uitnodiging

Vrijdag 5 oktober 2012
8.30 – 13.00 uur
Aula van de Universiteit
van Amsterdam,
Singel 411

Kennis voor de Stad 2012
Op vrijdag 5 oktober 2012 organiseert de Gemeente Amsterdam samen
met de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool
van Amsterdam voor de vijfde maal het symposium Kennis voor de Stad.
De Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen en de gemeente wisselen
tijdens deze bijeenkomst kennis uit en discussiëren samen over stedelijke
beleidsrelevante thema’s. Zo leggen zij een fundament voor verdere
samenwerking.

Kennis voor de Stad staat dit jaar in het teken van
de hervormingen die de stad Amsterdam de
komende jaren moet doorvoeren. De workshops
gaan over diverse vragen van bestuurders en
gemeenteambtenaren bij de thema’s op de
Hervormingsagenda en de Kadernota 2013.
Wetenschappers zullen de uitdagingen voor
de gemeentelijke diensten bij de thema’s van armoede tot zorg, van structuurvisie tot
cultureel ondernemerschap - van commentaar
en advies voorzien.
Burgemeester Eberhard van der Laan opent het
plenaire deel van Kennis voor de Stad. HvA-rector
Jet Bussemaker spreekt vervolgens over de
uitdagingen van de hoger onderwijsinstellingen
om urban professionals op te leiden. VU-hoogleraar
Joske Bunders gaat in op de vraag hoe het
effectiever programmeren van onderzoek

kan leiden tot een betere samenwerking
tussen de gemeente en de kennisinstellingen.
Na het plenaire deel kunt u deelnemen aan
één van de workshops waar wetenschappers
actuele thema’s behandelen. De dagvoorzitter,
gemeentesecretaris Arjan van Gils, vat de
resultaten uit de workshops samen in een
plenaire setting, waarna er bij de lunch de
mogelijkheid is om te netwerken.
Wij nodigen u met genoegen uit om deel te
nemen aan Kennis voor de Stad 2012. Op de
website www.kennisvoordestad.org kunt u zich
aanmelden en vindt u actuele en aanvullende
informatie over het programma, de sprekers en
de organisatoren.

twitter.com/kennisstad#KvdS

programma
Het volledige programma is te zien op www.kennisvoordestad.org.
De workshops die u kunt volgen zijn:
1. Amsterdamse Structuurvisie: Binnenstad versus Nieuw-West, nieuwe
mobiliteits en segregratieproblemen?
Remco Daalder (DRO), Luca Bertolini (UvA), Henri de Groot (VU)
2. De opschaling van de metropoolregio: de governance-uitdaging
Eric van der Kooij (DRO), Willem Salet (UvA), Piet Rietveld (VU)
3. De waarde van groene infrastructuur
Johan van Zoest (DRO), Peter van Tienderen (UvA), Jan Vermaat (VU)
4. Versneld naar een duurzame stad: de rol van de gemeente bij bottom-up
initiatieven voor vernieuwbare energie.
Frodo Bosman (Klimaatbureau), Maarten Wolsink (UvA), Matthijs Hisschemoller (VU)
5. Transitie in de jeugdzorg: proeftuinen en effectiviteit onder de loep
Norbert Krijnen (DRO), Geert Jan Stams (UvA), Carlo Schuengel (VU)
6. Gebiedsgericht werken: garantie voor een betere zorgaanpak?
Beppechien Bruinsslot (WZS), Rick Kwekkeboom (HvA), Bregje Philipsen (VU)
7. Aanpak van kansenarmoede: een kwestie van gedragsverandering?
Annet Tesselaar (DWI), Roeland van Geuns (HvA), Hans Bosselaar (VU)
8. Naar een nieuw Kunst- en Cultuurbeleid: wetenschap daagt
de aannames uit.
Max van Engen (DRO), Monika Kackovic (UvA), Gerard Nijsten (VU)

aanmelden
Op www.kennisvoordestad.org kunt u zich via een digitaal formulier inschrijven
voor deze bijeenkomst. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Deelname is beperkt. U kunt zich aanmelden t/m 30 september.

