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 “In de eerste week van april vindt City-zen Days             
Amsterdam plaats, hét evenement over CO2- 
reductie in de Metropoolregio Amsterdam.  
Het Marineterrein is de thuisbasis voor 3 dagen  
kennisdelen, inspireren en netwerken. De afgelopen 
vijf jaar hebben maar liefst 25 partners vorm gegeven 
aan zo’n 20 innovatieve projecten in Amsterdam 
en Grenoble. Op het programma staan naast prik-
kelende presentaties van duurzaamheidsexperts 
ook bezoeken aan concrete  projecten. Deelnemers 
aan City-zen Days Amsterdam krijgen een scala aan 
onderwerpen voorgeschoteld, variërend van Smart 
Grid oplossingen (denk aan laadpalen waarmee 
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© ASC, Marie Morel over Community Management

© ASC, Willem van Winden vertelt over opschalen.

Eind februari vonden weer 2 Demodagen plaats voor de partners van Amsterdam Smart City. De demodag is onder-
deel van een reeks en is bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten te presenteren aan elkaar, 
hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project. 

Masterclass Community Management
Met grote dank aan de HvA Smart City Academy hebben 
we een heel mooi programma met veel kennisoverdracht 
kunnen neerzetten. Marie Morel (onderzoeker lectoraat 
Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken) gaf ons tijdens 
haar Masterclass inzichten op het gebied van Community 
Management. Welke vragen zou je moeten beantwoorden 
om op een succesvolle manier participatie te organiseren? 
Wat betekent het om inwoners ook daadwerkelijk onder-
deel te maken van het project en van je business model? 
En hoe zien de rollen van de participanten eruit?

Masterclass Upscaling 
Willem van Winden (lector Stadseconomie) nam ons mee 
in de vraagstukken die met opschalen te maken hebben. 
Waarom schalen projecten niet op? Waar lopen zij tegen-
aan? En welke tips en tricks kunnen hierbij helpen? 
Kijk hier voor de presentatie van Willem. Henk van Raan van 
de Johan Cruijff ArenA geeft aan dat het ook vaak aan lei-
derschap ontbreekt en dat je voor opschalen andere men-
sen nodig hebt. Christiaan van RHDHV voegt hieraan toe 
dat je hen al weg vroeg in het proces moet meenemen. Tot 
slot geeft Willem nog een boekentip: Platform Revolution. 

Na de Masterclasses gingen we uiteen in twee groepen; Transitieteam Energie en Transitieteam Digitale stad.

elektrische voertuigen bijdragen aan ‘load balan-
cing’ van het net) en Warmte/Koude projecten 
(zoals het IJ gebruiken om een woonwijk te 
koelen) tot innovatieve Renovatie (zoals het 
behoud en 21ste-eeuws-bestendig maken van de 
Airey-woningen uit de jaren ’60)”

Meer weten? Inschrijven? Check www.cityzen-days.eu

Check-in Transitieteam Energie 
City-zen Days Amsterdam, 1-3 april 2019 
Dylan Alling vertelt over de City-zen Days: 

https://public.3.basecamp.com/p/SJXur7PKFRLWWENNcoqHMBdJ
https://public.3.basecamp.com/p/FNRaPKEEx9s7eJvTb7tS2JYp
http://www.cityzen-days.eu


3 

 “Binnen de energietransitie in Amsterdam hoop ik antwoord te vinden op twee vraagstukken.    
Ten eerste wil ik beter begrijpen hoe lokale energie-initiatieven tot stand zijn gekomen en hoe ze zich orga-
niseren. Ten tweede, wil ik weten wat deze initiatieven nodig hebben om beter als samenwerkingspartner te 
kunnen opereren in de energietransitie. Met betrekking tot het tweede vraagstuk werk ik aan een lijst van 
criteria waar lokale initiatieven aan moeten voldoen voor een efficiënte en effectieve samenwerking. Omdat 
dit nogal lastig is om te onderzoeken heb ik gedurende mijn presentatie op de demodag de hulp ingeschakeld 
van de zaal. 

 Tijdens een korte brainstormsessie heb ik het publiek gevraagd wat in hun ogen belangrijk zou moeten zijn 
voor lokale initiatieven. Hun input is erg waardevol en in combinatie met mijn eerste conclusies en hypo-
theses ben ik nu in staat om specifieke kwalitatieve en kwantitatieve criteria te genereren. Terugkerende 
thema’s waren bijvoorbeeld het beschikken over specifieke expertises en vaardigheden (bijvoorbeeld onder-
nemersmentaliteit en doorzettingsvermogen).” 

Criteria voor lokale initiatieven
Nicholas Been, stagiair bij Amsterdam Smart City, nam ons mee in zijn onderzoek. 

Check-in Transitieteam Digitale Stad
Bij Transitiepad Digitale Stad hadden we een mooie volle 
zaal! Hieronder een terugblik van de pitches, gestelde 
vragen én de antwoorden:

• Digitale Perimeter – Daan Groenink pitchte de 
Digitale Perimeter, een samenwerking tussen Johan 
Cruijff ArenA, de politie en Gemeente Amsterdam. 
Het project draait om het verantwoord digitaal gebruik 
van camera’s en sensoren tijdens grote evenementen, 
die daarmee de veiligheid kunnen verhogen. Tijdens 
het EK van 2020 verwacht de UEFA fysieke hekken 
om de veiligheid te borgen, maar is dit wel de beste 
manier? En als we digitale hulpmiddelen gebruiken, 
moeten we bezoekers dan altijd vertellen dat ze 
gefilmd worden? De vragen waren voer voor discussie. 
Bijdragen waren onder andere dat een fysiek hek wel 
een goede oplossing is, we mensen altijd moeten 
vertellen dat ze gefilmd en gevolgd worden in een 
bepaald gebied, maar we niet hoeven te vermelden 
waar de camera dan precies staat. Veel mensen 
hadden er behoefte aan om dit onderwerp en deze 
ethische dilemma’s op een ander moment uitgebreider 
te bespreken. Daan gaat samenwerken met een aantal 
studenten van de HvA voor een onderzoek naar dit 
thema.

• CATALYST – NEMO licht het CATALYST project toe, 
dat ze samen met o.a. het Athena Instituut van de 
VU en de TU Delft uitvoeren. Hierin worden bewoners 
gevraagd naar hun ideeën over de toenemende 
digitalisering en technologie. CATALYST is de straat 
op gegaan en heeft op markten gesprekken gevoerd. 

De laatste fase van het project breekt nu aan. Hierin 
wil CATALYST graag verschillende publieke en private 
partijen interviewen. Wil jij je visie geven op nieuwe 
methoden om het gesprek mee aan te gaan over de 
impact van technologie? Meld je bij Giovanni of Frank! 

• Change The Game! Huib Pasman vertelt over de 
nieuwe challenge van de Johan Cruijff ArenA.  
Tot 22 maart kun je je ideeën aanleveren waarmee 
de ArenA haar diensten kan verbeteren. Denk jij de 
digitale experience voor bezoekers te kunnen verbe-
teren? Of heb je een idee hoe de ArenA de ticket-
verkoop kan optimaliseren? Of ken je een startup die 
dit kan? Meld dit initiatief dan aan voor Change the 
Game en maak kans op een geldbedrag en voer het 
plan daadwerkelijk uit! 

• Smart City Lab: Elke week ontvangen wij gemiddeld 
twee (inter)nationale delegaties. Om een goede 

© ASC, Huib Pasman vertelt over de nieuwe challenge van de ArenA

De resultaten van mijn onderzoek verwerk ik in een reeks van blogposts die op amsterdamsmartcity.com geplaatst 
worden. verder presenteer ik op het ‘02025 Energie-ontbijt’ op 14 maart en tijdens een vergadering van het Amsterdam 
Klimaatneutraal programma.”

https://amsterdamsmartcity.com/posts/een-amsterdamse-energietransitie-situatieschets
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kennisuitwisseling te faciliteren, vraagt Cornelia ook 

vaak partners om hierbij aan te sluiten. We ontvan-

gen deze groepen (gemeenteambtenaren, studen-

ten, maar ook CEO’s en ministeries) in het nieuwe 

kantoor van Amsterdam Smart City. Hier willen we 

ook een expositie openen met innovaties uit de 

regio. Heb jij een device, dashboard of video dat je 

onder de aandacht wil brengen bij een grote interna-

tionale doelgroep? Mail Cornelia!

Agenda Digitale Stad

Op 1 maart presenteert de Gemeente Amsterdam de 

Agenda Digitale Stad. Dit is het startpunt om de toe-

komst van de digitale stad vorm te geven. Bart van de 

Sande van de gemeente nodigt alle partners uit om 

hierbij aanwezig te zijn. 

Digitale Stad - Pakhuis event 14 maart 

Amsterdam Smart City organiseert op 14 maart een 

evenement in Pakhuis om verder in te gaan op deze 

Agenda. Anne Wijnen van Pakhuis de Zwijger vertelt wat 

we op deze avond willen doen. Samen met verschillende 

partners gaan we kijken naar de Agenda Digitale Stad 

en laten zien hoe we hier in de praktijk vorm aan geven. 

Wat kan een Smart City aanpak waarin we open & trans-

parant zijn, de bewoner centraal zetten en publiek & 

privaat laten samenwerken, hierin betekenen? Verschil-

lende partners zullen een pitch geven! Meld je hier aan.

Smart City Expo in New York

Collega Florentine organiseert verschillende internationale 

missies naar de VS. Je kunt mee met de Amsterdamse 

clipper of deelnemen aan de Smart City Expo in New 

York in mei. De missie is, net als de missies naar Barcelona, 

onderdeel van de nationale smart city strategie. Minister 

Kajsa Ollongren zal ook meereizen. Als er animo onder 

de partners van Amsterdam Smart City is, maken we een 

speciaal programma voor jullie in New York! Wil je meer 

weten of wil je mee? Mail naar Florentine!

De middag eindigde uiteraard met een geslaagde 

borrel. Verschillende partners hebben alweer uitgebreid 

contact met het baseteam om de verschillende projec-

ten een stap verder te brengen. We zien elkaar weer in 

april, op demodag 3!

© ASC, Tijdens een geslaagde borrel komt het gesprek goed op gang.

Werkwijze Amsterdam Smart City

mailto:cornelia%40amsterdamsmartcity.com?subject=
mailto:https://dezwijger.nl/programma/de-digitale-stad?subject=
mailto:florentine%40amsterdamsmartcity.com?subject=
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