raad van

Bestuur ING Groep 

Oswald Schwirtz Voorzitter Kamer van

 Koophandel  Amsterdam 

Rene Smit Voorzitter College van Bestuur

Vrije Universiteit 

Karel van der Toorn Voorzitter College van

 Bestuur Universiteit van Amsterdam en

 Hogeschool van Amsterdam 

ALGEMEEN BESTUUR

Ernst Bakker Burgemeester van  Hilversum 

Hans Bakker Voorzitter Directie 

Amsterdam RAI 

Jaap Bond Gedeputeerde Provincie 

Noord-Holland 

Geert Dales Voorzitter College van Bestuur

 Hogeschool  INHOLLAND 

Harry van Dorenmalen  Algemeen directeur

IBM Nederland, Belgie en Luxemburg 

Leo  Esselman CFO, Nationaal Lucht en

Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 

Geke Faber Burgemeester van Zaanstad 

Ton van der Gaag  Directeur Noordwest

 Nederland, KPN 

Robert Geerlings  Voorzitter Amsterdamse

Sportraad 

Andries Greiner Gedeputeerde provincie

Flevoland 

Maarten de Groof CCO, Schiphol Group 

Jan Ernst de Groot Managing Director

 Koninklijke Luchtvaart  Maatschappij N.V. 

Louise Gunning-Schepers Voorzitter Raad

van Bestuur Academisch Medisch Centrum 

Michele Hagers Regional Manager Partner

Ernst & Young 

Anthony Hellegers  Directeur HR, Property &

Security Vodafone

Chris Heutink  Algemeen Directeur Randstad

Nederland 

Henk Jan Hoogendoorn Directeur

 Corporate Clients ABN AMRO Bank 

Fons Hoogeveen Lid Raad van Bestuur

 PricewaterhouseCoopers 

Ronald Huikeshoven Regiodirecteur AM NV 

Mike Jansen Managing Partner 

Baker & McKenzie

Edo de Jaeger Voorzitter College van

 Bestuur ROC van Amsterdam 

Wim Jan sen Directeur Bedrijven en

 Instellingen ING Bank 

Herman Kaemingk Partner Loyens & Loeff 

Marc Kapteijn Commercieel directeur Afval

Energie Bedrijf gemeente Amsterdam 

Pauroos Karkaria Regional Manager  Europe

Tata Consulting Services 

Diederik Karsten Directeur UPC Nederland 

Jos van Kleef Algemeen  directeur Vialis B.V. 

Anne-Marie Klijn Boekel De Nerée, 

advocaat en partner 

Oystein Loseth Voorzitter Raad van Bestuur

NUON N.V. 

Elmer Mulder Voorzitter Raad van Bestuur

VUmc 

Theo Mulder Directeur Onderzoek

 Koninklijke Nederlandse Akademie van

 Wetenschappen 

Bart Noordam Decaan Faculteit der

 Natuurkunde, Wiskunde en Informatica, 

UvA en directievoorzitter WTCW N.V.

Jo Peters Site-manager Shell Research &

Technology Centre Amsterdam 

Theo Rinsema Algemeen directeur  Microsoft 

Jan de Rooij Partner Deloitte 

Jeroen van Roon Managing Partner Boer &

Croon Corporate Strategy 

Maarten Rosenberg CFO Rabobank

 Amsterdam en Omstreken 

Joop Saan Algemeen  directeur 

Koninklijke Saan 

Bernt Schneiders Burgemeester van

 Haarlem 

Kees Sibbing Directeur Grootmarkt en

 International  Business Center Achmea 

Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur

Ymere 

Coks  Stoffer CEO Cisco Nederland 

Rudy Stroink Algemeen directeur TCN

 Property projects 

Wietze Tjoelker Partner KPMG Accountants 

Jan Verheij Regiodirecteur Van Gansewinkel 

Dirk Minne Vis Regiodirecteur Businessunit

West Syntens Amsterdam 

Martine  Visser Wethouder gemeente Almere 

Theo Weterings Burgemeester van

 Haarlemmermeer 

Rene Witzel 

Algemeen directeur JCDecaux 

Jan van Zanen Burgemeester van  Amstelveen

ABN-AMRO www.abnamro.nl

Academisch Medisch Centrum www.amc.nl

Achmea Zorg www.achmea.nl

AdamNet www.adamnet.nl

Air France/ KLM www.klm.com

AMC De Meren www.amcdemeren.nl

AM nv www.ameurope.com

Amsterdam School of Real Estate

www.asre.uva.nl

Amsterdam Science Park nv www.asp.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

www.ahk.nl

Baker & McKenzie www.bakernet.nl

De Bascule, Academisch Centrum voor

kinder- en jeugdpsychiatrie

www.debascule.com

Bizon Buitenreclame 

www.bizonbuitenreclame.nl

Boekel De Nerée www.boekeldeneree.com

Boer & Croon www.boercroon.nl

BPF Bouwinvest bv www.bpfbouwinvest.nl

De Burcht 

www.deburcht-vakbondsmuseum.nl

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 

Amsterdam www.bja.nl

Centrum voor Hoge-Energie Astrofysica

(CHEAF) www.astro-uva.nl

Centrum voor Wiskunde en Informatica

www.cwi.nl

Compagnon www.compagnon.nl

Corporate Recovery Management BV

www.corporaterecovery.com

Decisio www.decisio.nl

Dienst Economische Zaken, gemeente

 Amsterdam www.ez.amsterdam.nl

Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, gemeente

Amsterdam www.dmb.amsterdam.nl

Dienst Persoonsgegevens, gemeente

 Amsterdam  www.dpg.amsterdam.nl

Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente

 Amsterdam  www.dro.amsterdam.nl

Deloitte www.deloitte.nl

Ernst & Young www.ey.nl

Faculteit der Maatschappij en Gedrags-

wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

www.fmg.uva.nl

Flora Holland Bloemenveiling

www.floraholland.nl

FOM-Instituut voor Atoom- en

 Molecuulfysica (AMOLF) www.amolf.nl

Fortis Bank www.fortisbank.nl

Gemeente Almere www.almere.nl

Gemeente Amstelveen www.amstelveen.nl

Gemeente Diemen www.diemen.nl

Gemeente Haarlem www.haarlem.nl

Gemeente Haarlemmermeer

 www.haarlemmermeer.nl

Gemeente Hilversum www.hilversum.nl

Gemeente Ouder-Amstel 

www.ouder-amstel.nl

Gemeente Purmerend www.purmerend.nl

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl

Gemeentelijke Geneeskundige en

 Gezondheidsdienst (GG en GD)

www.gggd.amsterdam.nl

Generali Verzekeringsgroep nv

 www.generali.nl

Global View Management bv

www.globalviewmanagement.com

Hogeschool INHOLLAND  www.inholland.nl

Hogeschool van Amsterdam www.hva.nl

Hogeschool voor Economische Studies, HvA

www.hesasd.nl

Hudson Global Resources www.hudson.com

IBM Nederland bv www.nl.ibm.com

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

Jan van Breemen Instituut

www.janvanbreemen.nl

JCDecaux www.jcdecaux.nl

Joh. Enschede Facilities bv 

www.joh-enschede.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam

www.amsterdam.kvk.nl

Koninklijk Instituut voor de Tropen www.kit.nl

Koninklijke Nederlandsche Academie van

Wetenschappen www.knaw.nl

Koninklijke Saan bv www.saan.nl

KPMG www.kmpg.nl

Logica www.logica.com

Loyens & Loeff www.loyensloeff.com

Lubbers & Dijk Notarissen www.lubbers.nl

De Man en Partners www.deman-partners.nl

Maes en Lunau Executive Search

www.maeslunau.com

Microsoft www.microsoft.com

Nationaal Instituut voor subatomaire fysica

www.nikhef.nl

NEMO www.e-nemo.nl

New Energy Docks www.newenergydocks.nl

NYSE Euronext nv www.euronext.com

Ondernemersvereniging Regio Amsterdam

www.oram.nl

Openbare Bibliotheek Amsterdam

www.oba.nl

Orange Nederland Breedband bv

www.orange.nl

Pentascope www.pentascope.nl

PricewaterhouseCoopers

www.pwcglobal.com.nl

Provincie Flevoland www.flevoland.nl

Rabobank Amsterdam

www.rabobank.nl/amsterdam

RAI Amsterdam www.rai.nl

Randstad www.randstad.nl

Regioplan www.regioplan.nl

ROC ASA www.rocaso.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

Shell Technology Centre  Amsterdam

www.shell.nl

Stadsarchief Amsterdam

 www.stadsarchiefamsterdam.nl

Stadsdrukkerij Amsterdam

www.stadsdrukkerijamsterdam.nl

Stichting Samenwerkende Instellingen

 Gezondheidszorg Regio Amsterdam

ww.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

Universiteit van Amsterdam www.uva.nl

UPC Nederland www.upc.nl

Van Gansewinkel www.vangansewinkel.com

Van Lanschot Bankiers www.vanlanschot.com

Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-

Noord (VEBAN) www.veban.nl

Vialis bv www.vialis.nl

Vitae Nederland bv www.vitae.nl

Vrije Universiteit www.vu.nl

VUmc www.vumc.nl

Waternet www.waternet.nl

Ymere www.ymere.nl

BESTUUR 
KENNISKRING 
AMSTERDAM

INTERNETADRESSEN DONATEURSBESTUUR KENNISKRING AMSTERDAM

De Stichting KennisKring Amsterdam
(KKA) is een netwerkorganisatie voor en
door ondernemers, bestuurders, docen-
 ten en beleidsmedewerkers uit het
 bedrijfsleven, kennis- en onderwijsin-
stellingen en overheid. Om deze net-
werk- en platformfunctie waar te maken
organiseert de KennisKring jaarlijks een
aantal bijeenkomsten waarin het uitwis-
selen van (ervarings-) kennis, het vormen
van netwerken en het genereren van
ideeën centraal staat. Het gaat hierbij
om samenwerking gericht op verster-
king en een betere benutting van de
aanwezige infrastructuur. De KennisKring
Amsterdam ontleent haar bestaansrecht
aan het commitment van ruim honderd
organisaties uit de regio. Deze organisa-
 ties leveren, afhankelijk van hun mate
van betrokkenheid en/of draagkracht,
een financiële bijdrage. Zowel het
 Dagelijks als het Algemeen Bestuur van
de KennisKring Amsterdam, waar ook
de leden van het Dagelijks Bestuur deel
van uitmaken, wordt voorgezeten 
door Job Cohen, burgemeester van
 Amsterdam.
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