


WeMakeThe.City is het festival
dat steden beter maakt. 

De wereld staat voor grote ecologische,  
sociale en economische opgaven. Complexe 
vraagstukken manifesteren zich steeds 
nadrukkelijker: urgent, uitdagend, 
verontrustend. Iedereen is nodig om  
ze op te lossen. Steden spelen daarin  
een cruciale rol. Blijkbaar kunnen ze 
iets bijzonders. Steden hebben de  
ultieme mix van concurreren en  
samenwerken, van kritiek en optimisme,  
van diepe denkkracht en gewoon doen.  
Steden gaan daarom sneller dan de wereld.

Metropoolregio Amsterdam is de combinatie 
van steden waar burgers, kennisinstellingen, 
bedrijfsleven en overheid de krachten 
gemakkelijk verbinden.



Steden waar macht en invloed van oudsher  
meer optellen dan verdelen. Dat vieren en 
versnellen we met WeMakeThe.City, het 
jaarlijkse internationale festival dat steden 
beter maakt.

Wij mobiliseren iedereen die in steden leeft, 
woont of werkt. Het festival is een jaarlijkse 
viering met als inzet: betere steden van,  
voor en door iedereen!

WeMakeThe.City is veel tegelijk:  
een uitnodiging, een manifest, een podium, 
een living lab, een coalitie, een brandpunt  
en tegelijk weer een nieuw vertrekpunt  
voor een volgend jaar.

WeMakeThe.City is het festival
dat steden beter maakt. 
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WIE IS ‘WE’?

Dat is iedereen die in of met de 
stad te maken heeft, in welke rol 
dan ook, iedereen. Want vaak ben 
je meer van die mensen tegelij-
kertijd. Ambtenaar, bewoner, 
vader. Moeder, forens, bezoeker. 
‘WE’ ZIJN ALLE MENSEN IN ALLE 
VERSCHIJNINGSVORMEN EN MET ALLE 
ACHTERGRONDEN. ALLE MENSEN 
MAKEN SAMEN DE STAD. Simpelweg 
door er te zijn, of juist door er 
actief aan bij te dragen.

‘MAKE’?

ALLE MENSEN ZIJN MAKERS. Door te 
pionieren, door vol te houden, 
door te spelen, door mee te 
ontwerpen, door op te leiden, 
door beleid te maken, door te 
handhaven, door te ontwikkelen, 
door te proberen, door te 
verbouwen, door te dromen, door 
te werken, door in te grijpen, 
door te bouwen, door te breken, 
door te praten, door op te voeden, 
door te genieten. Door in de stad 
te zijn en de stad te zijn.

IS ‘THE CITY’ ALLEEN  
DE STAD?

‘Stedelijk leven’ is overal. In de 
toekomst zullen gebieden steeds 
meer vergroeien, waardoor de 
regio de dynamiek van een grote 
stad krijgt. Daar nemen we een 
voorschot op. Dit sluit de regio 
in, niet uit. Gedrag in de stad 
heeft namelijk invloed op de 
regio, maar het werkt ook 
andersom. STEDELIJKHEID IS  
NIET BEPERKT TOT HET HEBBEN  
VAN STADSRECHTEN. HET IS WAT 
MENSEN DOEN.

FESTIVAL?

Een festival roept al snel een 
beeld van vlaggen, platgetrapte 
plastic bekers, muziek, confetti 
en slingers op, van een informele 
omgeving waar veel te doen en te 
kiezen is tegelijkertijd, gecon-
centreerd op één locatie. 
WeMakeThe.City is dat als 
festival niet. HET IS NIET EEN 
FESTIVAL IN DE STAD, MAAR DE STAD 
ALS FESTIVAL. DAT BETEKENT DAT 
DEELNEMERS OVER MEERDERE DAGEN 
OP VEEL PLEKKEN IN DE STAD TERECHT 
KUNNEN VOOR VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN. Wel is het een 
viering, een kritisch optimistisch 
event omdat we geloven dat 
mogelijkheden meer bijdragen 
tot verbeteringen dan pessi- 
misme. WeMakeThe.City is 
zeven dagen lang overal in stad 
en regio met Urban Conferences, 
talks, documentaires, exposities, 
stadswandelingen, regiotours, 
voorstellingen, ontwerp sessies 
en workshops. Nieuw in 2019 is 
dat WeMakeThe.City met het 
Oosterdokseiland, inclusief  
Piet Heinkade en Marineterrein, 
én de Zuidas én Zuid-Oost drie 
centra heeft die voor iedereen te 
bezoeken en bereikbaar zijn. 
Waar je makkelijk andere 
mensen ontmoet om zo nog beter 
samen te komen tot waarde, of 
dat nou meer kennis is, een beter 
netwerk of misschien zelfs 
nieuwe samenwerkingen.

BETTER?

WAT VANDAAG GOED IS, KAN MOGELIJK 
MORGEN BETER. Beter zorgt voor 
constante beweging, vooruit-
gang. Deze drift maakt de 
Metropoolregio Amsterdam wat 
ze is. Een plek voor nieuwe 
ideeën, ontwikkelingen, moge-
lijkheden. Dat is erkend en 
herkend in de toekenning van de 
iCapital — Innovatiefste 
hoofdstad van Europa — Award 
die de stad Amsterdam in 2016 in 
Brussel ontving.

METROPOOLREGIO  
AMSTERDAM? 

De Metropoolregio Amsterdam 
en de mensen die er wonen, 
werken en leven hebben bewe-
zen dat iedereen een rol kan 
spelen om het dagelijks leven en 
de steden vorm te geven. Door 
samen te werken, in een stimule-
rend klimaat en een door cultuur 
die aanmoedigt om gewoon te 
beginnen en uit te proberen. 
Door mee te doen met nieuwe 
initiatieven en sociale en 
technologische innovatie.  
DEZE INCLUSIEVE ‘AMSTERDAMSE 
BENADERING’ IS HET STARTPUNT VAN 
POSITIEVE EN STRUCTURELE  
VERKENNING EN EEN CONTINUE 
DIALOOG OVER HET VERBETEREN VAN 
HET DAGELIJKS LEVEN IN STEDEN. De 
metropoolregio Amsterdam is 
hierdoor de ideale locatie voor 
deze uitwisseling tussen de regio, 
andere steden in Europa en de 
rest van de wereld.

MARINETERREIN
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Thema 2019

IN 2019 ZOOMEN WE IN OP HOE WE  
BETERE STEDEN VAN, VOOR EN DOOR  
ECHT IEDEREEN KUNNEN MAKEN.  
WAARIN IEDEREEN ER MAG ZIJN,  
IEDEREEN MEEDOET EN IEDEREEN 
GELIJKWAARDIG MEEDEELT.  
Het omvangrijke vraagstuk van de 
economische en sociale tweedeling 
manifesteert zich in alle wereld- 
steden en vraagt om rigoureuze 
ingrepen om de ontwrichting van 
samenlevingen tegen te gaan. 

Amsterdam is met ruim 180 
nationaliteiten superdivers. 
Verschillen in uiterlijk, taal en 
cultuur leiden ook in onze stad en 
regio regelmatig tot onbegrip en 
spanningen met soms vergaande 
consequenties van uitsluiting.  
Die diversiteit en multiculturaliteit 
bieden tegelijkertijd veel kansen  
die nog nauwelijks benut worden.  
Als je je niet laat leiden wat verschil-
len zijn maar de overeenkomsten, 
zal snel blijken dat alle mensen 
veelal dezelfde universele dromen 
en ambities hebben. Waardoor je in 
samenwerking kunt komen tot het 
vormgeven van rechtvaardige en 
inclusieve oplossingen vanuit een 
veelvoud van perspectieven die voor 
veel meer mensen werken. 

Daarom mobiliseren we iedereen  
die in steden leeft, woont of werkt 
om mee te doen, aan te haken, mee  
te maken. Gympies, patta’s, blauw- 
boorden, activisten, hackers, 
minderheden, stuurlui aan wal, 
kapiteins, meerderheden, over-
heden, onderheden; iedereen,  
dus niemand niet. Want als je  
niet meemaakt, overkomt het je.  
Als je niet regelt, moet je werken 
binnen regels. 

DUS WORD ACTIEF!
MAAK MEE!
ALLEMAAL! 



WE MAKE THE CITY  
INCLUSIVE

De tweedeling in steden groeit in
hoog tempo. Rijken worden 
rijker, armen armer, maar hoe 
houden we onze steeds duurdere 
steden toegankelijk en betaal-
baar voor iedereen? Hoe bannen 
we inkomensongelijkheid, 
eenzaamheid, uitsluiting en 
discriminatie in onze stedelijke 
samenlevingen uit? Kortom: hoe 
organiseren wij gelijke kansen 
voor iedereen? 
TIJDENS WEMAKETHE.CITY ONTWER-
PEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISA-
TIES, DWARSDENKERS, BEDRIJVEN,  
OVERHEDEN EN (INTERNATIONALE) 
ERVARINGSDESKUNDIGEN SAMEN DE 
BASISPRINCIPES EN HANDELINGS- 
PRINCIPES VOOR DE INCLUSIEVE STAD.

WE MAKE THE CITY 
SUSTAINABLE

Klimaatverandering drukt een
steeds grotere stempel op onze
metropolitane samenleving.
Paradoxaal zijn steden de 
grootste vervuilers, maar zijn het 
ook de plekken waar innovatie-
kracht het meest manifest is. De 
oplossingen voor de energietran-
sitie zijn voorhanden, maar aan 
welke knoppen moeten we 
draaien om het oude systeem te 
vervangen door deze radicaal 
vernieuwende werkwijzen? 
GEÏNSPIREERD DOOR VOORBEELDEN 
UIT DE REST VAN EUROPA EN DE 
WERELD, ONTWERPEN WE SAMEN MET 
BEDRIJVEN, KENNISINSTELLINGEN, 
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES, 
PROJECTONTWIKKELAARS, WOONCOR-
PORATIES, VERVOERDERS, OVERHEDEN 
EN BOVENAL BURGERINITIATIEVEN HET 
KLIMAATAKKOORD METROPOOLREGIO 
AMSTERDAM.

WE MAKE THE CITY 
HEALTHY

De levenskwaliteit in steden 
staat onder grote druk. De 
intensiteit van het straatleven 
neemt toe, de hoeveelheid groen 
neemt af en de luchtkwaliteit 
gaat hard achteruit. Digitalise-
ring, automatisering en robotise-
ring rukken op, terwijl op 
menselijk niveau stress en 
eenzaamheid toenemen. Door 
vergrijzing neemt de druk op de 
gezondheidssector toe, terwijl de 
stad nog nooit zo weinig bewo-
gen heeft en fastfood bij jongeren 
steeds populairder wordt. 
HOE HOUDEN WE STEDEN EN HAAR 
INWONERS NU EN IN DE TOEKOMST 
GEZOND? HOE ZIET DIE STAD ER UIT, 
HOE ORGANISEREN WE DIT, HOE 
HANDHAVEN WE DE MENSELIJKE MAAT 
EN HOE HOUDEN WE DE ZORG 
BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN? TIJDENS 
WEMAKETHE.CITY WORDT DOOR 
VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS IN HET 
GEZONDHEIDSDOMEIN GESPROKEN EN 
ONTWORPEN AAN DE GEZONDE STAD 
VAN DE TOEKOMST.

WE MAKE THE CITY  
CIRCULAR

Met het toenemende bouwvolu-
me en de steeds maar groeiende 
consumptie in steden, neemt het 
afvalvraagstuk enorme propor-
ties aan en vervuilt onze leef- 
omgeving in hoog tempo. 
Tegelijkertijd raken grondstoffen 
op en putten we onze aarde uit.
FINANCIËLE INSTELLINGEN, BEDRIJVEN, 
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES, 
PROJECTONTWIKKELAARS EN BOUW- 
BEDRIJVEN, KENNISINSTELLINGEN, 
RETAILORGANISATIES, VERVOERDERS 
EN OVERHEDEN DELEN KENNIS EN 
ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN 
CIRCULAIR INKOPEN EN -BOUWEN, 
ALTERNATIEVE LOGISTIEKE PROCESSEN 
EN NIEUWE BUSINESSMODELLEN.

WE MAKE THE CITY 
LIVEABLE

Urbanisatie neemt toe en steden 
groeien dan ook snel. Nieuwe 
wijken ontstaan en bestaande 
worden getransformeerd. Maar 
in wat voor stad willen we leven 
over twintig of veertig jaar? En 
hoe zorgen wij ervoor dat de stad 
van haar inwoners blijft en niet 
volledig in handen valt van 
buitenlandse investeerders en 
multinationals? Hoe houden we 
onze buurten veilig, schoon en 
toegankelijk voor iedereen? 
BETROKKENEN UIT STAD EN REGIO 
GAAN MET ELKAAR AAN DE SLAG OM TE 
KOMEN TOT ONTWERPPRINCIPES VOOR 
DE REGIO, STAD, WIJK EN BUURT VAN 
DE TOEKOMST. HOE BEPALEN WE 
SAMEN DE RANDVOORWAARDEN EN 
CONTOUREN? HOE ORGANISEREN  
WE GEZAMENLIJK HET ONTWERPEN  
EN MAKEN VAN DE STAD?

WE MAKE THE CITY 
CONNECTED

De drukte in de stad neemt toe, 
de bereikbaarheid neemt af en  
de luchtkwaliteit verslechtert. 
Steeds meer mensen moeten 
zich verplaatsen, meer goederen 
moeten de stad in en meer afval 
opgehaald. De bestaande 
infrastructuur slibt dicht en veel 
steden hebben last van continue 
files en veel oponthoud. Hoe 
organiseren wij de mobiliteit  
en logistiek in onze uitdijende 
steden?  
BEWONERS, BELEIDSMAKERS, 
ONDERZOEKERS, PLANOLOGEN  
EN VERKEERSDESKUNDIGEN, APP- 
DESIGNERS EN POLITICI KOMEN BIJ 
ELKAAR OM EEN GEZAMENLIJK BEELD 
TE ONTWIKKELEN VAN DE TOEKOMST 
VAN MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID 
IN STEDEN EN METROPOOLREGIO 
AMSTERDAM IN HET BIJZONDER.

Stedelijke ambities



WE MAKE THE CITY 
SMART

Steden digitaliseren. Een legio 
aan apps stelt bewoners en 
gebruikers van de stad in staat 
hun leven makkelijker, aangena-
mer en doeltreffender te maken. 
Sociale media maken dat je in 
contact kunt staan met de hele 
wereld. Tegelijkertijd worden 
bijna al onze bewegingen 
vastgelegd en vaak commercieel 
geëxploiteerd. Want al dit 
digitale verkeer levert een 
enorme hoeveelheid data op dat 
in handen komt van overheden 
en multinationals.  
OVERHEDEN. BEDRIJFSLEVEN, 
KENNISINSTELLINGEN, MAATSCHAPPE-
LIJKE ORGANISATIES EN BETROKKEN 
BURGERS GAAN INTENSIEF MET ELKAAR 
IN GESPREK OVER HOE ‘SMART’ DE 
STAD KAN EN MOET ZIJN. EN VAN WIE 
IS AL DIE DATA EIGENLIJK? WELKE 
IMPACT HEBBEN AL DEZE TECHNO- 
LOGISCHE ONTWIKKELINGEN OP  
ONS ALS INDIVIDU EN ALS SAMEN- 
LEVING, ONZE DEMOCRATIE, ONS 
CONSUMENTENGEDRAG? 

WE MAKE THE CITY  
VIBRANT

Het uitgaansleven bepaalt voor
een groot deel het karakter van 
een stad. Kan iedereen deelne-
men aan de ‘Nacht’? Hoe open 
zijn de clubs en de festivals? Hoe 
divers is het aanbod? Verbindt 
het openbaar vervoer ook in de 
nacht alle delen van de stad met 
elkaar?  
DE AMSTERDAMSE NACHTBURGEMEES-
TER, DE CLUB-SCENE, KUNSTENAARS, 
VERVOERDERS, BROEDPLAATSEN, 
BELANGENORGANISATIES, VASTGOED-
PARTIJEN EN INITIATIEVEN UIT 
INTERNATIONALE STEDEN GAAN OP 
ZOEK NAAR MOGELIJKHEDEN OM DE 
VEELZIJDIGHEID VAN HET NACHTLEVEN 
TE VERGROTEN MET BETERE TOEGAN-
KELIJKHEID EN MEER DIVERSITEIT.

WE MAKE THE CITY 
SKILLED

Het werk van de toekomst vraagt
om andere vaardigheden en om 
een hoge mate van flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen. Hoe 
ontwikkelen we het vereiste 
empathisch vermogen en 
relevante bewustzijn om de snel 
veranderende en steeds diverser 
wordende stedelijke bevolking te 
servicen? Hoe sluiten wij met 
eigentijds onderwijs aan bij de 
snel opvolgende technologische 
ontwikkelingen en digitalisering 
van onze steden? Hoe organise-
ren wij in stad en regio het 
levenslang leren? En hoe zorgen 
we ervoor dat iedereen een 
gelijke kans heeft op kwalitatief 
goed onderwijs?
OVERHEID, BEDRIJFSLEVEN, ONDER-
WIJS, DE CREATIEVE INDUSTRIE, 
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN 
JONGEREN GAAN HET GESPREK AAN 
OVER HOE DE STAD HET CANVAS KAN 
ZIJN VOOR HET DAGELIJKSE LEREN. 
HET MAAK-ONDERWIJS, MET AL HAAR 
DIGITALE ELEMENTEN KRIJGT EXTRA 
AANDACHT, WAARBIJ HET ONTWERPEND 
LEREN EN HET LEREND ONTWERPEN 
CENTRAAL STAAT.

WE MAKE THE CITY 
CLIMATE PROOF

Iedereen krijgt te maken met 
extremer weer — heftige 
regenbuien, hagel, hitte, droogte 
en storm- én met de dreiging van 
overstromingen van rivier of zee. 
De schade en maatschappelijke 
gevolgen zijn groot: ondergelo-
pen souterrains, woonkamers, 
stations, straten en landbouw-
grond en trams en auto’s die niet 
meer kunnen rijden. In stad en 
regio moeten we ons voorberei-
den op, en om leren gaan met dit 
extreme weer. Een gezamenlijke 
uitdaging van bewoners, 
vastgoedeigenaren, investeer-
ders en projectontwikkelaars  
tot bedrijven, overheden en 
agrariërs. 
WATERORGANISATIES EN OVERHEDEN 
GAAN SAMEN MET BEDRIJVEN, 
KENNISINSTELLINGEN, MAATSCHAPPE-
LIJKE ORGANISATIES, ONTWERPERS EN 
BURGERS AAN DE SLAG OM TE KOMEN 
TOT EEN CLIMATE PROOF OMGEVING.

WE MAKE THE CITY  
SAFE

Urbanisatie, globalisering, 
toerisme en migratie leiden tot 
drukkere en meer diverse steden. 
Steden worden cultureel gezien 
steeds rijker en veelzijdiger, 
maar tegelijkertijd groeit het 
populisme en neemt terrorisme-
dreiging toe. Spanningen tussen 
bevolkingsgroepen, racisme en 
discriminatie groeien. Wat doet 
dat met stedelingen? Hoe veilig 
en thuis voelen zij zich nog? 
TIJDENS WEMAKETHE.CITY GAAN WE 
SAMEN MET BURGERS, WETENSCHAP-
PERS, POLITICI EN AMBTENAREN, 
ACTIVISTEN EN MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES OP ZOEK NAAR 
STRATEGIEËN OM BEWONERS  
VREEDZAMER EN GELIJKWAARDIG  
MET ELKAAR TE LATEN SAMENLEVEN.  
WE BENADRUKKEN DE KRACHT  
VAN VERSCHEIDENHEID IN PLAATS  
VAN DE VERSCHILLEN NEGATIEF 
UIT TE VERGROTEN. 

WE MAKE THE CITY  
THRIVING

Eén van de grootste vragen van 
dit moment is welke economi-
sche modellen zich in de 
toekomst manifesteren en op 
welke manier bedrijvigheid in 
steden en regio’s vorm krijgt. 
Zien wij — tegen het licht van het 
oprukkende klimaatvraagstuk, 
de toenemende migratie en 
steeds diverser worden steden 
— nieuwe financieringsmodellen 
en/of waardebepalingen 
ontstaan? Wat voor werk doen 
wij in de toekomst? En hoe staat 
het met de inkomensverdeling? 
Wie kan de stad straks nog 
betalen?  
INTERNATIONALE, NATIONALE, 
REGIONALE EN LOKALE DENKERS EN 
DOENERS VOEREN SAMEN HET 
GESPREK OVER DE CONTOUREN VAN DE 
WELVARENDE METROPOOLREGIO VAN 
DE 21STE EEUW. ER WORDT TERUG- 
GEBLIKT EN VOORUITGEKEKEN, HARDE 
ECONOMISCHE DUIDING GEGEVEN 
TEGENOVER ETHISCHE OVERWEGINGEN, 
LERING GETROKKEN UIT HET VERLEDEN 
EN GEFILOSOFEERD OVER DE TOEKOMST.



GEMEENTE  
AMSTERDAM 

DE GEMEENTERAAD IS ER IN HAAR 
COALITIEAKKOORD GLASHELDER OVER. 
AMSTERDAM MOET (WEER) EEN 
RECHTVAARDIGE, VERBONDEN EN 
DEMOCRATISCHE STAD WORDEN. HET 
BELANG VAN KANSENGELIJKHEID, 
WERK- EN BESTAANSZEKERHEID, 
VEILIGHEID, OMZIEN NAAR ELKAAR, 
INCLUSIVITEIT EN VERBONDENHEID 
WORDEN DAAROM EXPLICIET GENOEMD 
IN HET AKKOORD EN VERTAALD NAAR 
BELEID. Naast mede-initiatiefne-
mer van WeMakeThe.City is de 
Gemeente ook programma- en 
mediapartner van het festival. De 
gemeentelijke afdelingen Ruimte 
& Duurzaamheid, Grond & 
Ontwikkeling, Onderwijs, Jeugd 
& Zorg en de bureaus van de CTO 
(Chief Technology Officer) en 
CSO (Chief Science Officer) 
hebben allen een nadrukkelijke 
stem bij de totstandkoming van 
het programma. Zo organiseer-
den wij in 2018 in gezamenlijk-
heid met de Gemeente de 
conferentie UpClose & Liveable, 
als internationale reflectie op 
stedelijke strategieën. 

PAKHUIS 
DE ZWIJGER

PAKHUIS DE ZWIJGER IS HÉT  
PLATFORM VAN EN VOOR DE STAD 
AMSTERDAM. HIER WORDEN MEER DAN 
600 PROGRAMMA’S PER JAAR 
SAMENGESTELD RONDOM STEDELIJKE 
OPGAVEN ALS KLIMAATVERANDERING, 
DIGITALISERING, URBANISATIE, 
MIGRATIE EN TOENEMENDE ONGELIJK-
HEID. Dit faciliteert de broodnodi-
ge dialoog tussen mensen en 
organisaties en leidt daarmee 
vaak tot nieuwe inzichten en 
oplossingen. De programma- 
makers van Pakhuis de Zwijger 
zijn als geen ander op de hoogte 
van de (internationale) ontwik-
kelingen rondom stedelijke 
opgaven. Daarom organiseren  
zij tijdens WeMakeThe.City 
thematische conferenties, 
meet-ups, workshops en tours 
die bezoekers een inzicht geven 
in de laatste ontwikkelingen 
rondom stedelijke uitdagingen. 

AMSTERDAM  
SMART CITY

De Metropoolregio Amsterdam 
wacht niet op haar toekomst, 
maar geeft zelf vorm aan de stad 
van morgen. Geen uitdaging of 
vraag is te groot zolang we met 
elkaar het gesprek aangaan en 
samenwerken. AMSTERDAM SMART 
CITY IS EEN COLLECTIEF DAT MENSEN 
EN ORGANISATIES SAMENBRENGT DIE 
STREVEN NAAR EEN BETERE, SCHONE-
RE, VEILIGERE, GROENERE EN INCLU- 
SIEVE BUURT, STAD OF REGIO. De 
organisatie activeert de kennis, 
vaardigheden en het netwerk van 
het collectief om noodzakelijke 
veranderingen te realiseren. 

Kernpartners



AMSTERDAM  
ECONOMIC BOARD

De Amsterdam Economic Board, 
kortweg de Board, werkt toe naar 
een slimme, groene en gezonde 
metropool van de toekomst — 
voor alle inwoners van de 
Metropoolregio Amsterdam 
(MRA). Dit doet de Board door 
het versnellen van de belangrijk-
ste transities van deze tijd: de 
circulaire, energie en digitale 
transitie. ZIJ VERBINDT BEDRIJFS- 
LEVEN, KENNISINSTELLINGEN EN 
OVERHEDEN OM SAMEN TE WERKEN 
AAN GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN 
binnen deze drie transities: 
circulaire economie, energie, 
mobiliteit, digitale connectivi-
teit, gezondheid en talent voor de 
toekomst. Voor elke uitdaging is 
er een stip aan de horizon 
geformuleerd waar de MRA wil 
staan in 2025 als Amsterdam 
haar 750-jarige bestaan viert en 
behoort tot de top-3 van de meest 
innovatieve regio’s in Europa.

Tijdens de State of the Region, 
het kick-off event van WeMake- 
The.City, komen honderden 
kernspelers uit de MRA bij 
elkaar. Tijdens State of the 
Region gaan ze met elkaar in 
gesprek over de visie op de 
toekomstige Metropoolregio 
Amsterdam, hoe de regio ervoor 
staat en welke uitdagingen en 
mogelijkheden er zijn om die 
visie te realiseren. Met elkaar 
werken zij aan de ambities voor 
de Metropool van de Toekomst. 
HET IS EEN MIJLPAAL IN EEN TRAJECT 
WAARIN PARTIJEN IN DE MRA WORDEN 
GESTIMULEERD OM DE KRACHTEN TE 
BUNDELEN EN CONCRETE DOELEN TE 
BEHALEN op de grootstedelijke 
uitdagingen. Het event is een 
initiatief van de MRA-overheden, 
Amsterdam Marketing, de 
Amsterdam Economic Board  
en WeMakeThe.City.

WAAG  
TECHNOLOGY & SOCIETY

Waag opereert al meer dan 
twintig jaar op het kruispunt van 
kunst, wetenschap en technolo-
gie. Het verkent de sociale en 
culturele impact van nieuwe 
technologieën en hun toepassing 
voor sociale innovatie. MET EEN 
TEAM VAN RUIM ZESTIG DENKERS EN 
DOENER ZET WAAG AAN TOT ACTIEF 
BURGERSCHAP DOOR OPEN, EERLIJKE 
EN INCLUSIEVE TECHNOLOGIE TE 
ONTWIKKELEN. 

AMS 
INSTITUTE

AMS Institute is gespecialiseerd 
in toegepaste technologie op het 
gebied van stedelijke domeinen 
als water, energie, afval, voeding, 
data en mobiliteit. Op deze plek 
wordt talent opgeleid en zoeken 
technici, designers, digital 
engineers, natuur- en sociale 
wetenschappers naar oplossin-
gen voor stedelijke vraagstukken. 
AMS DOET ONDERZOEK NAAR DE  
STAD EN ONTWERPT OPLOSSINGEN 
VOOR HAAR UITDAGINGEN. ZE ZIEN 
AMSTERDAM ALS HUN TESTBED. 

Kernpartners



HOGESCHOOL 
VAN AMSTERDAM

DE HVA IS DE HOGESCHOOL VAN, VOOR  
EN MET AMSTERDAM. HET PRAKTIJK- 
GERICHTE ONDERZOEK IS EROP GERICHT 
OM BIJ TE DRAGEN AAN DE STAD 
AMSTERDAM. Daarom focust de HvA 
zich op thema’s die aansluiten bij 
actuele vraagstukken in de stad 
Amsterdam en het werkveld.  
HVA HEEFT VIJF SPEERPUNTEN:  
AMSTERDAM CREATIVE INDUSTRIES, 
URBAN MANAGEMENT, URBAN TECHNO-
LOGY, URBAN EDUCATION EN URBAN 
VITALITY. Deze speerpunten zijn 
faculteitoverstijgend en multidis-
ciplinair. Er wordt met onderzoek 
en onderwijs vanuit verschillende 
disciplines samengewerkt aan het 
oplossen van grootstedelijke en 
maatschappelijke vraagstukken.  

WATERNET

WATERNET IS HET ENIGE WATERBEDRIJF 
IN NEDERLAND DAT ZORGT VOOR DE HELE 
WATERKRINGLOOP. ZIJ DOEN DIT NAMENS 
WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT EN 
DE GEMEENTE AMSTERDAM. Dagelijks 
zorgt het bedrijf in en rond 
Amsterdam — een gebied waar 
ongeveer 1.3 miljoen mensen 
wonen — voor veilig, schoon en 
voldoende water. Net als hun 
collega waterschappen, drinkwa-
terbedrijven en gemeenten zet 
Waternet zich in voor voor een stad 
waarin het extremer wordende 
weer zo min mogelijk schade in ons 
dagelijks leven geeft.  

 

WEMAKETHE.CITY x MUNDUS COLLEGE 
Voor de communicatie van het festival 
werken we dit jaar samen met het 
Mundus College in Amsterdam Nieuw-
West. Dit is een VMBO-school met een 
afdeling Eerste Opvang Anderstaligen 
(EOA), een bijzondere school met een 
superdiversiteit aan leerlingen. Cees 
Glastra van Loon werkt hier al meer  
dan 25 jaar met veel plezier  als docent. 
Afgelopen jaar heeft Cees zijn opleiding 
aan de fotoacademie afgerond en 
publiceerde ‘20’, over dromers uit 
Nieuw-West. Deze co-productie 
‘Stadsbeloften’ laat de rijkdom aan 
potentieel in de metropoolregio zien  
die ook in de toekomst betere steden 
gaat maken.



FABCITY 
SUMMIT  
2019

IN 2014 WERD IN BARCELONA TIJDENS 
DE FAB10 CONFERENCE HET CONCEPT 
VAN FAB CITY GEÏNTRODUCEERD. DOEL 
IS OM IN 40 JAAR TIJD TE KOMEN TOT 
‘GLOBALLY CONNECTED AND LOCALLY 
PRODUCTIVE SELF-SUFFICIENT CITIES’. 
Amsterdam trad tijdens het 
Nederlands voorzitterschap van 
de Europese Unie toe tot het 
internationale Fab City Network 
en is lid van The Fab City 
Collective. In het voorjaar van 
2016 werd op de Kop van het 
Java-eiland de Fab City Campus 
gerealiseerd. Tijdens WeMake-
The.City vindt de FabCity 
Summit 2019 plaats, met deel- 
name van alle bij het netwerk 
aangesloten steden en regio’s, 
zoals Parijs, Barcelona, Detroit, 
Shenzhen, Bosten, Mexico City 
en Seoul. 

CAMPUS  
AMSTERDAM 

DE REGIO AMSTERDAM ONTWIKKELT 
OPLOSSINGEN VOOR URGENTE 
MONDIALE VRAAGSTUKKEN. STUDEN-
TEN, DOCENTEN, ONDERZOEKERS, 
ONDERNEMERS ÉN BEWONERS WERKEN 
HIERTOE SAMEN IN INNOVATIE- 
DISTRICTEN, CAMPUSSEN, LIVING LABS 
EN HUBS. Campus Amsterdam zet 
deze gebieden en locaties op de 
kaart, zorgt voor kennisuitwisse-
ling en stimuleert samenwerking. 
In de aanloop naar WeMake- 
The.City 2019 bezoeken we 
diverse Campus Amsterdam 
gebieden. Tijdens het festival 
tonen we de eerste resultaten en 
impact van de samenwerking.   
 

Specials



WeMakeThe.City festival 2018
feiten en cijfers

5 dagen
170 samenwerkende organisaties
520 sprekers
429 programmaonderdelen
46.031 bezoekers
185 programmapartners
141 locatiepartners
30 buitenplekjes
30 open daken
40 exposities
20 kinderprogramma’s
48 expedities
55 specials

For thriving 21st 
century cities, be 
regenerative and 
distributive by design!
KATE RAWORTH, OXFORD

Becoming an inclusive city is not 
only about how to involve diverse 
voices in the processes of city-
making through engagement. It 
must also be about the marginalized 
having greater access to economic 
prosperity that affords them 
greater choice in the city.
TONI GRIFFIN, NEW YORK

Leveraging city data to 
promote trust, social and 
economic inclusivity, and 
public and private 
partnerships, for happier 
cities in a smart world.
AISHA BIN BISHR, DUBAI

TIJDENS DE EERSTE EDITIE VAN HET 
WEMAKETHE.CITY FESTIVAL HEBBEN 
AMSTERDAM EN VERSCHILLENDE 
GEBIEDEN IN DE METROPOOLREGIO 
VIJF DAGEN LANG IN HET TEKEN 
GESTAAN VAN DE GROTE EN URGENTE 
STEDELIJKE UITDAGINGEN EN 
OPLOSSINGEN. Samen met duizen-
den stadmakers, beleidsmakers, 
burgers, bedrijven, organisaties 
en wetenschappers werd 
zichtbaar welke grote vraagstuk-
ken gezamenlijk moeten worden 
aangepakt en hoe de kracht van 

de stad kan worden ingezet om 
dat daadwerkelijk te doen. Van 
belang zijn enerzijds de inzet van 
slimme user-centered digital 
tools, transparant en open voor 
iedereen; en anderzijds het 
constructief met elkaar samen 
werken volgens de Amsterdam 
Approach. Daarbij werken 
overheid, grote bedrijven en 
kennisinstellingen nadrukkelijk 
en structureel samen met mkb 
en start-ups, maatschappelijke 
organisaties en vooral ook met 

burgers en bottom-up initiatie-
ven. Dit levert een stad op die 
meer verbonden is, met meer 
eigenaarschap en verantwoorde-
lijkheid naar elkaar en de 
leefomgeving, die als collectief 
een groot oplossend vermogen 
heeft ten aanzien van de uitda-
gingen van onze tijd. CENTRAAL 
STOND HET HET VRAAGSTUK: IN WAT 
VOOR EEN STAD WILLEN WIJ LEVEN? 
PROFESSIONALS EN BEWONERS, 
LOKAAL, NATIONAAL EN INTERNATIO-
NAAL, BEKENDEN EN ONBEKENDEN 

HEBBEN ELKAAR ONTMOET OM 
TOEKOMSTBEELDEN, KENNIS EN 
AMBITIES UIT TE WISSELEN EN 
ERVARINGEN EN OPLOSSINGEN MET 
ELKAAR TE DELEN. Het weekend gaf 
het podium aan burgers en 
sociaal ondernemers op allerlei 
plekken in de stad en regio die 
werken aan een inclusievere, 
veiligere, gezondere en duurza-
mere stad, wijk of buurt.









Join us!
Help ons mee om betere 
steden te maken.
Word partner.
Ondersteun ons financieel.
Organiseer een activiteit. 
Programmeer samen met 
ons een bijeenkomst.
Host een workshop.
Stel je mediakanalen 
beschikbaar.
Word vrijwilliger.

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA
PARTNER@WEMAKETHE.CITY OF 020 6246380.
OF KOM BIJ ONS LANGS IN PAKHUIS DE ZWIJGER,
PIET HEINKADE 179, 1019 HC IN AMSTERDAM. 

BELANGRIJKE 
DATA 

MAANDAG 11 FEBUARI 2019    
17.30 - 19.00 UUR
Publieke kick-off. Bekendmaking  
van de opzet van het festival, het 
week- en weekendprogramma en  
mogelijkheden zelf bij te kunnen 
dragen in het vormgeven van het 
programma.

WOENSDAG 20 MAART 2019
17.30 - 19.00 UUR  
Lancering van het programma.  
Krijg alvast een sneakpreview van 
wat je allemaal te wachten staat.

MAANDAG 20 MEI 2019
18.00 - 19.30 UUR
Aftellen, nog één maand te gaan!  
Een update op alle laatste  
ontwikkelingen, definitieve  
locaties en programmering.

MAANDAG 17 JUNI 2019    
State of the Region en  
WeMakeThe.City Opening Night,  
het begin van een geweldige week  
vol met inzichten, verrassingen en 
ontdekkingen om betere steden te 
maken  in de metropoolregio 
Amsterdam.
  

MEET-UPS

IEDERE TWEE WEKEN OP MAANDAG VAN 
18.30 TOT 20.30 UUR VINDEN ER IN  
PAKHUIS DE ZWIJGER MEET-UPS PLAATS. 
ZIE VOOR DE LAATSTE UPDATES  
WWW.WEMAKETHE.CITY

25 februari 2019
11 maart 2019
25 maart 2019
8 april 2019
23 april 2019
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