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Een stad is altijd in transitie. Een stad is nooit ‘af’.  
En net als taal is een stad een levend organisme. 
Dus waarom nu dit thema: Amsterdam, stad in  
transitie? Is er sprake van meer transitie dan voor-
heen? Zijn er verbanden te bespeuren met transities 
tijdens de oprichting van De Maatschappij 240 jaar 
geleden? En wat is transitie meer dan een structurele 
verandering, het resultaat van elkaar versterkende 
ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur, 
technologie, natuur en milieu? 

Lichtend voorbeeld
Amsterdam heeft momenteel te maken met grote 
veranderingen. Dat bleek al uit de benoeming tot In-
novatie Hoofdstad van Europa 2016 door de Euro-
pese Commissie. Internationaal worden we gezien 
als lichtend voorbeeld van de manier waarop steden 
innovaties inzetten om leven en werken te verbe-
teren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de oprichting van 
het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan 
Solutions. Een gloednieuwe wetenschappelijke in-
stelling die zich bezig houdt met meer dan alleen IT, 
energie, overheid, handel en onderwijs. Zij zijn bezig 
met oplossingen voor complexe uitdagingen waar 
de metropool Amsterdam mee te maken heeft. En-
gineering the future city, als het ware. Transitie in de 
praktijk. 

Morele verplichting
Ook de aanstelling van een Chief Technology Officer 
in de stad spreekt boekdelen. Deze CTO houdt zich 
louter bezig met technologische innovatie, mobili-
teit en duurzaamheid. Zo kan hij effectief inspelen 
op de nieuwste technologieën die we terugzien op 
platforms waar bedrijven, burgers en de creatieve in-
dustrie samenkomen. Kortom, onze hoofdstad bloeit 
en Europa bevestigt dat Amsterdam voorop loopt 
en andere steden inspireert. Een eer, maar ook een  
morele verplichting. Daagt een nieuwe Gouden Eeuw 
voor Amsterdam?

Holistische visie
Inmiddels kent Amsterdam het beste innovatie-eco-
systeem van Europa dat burgers, scholen, bedrijven 
en publieke organisaties met elkaar verbindt. Het is 
deze verbinding die leidt tot een slimme benadering 
van groei, leefbaarheid en digitale innovatie. Een 
aanpak die we terugzien bij tal van startups, hightech 
bedrijven, twee topuniversiteiten en het science cen-
ter NEMO. De reputatie van onze holistische visie op 
innovatie werkt als een olievlek die ver over de gren-
zen reikt. Ondertussen faciliteert de stad innovatie 
op vele manieren waarbij creativiteit, pragmatisme 
en samenwerking elkaar versterken. Maar wat zien 
we daar… staat de gevestigde orde te wankelen? De 
vliegende auto komt eraan. Satellietdiensten gaan 
ons servicen. Zelfdenkende vuilcontainers. Digita-
le crowd controllers. Vroeger kwam Klaas, nu komt 
Mollie. De circulaire economie gaat van waste naar 
resources. Smart City Amsterdam als pionier van in-
novatie. Maar vooral: what’s next?

Vuurwerk en verhitting
Voor welke uitdagingen staan we nu precies? En wat 
hebben andere steden aan de koppositie van het re-
belse Amsterdam? Zijn er goede lessen te leren? We 
gaan het meemaken. Want wie niet kan delen, kan 
niet vermenigvuldigen. Tijdens het Jaarcongres gaan 
we daarom dieper in op transities waar we midden-
in zitten en transities die eraan komen. Wat zijn de 
gevolgen voor ons leven? Binnen onze thema’s Over-
heid, Ondernemen en Onderwijs zetten we het es-
tablishment tegenover de zogenoemde challengers. 
Dat belooft vuurwerk. En verhitte discussies. En nieu-
we inzichten. De ontwikkelingen denderen immers 
voort. Niets wordt overgelaten aan het toeval, het 
toevluchtsoord der onwetenden. Amsterdam heeft 
het, en ons mooie Amsterdamse departement van 
De Maatschappij laat u meedelen.   

        
Floris Kappelle

Thema Jaarcongres De Maatschappij 2017: Amsterdam, stad in transitie.

NIEUWSBRIEF 1: 
Transitie

Beste leden en geïnteresseerden,

Over drie maanden is het zover: het Jaarcongres van De Maatschappij. Dat vindt plaats op 5 
oktober en wel in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Wij zijn trots om als  
organisator op te mogen treden in dit jubeljaar: 240 jaar De Maatschappij. 
Daarnaast zijn we ook erg enthousiast over het gekozen thema: Amsterdam, stad in transitie. 
In deze nieuwsbrief leest u daar meer over, opgetekend door Floris Kappelle, actief lid bij ons 
departement. De komende weken zullen wij via nieuwsbrieven de onderwerpen en de sprekers 
bij u introduceren. 

Hebt u zich al aangemeld? Ik verheug mij u te mogen verwelkomen op 5 oktober voor een meer 
dan inspirerend programma.

Met hartelijke groet,

Departement Amsterdam

Antoinette Pernot
voorzitter

Aanmelden: info@de-maatschappij.nl

Met uw financiële bijdrage wordt het Jaarcongres 
een nog groter succes. Word daarom sponsor en 
kies een van onze drie sponsorpakketten: 

U kunt ons ook ondersteunen met een 
product of dienst.

Meer informatie over deze pakketten: 
Philip Todd, Bestuurslid Dept. Amsterdam
e-mail: philip.todd@ziggo.nl  telefoon: 06-54 686 208

UW 
LOGO

Word ook sponsor van het Jaarcongres!

Wat kunt u daarvoor verwachten? 
Afhankelijk van het pakket:
Naamsvermelding op alle uitingen tijdens en vooraf-
gaand aan het Jaarcongres in de Marmeren Zaal van 
het KIT, in de ontvangstzalen, in het programmaboek-
je, in de nieuwsbrieven die landelijk worden verstuurd, 
en nog meer.

A: HOOFDSPONSOR       € 2000,-

B: TOPSPONSOR             € 1000,-

C: SPONSOR                     €   250,-




