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Design & The City 
Overzicht

Workshops

22 APRIL

Fab City Campus

193 deelnemers 
(uitverkocht).

13 externe  partijen 
(onderzoeks-
groepen, NGOs, 
kennis instellingen, 
design bureaus) 
 organiseren 
hands-on work-
shops voor 10-20 
deelnemers.

18 19 20 21 22

Parallel Events

18-22 APRIL

Pakhuis de Zwijger, Knowledge Mile, de Balie, Waag Society.

Circa 400-600 bezoekers.

8 organisaties organiseren 8 uiteenlopende events, van een expertmeeting voor een select gezelschap  
tot een symposium voor 200 man.

Lab of Labs

19-20 APRIL

Knowledge Mile

50 deelnemers aan labsessies 
( uitverkocht), 100 bezoekers publieke 
eindpresentatie (uitverkocht).

5 toonaangevende Living Labs uit 
de hele wereld demonstreren hun 
onderzoeksmethodes aan een selecte 
groep workshopdeelnemers in een 
tweedaags event.

Conferentie

21 APRIL

De Hermitage

250 bezoekers 
(uitverkocht).

16 sprekers uit 
 binnen- en 
 buitenland 
geven tijdens 
een  plenaire 
conferentie sessie 
presentaties over 
recent  onderzoek 
en inzichten.



Introductie
Design & The City was een vierdaags 
evenement dat van 19 tot en met 22  
april 2016 plaatsvond op verschillende 
 locaties op en rond de Knowledge  
Mile in  Amsterdam. D&TC werd 
 georganiseerd door de  Hogeschool  
van Amsterdam (HvA).

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap 
in 2016 is de stad een belangrijk thema. Zo 
wil de overheid een begin maken met het 
 opstellen van een Europese Agenda Stad.  

In het kader van het culturele (Arts & Design) pro-
gramma Exploring Future Europe verrijst op de kop 
van het Amsterdamse Java-eiland een  tijdelijke 
stad in de vorm van een off-grid campus waar 
 Nederlandse en Europese studenten de toekomst van 
Europa verkennen. Het ministerie van Infra structuur 
en Milieu organiseert daarnaast een innovatie- 
estafette met als thema Cities of the Future. 

Wat deze initiatieven bindt, en zo het EU-voorzitter-
schap kenmerkt, is dat ze gedreven worden door 
een grote nieuwsgierigheid naar maatschappelijke 

innovatie en de vraag hoe we disciplines als  ontwerp 
en nieuwe technologieën in kunnen zetten in de 
 oplossing van complexe stedelijke vraagstukken.  
Niet de technologie zelf maar burger en samenleving 
staan daarbij centraal.

Deze invalshoek sluit naadloos aan bij de speer-
punten van de HvA, waarin Citizen Empowerment 
een belangrijk thema is bij onderzoek en onder-
wijs op het gebied van Urban Vitality, Creative 
Industries,  Urban Technology, Urban Management, 
Ondernemer schap en Urban Education.

De HvA wilde met het organiseren van Design & The 
City aansluiten bij deze initiatieven door wereldwijd 
toonaangevende onderzoeksinitiatieven op het ge-
bied van nieuwe technologieën en Citizen Empower-
ment bij elkaar te brengen op een spraakmakende 
conferentie. Door de focus op toegepast onderzoek 
te leggen vormde dit event een mooie inhoudelijke 
aanvulling op de bestaande programmering gericht 
op de wereld van ontwerp, onderwijs, bedrijfs leven 
en maatschappelijke organisaties. De HvA trad 
daarbij op als vooraanstaande verbinder tussen deze 
 werelden door toegepast onderzoek rond Citizen 
Empowerment te koppelen aan de praktijk van 
 professionals en beleidsmakers.



Doel Indicatoren
In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie  
wil de HvA zich profileren als vooraanstaande speler op onderzoeksgebieden 
die relevant zijn voor discussies over de toekomst van de stad.

Met Design & The City wil de HvA ook de verschillende werelden van 
onderwijs, ontwerp, beleid, onderzoek, maatschappelijke organisaties  
en bedrijfsleven die betrokken zijn bij het vraagstuk van de stad van de 
toekomst met elkaar verbinden.

Met al deze spelers wil de HvA methodes voor toegepast onderzoek  
en Living Labs exploreren, en daarbij de Knowledge Mile profileren als  
HvA Living Lab-locatie.

Vanuit het HvA-brede thema Citizen Empowerment wil de HvA tot slot  
een inhoudelijke bijdrage leveren aan het Europese debat over de toekomst 
van de stad, in het kader van een op te stellen Europese Agenda Stad.

 PARTNERS & DEELNEMERS AANDACHT IN PERS & SOCIAL MEDIA RESULTATEN

Doelen



 Partners & Deelnemers

Design & The City werd in 
totaal door ongeveer 550 
bezoekers bezocht. Nog 
eens (naar schatting) 500 
bezoekers waren  aanwezig 
bij de verschillende  parallel 
events. Verschillende 
onder delen werden in 
nauwe samenwerking met 
externe partijen georgani-
seerd. De Knowledge Mile 
speelde als locatie een 
 centrale rol: veel van de 
 activiteiten vonden plaats 
op of rond de Knowledge 
Mile en Knowledge  Mile- 
partners speelden een 
actieve rol in de organisatie 
en uitvoering van een deel 
van de activiteiten.

Conferentie
De hoofdconferentie vond plaats op donderdag 21 april in de Hermitage, 
een partnerinstelling van de Knowledge Mile.

250 deelnemers (uitverkocht) bezochten de conferentie.

 16 sprekers gaven een presentatie.

SPREKERS

Tracy Metz (Moderator)

Geleyn Meijer (Hogeschool van Amsterdam)

Martijn de Waal (Hogeschool van Amsterdam)

Tony Garcia (Streetplans, Miami, Verenigde Staten)

Kristien Ring (AA Projects, Berlijn / Tampa, Duitsland, Verengide Staten)

Frank Suurenbroek (Hogeschool van Amsterdam)

Saskia Beer (Zo!City, Amsterdam)

Matthijs Bouw (One Architecture, Amsterdam)

Joost Beunderman (Practice 00, London, Groot-Brittannië)

Liesbeth Huybrechts (Universiteit Hasselt, Hasselt, België)

Willem van Winden (Hogeschool van Amsterdam)

Ben Schouten (Hogeschool van Amsterdam)

Christian Nold (UCL, London, Groot-Brittannië)

Dietmar Offenhuber (Northeastern University, Boston Verenigde Staten)

Dorien Zandbergen (Universiteit van Amsterdam)

Thijs Turèl (Alliander, Nederland)

Dan Hill (Arup, London, Groot-Brittannië)

DEELNEMERS

Deelnemers kwamen uit onder meer:
Letland, België, Nederland, Italië, Frankrijk, Groot-Brittannië, Brazilië, 
Hongarije, Finland, Canada, Argentinië, Denemarken, Turkije, Zuid-Afrika, 
Duitsland, Finland, Spanje, Australië, Polen, Ierland, Cyprus.

Deelnemers werken onder meer bij:
Cyprus University of Technology, Waag Society, iMinds Vrije Universiteit 
Brussel, Waag Society, Edinburgh Living Lab, Gdansk University of 
Technology, Hogeschool van Amsterdam, Future Cities Catapult,  
KU Leuven, Hogeschool Den Haag, Kennisland, University of Pretoria, 
University of Sussex, Info.nl, Artez, Aalto University, Istanbul Technical 
University, University of Pretoria, STIPO, Planbureau voor de Leefomgeving, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, University of Southhampton, 
Copenhagen School of Design and Technology, Rathenau Instituut, ARUP 
Foresight, Maastricht University, Fablab Barcelona, Office de consultation 
publique de Montréal, Erasmus University Rotterdam, TU Delft, Dublin 
Institute of Technology, Smart City Center - Lechner Nonprofit Ltd. / 
Design Terminal, UCL, Middle East Technical University, European Network 
of Living Labs, UNIVERSITY OF SAO PAULO, L’Ecole de Design Nantes 
Atlantique, Veldacademie/Gemeente Rotterdam, TU Berlin, LUCA School 
of Arts, Eindhoven University of Technology (Industrial Design).



Lab of Labs

Voor de Lab of Labs zijn 5 toonaangevende Living Labs uitgenodigd om 
hun onderzoeksmethoden te demonstreren. Zij werden gekoppeld aan  
5 partners / locaties op de Knowledge Mile.

 50  deelnemers (uitverkocht) volgden twee dagen lang  
een  designsessie onder leiding van een van deze labs.  
De uitkomsten werden gepresenteerd op een publieke 
 bijeenkomst waar circa 100 mensen aanwezig waren.

  5  design researchers volgden alle labs gedurende het event.  
Hun observaties worden verder uitgewerkt in een publicatie 
waarin  verschillende ontwerpmethodes voor Living Labs worden 
besproken.

UITGENODIGDE LABS

Centre for Design Informatics; University of Edinburgh (Edinburgh, UK)

Fields of View (Bangalore, IN)

Waag Society (Amsterdam, NL)

Ideal Lab (Bergen, NOR)

Kitchen Budapest (Budapest, HU)

De labs waren gekoppeld aan 5 partnerlocaties van de Knowledge Mile: 
WeWork
The Student Hotel
Heritage Lab (Reinwardt Academie)
Medialab (Hogeschool van Amsterdam)
Waag Society

DEELNEMERS

Deelnemers kwamen uit onder meer:
Groot-Brittannië, Nederland, Polen, Duitsland, Ierland, Spanje, Duitsland, 
Letland, België, Finland, Verenigde Staten.



Workshops

Voor de workshops is in het najaar van 2015 een open call verspreid. 

Uit de 65 reacties die daarop binnenkwamen, werden 14 workshops 
geselecteerd.

13 daarvan zijn uiteindelijk gerealiseerd, voor het grootste gedeelte  
op de FabCity Campus.

ORGANISERENDE PARTIJEN 

Aalto University (FI)

Aarhus University (DK)

Creating 010 Hogeschool Rotterdam (NL)

Design Academy Eindhoven (NL)

Dublin Institute of Technology (IR)

European Network of Living Labs ENoll (B)

Hogeschool van Amsterdam (NL)

Institute for Advanced Architecture of Catalonia (ES)

IT University of Copenhagen (DK)

Kennisland (NL)

Kingston University (UK)

KU Leuven (B)

National University of Galway (IR)

Northeastern University (USA)

Politenico of Milano (IT)

STBY (Design Agency, NL)

Tacit Dimension (Design Agency, DE)

Trinity College (IR)

University College London (UK)

University of Sao Paulo (BR)

University of Sheffield (UK)

University of Sussex (UK)

Univesity of Dundee (UK)

Waag Society (NL)

DEELNEMERS

193 deelnemers deden mee aan een van de 13 workshops.

Zij kwamen onder meer uit:
Nederland, België, Groot-Brittanië, Letland, Zweden, Polen, Italië, Finland, 
Verenigde Staten, Kazachstan, Slovenië, Denemarken, Turkije, Australië, 
Oostenrijk, Ierland, Brazilië, Duitsland, Zuid-Afrika, Canada.



Parallel Events

Tijdens Design & The City vonden 8 zogeheten parallel events plaats.

Deze events sloten nauw aan bij de thematiek van Design & The City, 
maar werden door externe partijen georganiseerd, zowel binnen als 
 buiten de HvA.

Design & The City verzorgde een deel van de publiciteit, via de website en 
nieuwsbrieven. In sommige gevallen werden ook sprekers uitgewisseld.

  3  Parallel Events werden door de HvA georganiseerd.

Sense in the City
18 April – Pakhuis de Zwijger
HvA Digital Life Lab

Sense in the city addresseerde het gebruik van sensortechnologieën  
in de stad om een actieve en gezonde levensstijl te promoten.

International Shadow EU-Summit
‘Managing Tomorrow’s Cities’
19-22 April – Tropenmuseum
Faculteit Maatschappij en Recht

Tijdens de schaduwtop spraken studenten en experts over de  toekomst 
van de stad, rond thema’s als Smart Cities en Groene en Gezonde Steden.

Smart City Project:  
What Lessons Can Be Learned From the Experiences So Far?
20 April – Wibauthuis
HvA Smart City Entrepreneurial Lab

Tijdens deze bijeenkomsten presenteerde het Smart City  
Entrepreneurial Lab de eerste uitkomsten van een evaluatie van  
Smart City-projecten uit Amsterdam.

5 parallel events werden door externe partijen georganiseerd:

◊  Street Values: Commons workshop 
Reinswardt Academy / Heritage Lab

◊  First Fab City Summit 
Pakhuis de Zwijger / Europe by People 

◊  Round Table on Smart Society for the Not So Early Adopters 
Het Nieuwe Instituut

◊  Smart Citizen talk 1: Making Sense of the Smart City 
Waag Society

◊  Technology / Affect / Space 
De Balie / Research Institute for Art & Public Space /  
Open! Platform for Art, Culture & the Public Domain



 Pers & Social Media

De website
WWW.DESIGNANDTHECITY.EU
werd ingezet als centrale  
hub voor de communicatie  
over het festival en de  
verslaglegging achteraf.

Voorafgaand aan 
de conferentie is de 
Facebookpagina van 
mediapartner The  
Mobile City ingezet om  
deelnemers te werven.

Tijdens de  
conferentie is de  
Twitter-hashtag  
#datc2016 gebruikt  
om de discussie tussen 
bezoekers te stroomlijnen.

Tussen 1 oktober 2015  
en 24 april 2016 trok de  
website 10.742 bezoekers  
in 19.787 sessies.

In drie campagnes  
is een bereik van  
40.000 views  
gerealiseerd.

In de week van  
de conferentie zijn er  
door bezoekers 953  
(re)tweets verstuurd  
met #datc2016.

Gemiddeld bleven  
zij 2:50 minuten  
op de website.

Onze eigen Design & The 
City e-mailnieuwsbrief 
heeft inmiddels circa 500 
abonnees. Zij ontvingen 
tussen december en april 
ongeveer tweewekelijks een 
update over de conferentie.

Gezamenlijk  
hadden zij een  
potentieel bereik van  
1.355.626 impressies 
(bekeken tweets).









<< In the past decade I took part in 
countless workshops, design conferences, 
charrettes and competitions about various 
aspects concerning ‘cities’  —  almost always 
conceptualised as an abstract measurement 
unit, rather that a living, continuously forming 
collision of human and non human systems. 
This was the first time where a deliberate 
question around the values we exchange 
(or want to exchange) was shaped through 
unpacking the economic systems that 
underpin all our monetary and non- 
monetary transactions. >>

Corina Angheloiu ◊ Medium.com

<< In a recent conference in Amsterdam,  
Design & the City, designers explored a  
new sense of professional identity. Mathijs  
Bouw, an architect who is leading a 
research project on the “Hackable City,” 
discussed the multiple roles of designers, 
who are no longer just designing things, 
but acting as community organizers, 
integrators, data analysts, strategic planners, 
and communicators in order to facilitate 
open innovation, collaboration, sharing of 
knowledge, and greater resilience 
in the face of global crises. >>

Wolfgang Hoeschele ◊ Shareable.net

<< The platform was provided by The Hackable 
City project, an exemplary bit of academic 
work run out of University of Amsterdam and 
Amsterdam University of Applied Sciences  —  
that is, ‘academic’ in the contemporary sense, 
and so co-designed, collaborative, located on  
the ground, and outputting accumulated 
learning through numerous channels. >>

Dan Hill ◊ City of Sound

<< Participants had the opportunity to  
share their best practices and discover the 
citizen-driven ones pre-selected by the 
organizers, like “Lose your Way” a pilot projects 
developed by Tampere University in the  
context of MEDAIA-project that implements 
mobile technology in urban planning, Design  
for Europe, a EU initiative supporting design  
and innovation in Europe, and ECIM, a project 
aiming to create smarter mobility services  
across Europe. >>

European Network of Living Labs

In de pers       21 journalisten, bloggers en communicatie medewerkers uit binnen- en  
buitenland bezochten de conferentiedag in Hermitage Amsterdam op 21 april.

<< At the recent excellent Design and The 
City conference in Amsterdam, speaker after 
speaker stood up to sketch out possible 
trajectories for European urbanism, each 
informed by practice, by projects, and each 
ultimately, after the odd critique, positive  
and progressive. >>

Dan Hill ◊ City of Sound

<< The conference was mainly focused  
on [the relation between] urban  
development and technology. [Or more 
precisely:] the relation between individuals 
and community, and between community 
and institutions. The role of the designers  
in these relations is changing, and it turned 
out that designers have become vital in 
forging these relations. >>

Manuel Portola ◊ GEO-C

<< Last week I got married in Amsterdam, 
twice in fact. The marriages were part of a 
demonstration to show how smart contracts 
and blockchain technology can create  user-
generated contracts between strangers. We 
were taking part in a two day workshop led 
by Chris Speed from the Design Informatics 
department at Edinburgh University, who had 
invited us to design games on a new platform 
they had developed called Geocoin. >>

Max Dovey ◊ Institute of Network Cultures

<< Design and the City, as a moment to draw 
breath and reflect, was still wonderfully 
useful in terms of foregrounding these 
and other questions, through descriptions 
of project, process and place rather than 
simplistic rhetoric. We may be left with more 
questions at the end of the day but at least, 
through these informed debates, there’s a 
chance that we’re one step closer to the right 
questions. At stake here is a feasible, viable 
and desirable set of trajectories for the social 
and the democratic coming together in 21st 
century European cities. Digital technologies 
and new cultures of design can ascribe a 
richer set of possible trajectories, yet they 
are risky tools when not handled carefully, 
without understanding their context and 
appropriating them for ours — and that  
means unpicking what “ours” means. >>

Dan Hill ◊ City of Sound



 Resultaten

OPBRENGSTEN

Lab of Labs, Conferentie & Workshops
OPBRENGSTEN

HvA & Knowledge Mile

Voorafgaand aan de conferentie is een newspaper 
gemaakt waarin alle keynotesprekers een essay 
hebben geschreven, en de deelnemende labs 
werden gepresenteerd. De artikelen staan ook  
op de website van Design & The City.

Deze newspaper is in een oplage van 2.000 
exemplaren verspreid tijdens de conferentie 
en op 40 locaties als universiteiten, debatpodia 
en culturele centra in Amsterdam, Eindhoven, 
Rotterdam en Utrecht.

6 HvA onderzoeks- en onderwijsprojecten van drie 
faculteiten zijn tijdens de conferentie, Lab of Labs  
en workshops gepresenteerd aan het publiek.

Het HvA Medialab was als lokale partner  
verbonden aan de Lab of Labs en heeft haar  
eigen onderzoeksmethoden kunnen staven  
aan die van internationale partners.

Medewerkers van andere HvA-labs hebben 
meegedaan aan labsessies en Workshops 
en daarmee ervaring opgedaan met nieuwe 
onderzoeksmethoden.

Videoregistraties van alle keynotes zijn 
beschikbaar via Youtube en via de website  
van Design & The City.

Tijdens Design & The City hebben het Amsterdam 
Creative Industries Network en het Knowledge  
Mile-netwerk een Knowledge Mile Salon inclusief 
diner georganiseerd in de Refugee Company (bij 
The Student Hotel). Ongeveer 100 leden van het 
netwerk bezochten de avond.

De sessies van de Lab of Labs zijn geobserveerd  
door een groep design researchers onder leiding  
van HvA-onderzoeker Gabriele Ferri. Zij zullen  
hun observaties uitwerken tot een publicatie  
over research-by-designmethoden.

Knowledge Mile-partners hebben actief  
bijgedragen en deelgenomen aan Design & The 
City. The Student Hotel, WeWork, de Reinwardt 
Academy en Waag Society namen deel aan de Lab 
of Labs, onder meer door ruimtes beschikbaar te 
stellen.

Knowledge Mile-betrokkenen bezochten  
de conferentie en andere activiteiten.

De verschillende programmaonderdelen hebben 
geleid tot een brede discussie over de toekomst 
van de stad, zowel tijdens de bijeenkomsten, als in 
de media. Het precieze effect hiervan is op korte 
termijn niet meetbaar. Een eerste gevolg is een 
uitnodiging van het HvA-onderzoek The Hackable 
City om zich te presenteren op een tentoonstelling 
in Australië.

Uiteenlopende partijen uit binnen- en buitenland 
hebben het HvA Learning Lab op de FabCity 
Campus bezocht voor een van de workshops. 

De verschillende bijeenkomsten hebben 
geleid tot nieuwe ontmoetingen, contacten en 
mogelijkheden tot samenwerkingen in Europees 
verband.  Het precieze effect daarvan is pas op 
lange termijn vast te stellen. Op korte termijn 
heeft een en ander in ieder geval al geleid tot 
een samenwerking tussen de faculteit Techniek 
(speerpunt Urban Technology) en de faculteit 
Digitale Media en Creatieve Industrie bij een 
RAAK-aanvraag.



Design & The City werd georganiseerd door de  
Hogeschool van Amsterdam in samenwerking  
met partnerorganisaties, en vond plaats op  
diverse locaties op en om de Knowledge Mile.

WWW.DESIGNANDTHECITY.EU

PARTNERORGANISATIES
Amsterdam Creative Industries Network
Pakhuis de Zwijger
Europe By People
John Adams Institute
Stadsleven
Waag Society
WeWork
The Student Hotel
The Mobile City
De Hermitage

TEAM
Programmacoördinator Martijn de Waal (Lectoraat Play & Civic Media)
Uitvoerend producent Kim Hagenaar (Pakhuis De Zwijger)
Coördinatie workshops & Lab-of-Labs Gabriele Ferri (Lectoraat Play & Civic Media)
Redactie website & newspaper Twan Eikelenboom (ACIN / CREATE-IT)
Communicatie & PR Ellis Buis (Extern)
Community manager Knowledge Mile Maarten Terpstra (ACIN)
Productieassistent Jennifer Veldman (ACIN / CREATE-IT)
Betrokkenheid FabCity Campus Rob Andeweg & Ragini Fit
Ontwerp visuele identiteit Barbara Lateur (Studio BLT)


