
Sessie 1 Sessie 2

10:00 - 11:00 
Werksessies 
ronde 1

Digitale Kennisplatforms: praktische tips voor 
succesvolle inzet 

Multi-level leren: praktische tips voor verdere 
vormgeving

Sprekers Thijs van Shijndel (Redactie Openresearch.
Amsterdam), Céline Gladpootjes (redactie  
www.onderwijskennis.nl), Alette Baartmans  
(mede oprichter delen.meteddie.nl) 

Miriam Jager (projectleider HAN City Deal Kennis 
Maken Arnhem en Nijmegen), Ilya Zitter (Lector 
Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, 
Hogeschool Utrecht) en Denise Leidelmeijer 
(Coördinator Wetenschapswinkel Onderwijs 
en Projectleider SamenWIJS, Rijksuniversiteit 
Groningen) 

Facilitator Marieke van Haaren (Universiteit Leiden & 
programma Leren met de Stad - Leiden)

Inhoud 
sessie 

Hoe zet je digitale kennisplatforms in voor 
kennisdeling en kenisbenutting? Hoe start je een 
dergelijk platform als stad, hoe neem je de partners 
hierin mee en hoe betrek je mensen bij het inzetten 
van een dergelijk platform? Al deze praktische vragen 
komen terug tijdens een demonstratie van drie 
succesvolle platforms: openresearch.amsterdam, 
landelijk kennisknooppunt www.onderwijskennis.nl  
en delen.meteddie.nl.

Multi-level leren wordt steeds vaker als term 
ingezet, maar hoe voer je dit in de praktijk nu goed 
uit? Vanuit zowel mbo, hbo als wo kant passeren in 
deze werksessie voorbeelden en tips de revue, met 
aandacht voor het goed begeleiden van multi-level 
aanpakken, het correct inbedden in het curriculum, 
en het meenemen in de aanpak van de Centers of 
Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap.  

11:00 - 11:15 PAUZE 

11:15 - 12:15 
Werksessies 
ronde 2

De toekomst van ouderenzorg:  
samenwerking rond Health 

Van experimenteren naar opschaling -  
Tools voor inbedding 

Sprekers Henriette Neuteboom en Charlotte Vromans  
(adjunct-directeur ActiZ) 

Suzanne Potjer (Adviseur Samenwerken, 
TwynstraGudde, ervoor onderzoeker bij Urban  
Future Studio, Universiteit Utrecht) 

Facilitator Wiro Kuipers (Coördinator Enschede LAB) Rowinda Appelman (Programmamanager City Deal 
Kennis Maken) 

Inhoud 
sessie 

ActiZ is de landelijke branchevereniging van en voor 
400 zorgorganisaties in verpleeghuiszorg, zorg 
thuis en jeugd. De leden zorgen met bijna 400.000 
medewerkers dag in, dag uit voor meer dan twee 
miljoen mensen. Als branchevereniging is ActiZ de 
laatste tijd op 'verkenning' geweest voor de toekomst 
van de ouderenzorg. Die verkenning leverde een beeld 
op van een vloeibare, beweeglijke ouderentoekomst 
- maar wel met verschillende vragen. Die lopen uiteen 
van langer zelfstandig wonen tot betrokkenheid 
van en in de wijk tot de inzet van technologie en het 
gebruiken van andere taal over ouder worden. In deze 
sessie wordt met alle City Deal Kennis Maken steden 
waarin een focus op Health ligt verkend wat er speelt 
rond ouderenzorg, wat ook herkend wordt in de 
verkenning van ActiZ, en hoe mogelijk samengewerkt 
kan worden voor projecten met studenten, docenten 
en onderzoekers binnen de City Deal. 

De City Deal Kennis Maken is bijna 4 jaar onderweg 
met prachtige pilotprojecten in de 20 deelnemende 
steden. Hoe maak je als stad echter de overstap 
van pilot naar grootschaligheid? Hoe werkt die 
opschaling,  hoe bed je experimenteerruimte in 
in de organisatie en hoe stimuleer je bestuurders 
om commitment te tonen voor grootschalige 
veranderingen?  Suzanne Potjer (TwynstraGudde) 
is expert in het mogelijk maken van vernieuwing 
in het publieke domein, het ruimte maken voor 
experimenteren en het samenwerken buiten 
organisatiegrenzen. Graag neemt zij de 20 City Deal 
steden mee in goede aanpakken en voorbeelden. 

12:15 - 13:00 LUNCHPAUZE

Programma CDKM-dag
12 maart 2021 

Programma CDKM-dag
12 maart 2021 

Sessie 1 Sessie 2

13:00 - 14:00 
Werksessies 
ronde 3

Een kijkje in de keuken van Maastricht:  
City Deal Kennis Maken in de praktijk 

Hoe gaat het nu met…?  
Doorpraten met de University of Bristol over hun 
Public Engagement programma 

Sprekers Nurhan Abujidi (Lector Smart Urban Redesign, 
Hogeschool Zuyd) 

Kate Miller (Head of Public Engagement,  
University of Bristol)

Facilitator Marieke van Haaren (Universiteit Leiden & 
programma Leren met de Stad - Leiden)

Inhoud 
sessie

In de City Deal Kennis Maken projecten in Maastricht 
zijn ondertussen meer dan 1.000 studenten actief. In 
deze werksessie vertelt het lokale team onder leiding 
van lector Nurhan Abujidi (Zuyd Hogeschool) over 
de samenwerking tussen stadsbestuur, universiteit 
en hogeschool, de projecten met de studenten 
in de wijken Randwyck en Mariaberg, hoe de 
buurtorganisaties en bewoners worden meegenomen 
in alle projecten, en hoe zoveel verschillende 
opleidingen en faculteiten betrokken kunnen zijn bij 
de City Deal. Praktische tips, geleerde lessen, doelen 
voor 2021: alles komt aan bod! 

In 2019 bezocht de City Deal Kennis Maken de stad 
Bristol, o.a. om langs te gaan bij de University of 
Bristol, een innovatieve en baanbrekende universiteit 
rond Community & Public Engagement. Twee 
jaar verder reizen wij digitaal terug naar Bristol en 
gaan wij in gesprek met Kate Miller, Hoofd Public 
Engagement. Hoe staat het er nu voor met de 
implementatie? Wat hebben zij geleerd? Wat pakken 
andere universiteiten in Engeland over? En wat raadt 
zij Nederlandse universiteiten aan voor hun eigen 
implementatie van- en strategie rond dergelijke 
aanpakken? Dit alles en meer in een vraaggesprek 
met de 20 City Deal steden. 

14:00 - 14:10 PAUZE 

14:10 - 15:00 
Werksessies 
ronde 4

Structureel samenwerken met het bedrijfsleven Het in kaart brengen van impact - 
praktische tips en tricks 

Sprekers Jan-Willem Wesselink (programmamanager Future 
City Foundation, Projectmanager City Deal 'Een 
slimme stad - zo doe je dat') 

Saskia Leenders (Projectleider Society Based 
Education, Wageningen University & Research) 
en Erik Mooij (Projectleider SDG Innovatiehub 
/ Kwartiermaker Utrecht Challenge Alliantie - 
Hogeschool Utrecht) 

Facilitator

Inhoud 
sessie 

Hoe ga je als stadsbestuur en kennisinstelling 
structurele samenwerkingen aan met het bedrijfsleven 
in complexe projecten voor de stad, en hoe beleg 
je deze verbindingen blijvend in een strategische 
aanpak? Jan-Willem Wesselink gaat vanuit zijn 
kennis rond tal van deze samenwerkingen en 
programmamanager van de Future City Foundation 
met de 20 City Deal steden in gesprek over praktische 
voorbeelden en aanpakken. Met zijn aanpak vol 
humor een mooi einde van de City Deal dag! 

Het in kaart brengen van impact is altijd een lastige, 
vooral als het gaat om projecten rond verbinding 
met de samenleving.  Hoe meet je de impact van 
deze projecten op de stad, op wijken, op bewoners? 
Maar ook de impact op studenten en hun leerdoelen? 
Onder leiding van de WUR en de Hogeschool Utrecht 
wordt aan de hand van voorbeelden in deze sessie 
hier het gesprek over verdiept. Zo komen onder 
andere de impact op ondernemendheid, human 
capital, rijke leeromgevingen, wijkontwikkeling en 
burgers langs. Ook eerste praktische manieren van 
meten passeren de revue. Schuif aan voor inspiratie 
of voor het stellen van uw brandende vraag! 

15:00 EINDE CDKM DAG 


