Techniek, innovatie, creativiteit en maatschappij

TOPdelft maakt
nieuwsgierig
Jaarprogramma TOPdelft 2017
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Voorwoord
TOPdelft organiseert wekelijks lezingen en stadsgesprekken.
Aansprekende opgaven worden uitgewerkt in proeftuinen.
Woensdagavond is de vaste TOPdelft avond. We bieden een onafhankelijk
platform voor kennisuitwisseling met betrekking tot technologie,
innovatie, creativiteit en Delftse samenleving. Zo verbinden we
verschillende Delftenaren met elkaar en spelen in op de mogelijkheden
die Delft als kennisstad biedt. Dat doen we nu ruim 10 jaar en we maken
steeds meer mensen nieuwsgierig.
In 2017 worden een aantal succesvolle programma’s voortgezet zoals de
stadsgesprekken en de Betabalie met science for life als nieuw jaarthema
en het architektuurcafé. Daarnaast zijn er ook nieuwe programma’s zoals
de uitvoering van het woonbeleid in Delft en het nieuwe stadsmaken in
Delft.
Binnen de verschillende programma’s is aandacht voor het jaarthema van
het PrinsenKwartier:
M+C+M: Me and Community and Mass.
We hebben een programmatische werkwijze die we in 2017 verbeteren
door:
-ruimte te bieden aan nieuwe programmamakers, nieuwe formats en
technieken waardoor de interactie met bezoekers en partners verder
vergroot wordt.

-nieuw subsidiebeleid vormt de basis van het continueren van onze
intensieve samenwerking met de gemeente, provincie ZH,
kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Dit jaarprogramma geeft een goed overzicht van ons inhoudelijk
programma én de manier waarop we dit willen organiseren.
Het vormt uitgangspunten van gesprek met onze stakeholders,
programmamakers en partners. Aandachtspunten zijn:
• De missie van TOPdelft
• De mensen die TOPdelft maken
• Partners met wie we samenwerken
• Herkenbaarheid en bekendheid
• De inhoudelijke programmalijnen
• Verbeterpunten organisatie

Het (werk)bestuur van TOPdelft
Nelly de Ridder, Linda Ammerlaan, Jan Bloemberg,
Jan Brouwer, Jan Kadijk

-onze samenwerking met partners in het PrinsenKwartier wordt verder
uitgebouwd waarbij TOPdelft een zelfstandige organisatie blijft.
DelftDesign is onze vaste partner bij de uitvoering van een aantal
specifieke programmaonderdelen en de challenges.
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1 De missie van TOPdelft
Identiteit
Onze identiteit is af te lezen van wat we doen. Top heeft in de
afgelopen jaren een veranderende identiteit heeft laten zien. Van een
'Techniek Ontmoetings Punt' met interessante lezingen voor een kleine
doelgroep van veelal technische vakbroeders is TOPdelft inmiddels een
relevant podium voor de hele stad met een veel breder spectrum aan
onderwerpen en doelstellingen.
De samenwerkingsrelaties zijn verbreed, het bestuur is groter geworden.
Allemaal aanleidingen om opnieuw met elkaar te formuleren waar we
voor staan en waar we voor gaan.
Visie en missie
TOPdelft maakt nieuwgierig en verbindt. In onze visie zijn technologie,
innovatie en creativiteit belangrijke drivers voor de ontwikkeling van de
samenleving. Hun impact wordt groter als er meer interactie is tussen
representanten van verschillende werelden (wetenschap, cultuur,
bedrijfsleven, overheid, burgerij). Het is onze missie om bij te dragen aan
de lerende stad: Delft is zowel doel als middel. De Delftse samenleving
nodigt uit en laat zich inspireren, vernieuwt zich voortdurend en geeft op
haar beurt weer nieuwe impulsen aan technologie, innovatie en
creativiteit (zie schema).
TOPdelft wil mensen en hun ideeën verbinden door een onafhankelijk
platform te bieden waar de uitwisseling van kennis en creativiteit kan
plaatsvinden via ontmoeting en debat , maar ook door gezamenlijk doen
en ervaren.
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- innovatief: we willen nieuwe kennis en creativiteit productief maken;
- respectvol: we waarderen eenieders inbreng en zijn laagdrempelig
toegankelijk;
- integer: we gaan integer om met informatie die we vertrouwelijk
ontvangen;
- dienstbaar: wat we doen is dienstbaar aan de Delftse samenleving.

TECHNOLOGIE

SAMENLEVING

INNOVATIE

CREATIVITEIT

Onze strategie is dat wij
- de stad kennis, inspiratie en reflectie aanbieden;
- actoren (bewoners, bedrijven, organisaties) in de stad verrassend
verbinden.
- actoren in de stad via projecten en experimenten nieuwe ervaringen
laten opdoen;
- programmatisch werken (meer impact door lange lijnen en
ketenbenadering);
- graag samenwerken met partijen die aan deze doelen kunnen bijdragen.
Onze activiteiten weerspiegelen de volgende waarden:
- omgevingsbewust: we zijn nieuwsgierig en alert op nieuwe signalen en
urgenties;

Onafhankelijkheid
TOPdelft streeft ernaar een onafhankelijk podium te zijn.
Onafhankelijkheid is een lastig te operationaliseren begrip. Omdat wij in
onze financiering afhankelijk zijn van externe geldbronnen en ook
sponsoring door het bedrijfsleven nastreven, is het goed hier een paar
woorden aan te wijden. Onafhankelijk in de zin van ‘onpartijdig’ is
misschien lastig te garanderen, maar we kunnen wel stellen dat we altijd
‘meervoudig partijdig’ willen zijn. Dat betekent dat we ruimte bieden voor
geluiden – maar ook voor tegengeluiden.
Identiteit versterken
Onze TOPdelft identiteit wordt zichtbaar in wat we doen. TOPdelft werkt
aan een specifieke missie. Het uitvoeren van die missie is mensenwerk
waarbij relaties en vertrouwen een grote rol spelen. Het 'track record' van
TOPdelft over de afgelopen jaren heeft er toe bijgedragen dat TOPdelft
als een waardevolle speler wordt gezien door veel mensen in de stad. Bij
het debat op 2 maart 2016 over de toekomst van Delft waren ca. 130
mensen aanwezig, waaronder het voltallige college van B&W. De recente
Kadernota van de gemeente stelt: “Met partijen in de stad werken TU
Delft en gemeente aan een programma dat ook in de stad plaatsvindt. Het
Techniek Ontmoetingspunt (TOP) organiseert de komende periode een
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nieuwe reeks stadsgesprekken. Aan dergelijke initiatieven neemt het
college van harte deel.”
Dat zegt iets over de plek die het podium TOPdelft inmiddels heeft
verworven.

2 Enthousiaste mensen maken TOPdelft
In 2016 hebben we onze nieuwe debatzaal in het PrinsenKwartier mogen
inrichten (inclusief geluidsinstallatie). We kunnen hier ruim 100 bezoekers
ontvangen en dat gebeurde in 2016 meerdere keren. Maandelijks krijgen
bijna 1000 Delftenaren ons programma ter informatie toegestuurd.
Daarbij horen een aantal vaste bezoekers maar ook een groeiende groep
bezoekers die geinteresseerd is in specifieke onderwerpen zoals
bijvoorbeeld innovaties in het sociaal domein.
Publiek
Op verschillende maneren betrekken we onze bezoekers bij de
programmakeuzes die we maken. Hiervoor organiseren we regelmatig
zogenaamde “denktanks” Dit jaar verkennen we o.a. wat TOPdelft aan
mogelijkheden kan bieden voor jongeren. Als experiment bereiden we
met en voor jongeren een stadsgesprek voor.
Ons publiek bestaat in zijn algemeenheid uit mensen die geinteresseerd
zijn in:
• Technologie, de impact van technologische ontwikkelingen op de
samenleving
• Innovatie: Delft als stad van innovatie en vernieuwing
• Creativiteit: creatieve oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken
Sprekers
Een groot scala aan mensen zijn spreker bij TOPdelft. Het merendeel van
de sprekers komt uit Delft of uit de regio. Denk aan lectoren, professoren
en studenten van de TUDelft en Haagsche Hogeschool, maar ook aan
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ontwerpers, bestuurders en medewerkers van Delftse instellingen,
ondernemers en actieve bewoners.
Zij waarderen ons platform in het bijzonder door de nieuwe verbinding
die ontstaan met andere betrokkenen in de stad.
Stakeholders
De blijvende support van onze stakeholders is een voorwaarde om
TOPdelft verder te kunnen ontwikkelen. Onze voornaamste stake-holders
zijn: de gemeente Delft, de TU Delft, de Haagsche Hogeschool,
zorginstellingen, corporaties, de provincie, het waterschap, delftse
ondernemers e.a. Het programma ontwikkelen we in samenspraak met
deze stakeholders.

KENNIS
INSTELLINGEN

BURGER
ORGANISATIES

OVERHEIDS
INSTELLINGEN

BEDRIJFSLEVEN

TOPdelft sluit aan op de samenwerking tussen gemeente en TUDelft die
hierover een convenant ondertekenden. Het advies van de commissie
Deetman “Delft, parel in de Randstad” lag hieraan ten grondslag. De
samenwerking richt zich op 3 thema’s: verbinding van stad en campus,
het gezamenlijk aantrekken van innovatieve bedrijvigheid, de verbinding
tussen inwoners van de stad en de universitaire gemeenschap en de
intentie om samen op te trekken in de regio.
Deze samenwerking tussen TU en gemeente vormt de basis voor de Triple
Helix, de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstituten.

Van
Triple Helix naar Quadruple Helix
Wij vinden dat niet alleen de instituties, maar ook burgers en
burgerinitiatieven bij de gedachtenvorming over de omtwikkeling van de
stad en samenleving betrokken moet worden. TOPdelft biedt hiervoor
een platform. De Triple Helix ontwikkelt zich zo in de richting van de
Quadruple Helix.
Programma-makers
TOPdelft heeft ongeveer 20 programmamakers en 2 gastvrouwen.
Programmeren, verkennen, exploreren, netwerken, presenteren,
modereren zijn activiteiten die het voor programmamakers aantrekkelijk
maken om bij TOPdelft actief te zijn. Veel progammamakers zijn
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afkomstig uit de creatieve industrie en zetten zich op vrijwillige basis in.
Diverse programmamakers werken vanuit Delft Design.
Nieuwe programmamakers, ook studenten van de TUDelft en de
Haagsche Hogeschool zijn van harte welkom.
Het bestuur
TOPdelft is een profesionele organisatie in de vorm van een stichting, met
een (werk)bestuur dat zich enthousiast inzet op vrijwillige basis.
De 5 bestuursleden verdelen hun aandacht over het maken van
programma’s en het bestuurlijk richting geven aan de organisatie. Er is
een beperkte hoeveelheid aan betaalde administratieve ondersteuning
voor met name het maken van de nieuwsbrieven.
De portefeuilleverdeling in het TOPdelft bestuur:
Nelly de Ridder: voorzitter, vrijwilligersbeleid
Jan Brouwer: penningmeester, subsidiebeleid en coöperatie
Prinsenkwartier (tevens voorzitter van de coöperatie PK)
Jan Bloemberg: programmacoordinatie, voorzitter programmateam
Jan Kadijk: communicatie, programmateam
Linda Ammerlaan: creative stad, challenges en living lab
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3 Partners van TOPdelft in de uitvoering
PrinsenKwartier
TOPdelft maakt als zelfstandige organisatie deel uit van de Coöperatie
PrinsenKwartier. Andere partners binnen het PrinsenKwartier zijn Delft
Design, Maakbaar, de HYPO kunstsuper, Kadmium en Museum
Prinsenhof.
Het PrinsenKwartier vormt in Delft het centrum voor de creatieve
industrie. De creatieve industrie wordt ruim opgevat en bestaat uit alle
beroepsgroepen die eenmalige producten maken en dus steeds weer een
beroep doen op de creativiteit, zoals kunstenaars, ontwerpers,
architecten, onderzoekers, adviseurs en ICT-ers.
In Delft bestaat ruim 20% van de arbeidsplaatsen uit deze sector, ofwel
ruim 10 duizend arbeidsplaatsen. Het doel is drieledig:
• Onderwerpen op het raakvlak van kunst, ontwerp, techniek en
maatschappij aan de orde te stellen via alle middelen die het PK
ter beschikking heeft voor een breed publiek.
• Onderwerpen -Creativiteit inzetten voor maatschappelijke
onderwerpen.
• Het centrum is echter ook voor een veel breder publiek.
Er was in 2016 voor het eerst een gezamenlijk programma en voor 2017 is
er een gezamenlijk plan met een gezamenlijk thema: M+C+M Me and
Community and Mass: “Individueel tegenover collectief”.

Vanuit de coöperatie PrinsenKwartier worden afspraken gemaakt over
gezamenlijke activiteiten met partners in de stad. Zo wordt
samengewerkt aan: monumentendagen (weekend waarin monumenten

open gaan voor publiek), de wetenschapsdag (wetenschap wordt voor
breed publiek toegankelijk gemaakt) of de dag van de architectuur met
aandacht voor een jaarlijks thema. Vanuit de samenwerking met de
TUDelft wordt medewerking verleend aan IFOT: het international Festival
of Technology. In 2017 is het PrinsenKwartier zelf initiatiefnemer van het
Agatha festival.
TOPdelft werkt bij de ontwikkeling van haar programma’s nauw samen
met DelftDesign, Kadmium en Maakbaar. Wij versterken elkaar en zo kan
een steeds aantrekkelijker en gevarieerder programma ontstaan.
Delft Design is een belangrijke partner bij de uitvoering van een aantal
specifieke programma’s als het Architectuurcafé, het Spoorzonecafé en
Nieuw Anders Ontwikkelen. Ook bij de uitvoering van de challenges is
Delft Design onze vaste partner. Delft Design wil ontwerpend een bijdrage
leveren aan maatschappelijke opgaven in Delft.
Beta Balie
De Bèta Balie is een samenwerking van TOPdelft met de TU Delft, Studium
Generale, DelftDesign en Theater de Veste. Zij werken samen aan een
thematische programmering rond relevante onderwerpen in Delft, die in
intensieve series van ongeveer drie maanden worden aangeboden via
verschillende podia.
In de communicatie is gekozen voor een website onder eigen domein
www.betabalie.nl waar de samenhang in de programmering zichtbaar
wordt. Alle samenwerkende partijen worden op de website
gepresenteerd. Het label Betabalie wekt in elk geval nieuwsgierigheid. Er
zijn inmiddels gesprekken gaande met De Balie in Amsterdam om te
bezien of er een samenwerking in de programmering kan plaatsvinden.
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Het
doel is grote bèta onderwerpen voor een groot publiek toegankelijk te
maken en de onderwerpen waar de TU zich mee bezig houdt op een
toegankelijke wijze naar buiten te brengen en de impact van technologie
op de samenleving te bediscussiëren..
Eerdere halfjaar-thema’s waren klimaat en robotica. Ook voor 2017 zijn 2
halfjaarthema’s vastgesteld waarbinnen TOPdelft een aantal
bijeenkomsten organiseert in het PrinsenKwartier.

Initiatieven in de Randstad
Voor wat betreft programma en werkwijze worden wij geinspireerd door
o.a. de Balie en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, “Platform Stad” in Den
Haa, RAP in Leiden en Air in Rotterdam.

De debat-omgeving van TOPdelft
In Delft worden op veel verschillende plekken lezingen, debatten en
andere vormen van kennisdeling georganiseerd. TOPdelft onderscheidt
zich door de keuze voor de thema’s rond technologie, innovatie en
creativiteit. De verschillende debat-omgevingen onderscheiden zich
daarnaast door middel van verschillende formats die worden gebruikt, en
andere tijdstippen en plekken waarop de bijeenkomsten plaatsvinden etc.
Denk daarbij aan de Van Leeuwenhoeklezingen, lezingen in het museum
Prinsenhof, lezingen georganiseerd door Studium Generale, theater de
Veste, Rietveldtheater, Ciccionina, Lijm en Cultuur.
Tegelijkertijd biedt TOPdelft een onafhankelijk platform voor
stadsgesprekken over actuele vraagstukken van de stad en daarnaast
worden ook mogelijkheden gecreëerd voor gezamenlijk werken aan
opgaven van de stad en het verder ontwikkelen van nieuwe intiatieven uit
de stad.
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4 Herkenbaarheid en bekendheid
Meer dan ooit werkt TOPdelft samen met anderen om haar programma
te realiseren. Daarbij vormt de identiteit van TOPdelft steeds het
vertrekpunt. De keuze van een nieuwe logo sluit hierop aan.

Mogelijkheden om gebruik te maken van andere vormen van social media
worden verkend.
De maandkaart wordt verstuurd naar lokale pers en zonodig worden
aanvullende persberichten opgesteld.
We verkennen of het mogelijk is om in sommige gevallen bepaalde
bezoekersgroepen actief uit te nodigingen. Dit kan alleen als de
mailadressen van onze bezoekers (per programmaonderdeel) en
interesses van bezoekers bekend zijn.
Door op onze website een “RSVP-knop” aan te bieden (bijvoorbeeld via
meetup.com) kunnen we in de aanloop naar een activiteit al een beeld
krijgen van het te verwachten publiek. Ook kan op die manier onder de
deelnemers alvast vooraf een vraag worden uitgezet.

Herkenbaarheid en bekendheid vormen de basis van de attractiviteit van
TOPdelft als onafhankelijk platform.
De activiteiten vanTOPdelft worden op verschillende manieren bekend
gemaakt:
-via de website: www.topdelft.nl
-via facebook: Top Delft facebook.com/top.in.delft
twitter: @topdelft
-via mailberichten (naar ongeveer 1000 geïnteresseerden)
Als partner van het PrinsenKwartierzijn de activiteiten vanTOPdelft ook te
vinden op de website van het PrinsenKwartier en op de maandelijke
kalender die verspreid wordt via café De Barbaar.
Op de website is per week terug te vinden welke lezing is verzorgd,
inclusief weergave van presentatie en mogelijk een verslag.

We kunnen een korte klap maken bij het ‘aanboren’ van nieuwe
doelgroepen door rond specifieke bijeekomsten te gaan samenwerken
met andere organisaties met een eigen adresbestand.
Formats
De herkenbaarhaar van de verschillende activiteiten van TOPdelft kan
worden vergroot door de setting van de avonden per hoofdstroom anders
in te vullen: denk daarbij aan herkenbare intromuziek en beelden voor
programma’s met betrekking tot vernieuwing in stad en regio etc.
Door een goede mix te kiezen van Inhoud, vorm, doelgroep, zaalindeling,
programma kunnen we meer impact genereren.
Veel verschillende vormen kunnen voor TOPdelft interessant zijn:
lezing/college, informatieve bijeenkomst, leeravonden,
inspraak/participatie, matchmaking, speeddaten, ronde tafel, debat,
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stadsgesprek (dialoog), diner pensant, world cafe.
Op dit moment hanteren we de volgende formats:
Leeravonden, stadsgesprekken, denktanks, challenges/proeftuinen,
stadsambassade, stadslab, livinglab.

5 De inhoudelijke programmalijnen
TOPdelft programmeert haar activiteiten langs 4 programmalijnen, 3 rond
de merkwaarden van Delft, technologie, innovatie en creatviteit en
daarnaast een meer integrale lijn waarin we een platform bieden voor
stadsmakers die discusieren over en werken aan vraagstukken, opgaven
en initiatieven van de stad.
• Delft als stad van technologie: presentatie van ontwikkelingen in
de technologie met discussie over de maatschappelijke impact
ervan in de samenleving
• Delft als stad van innovatie, presentaties en discussies over de
ontwikkeling van innovaties in stad en regio
• Delft als creatieve stad, gebruikmaken van en ontwikkeling van
het creatief potentieel van de stad
• Initiatieven van de Delft, in stadsgesprekken en proeftuinen
discussieren en werken aan actuele vraagstukken en opgaven van
de stad en een platform bieden voor initiatieven uit de stad
STAD VAN
TECHNOLOGIE

VRAAGSTUKKEN
OPGAVEN
INITIATIEVEN
VAN DE STAD

STAD VAN
INNOVATIE

STAD VAN
CREATIVITEIT
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Hierbinnen wordt gewerkt met programma’s waardoor de activiteiten
meer impact krijgen door lange lijnen en ketenbenadering. Die worden
hieronder verder toegelicht. De meeste programma’s zijn meerjarig en
lopen dan ook door in 2017.
Daarbij worden de programma’s op verschillende manieren geinspireerd
door het centrale thema van het PrinsenKwartier in 2017: individueel
tegenover collectief.
Er zijn allerlei tekenen die erop wijzen dat de individualisering langzaam
ten einde loopt. Binnen de stad ontstaan allerlei nieuwe
gemeenschapsvormen rond onderwerpen als bouwen en wonen, zorg en
zekerheid, voedselvoorziening, vervoer, energievoorziening in eigen
beheer, noem maar op. Overleven als individu kan misschien dankzij alle
massa hulpmiddelen maar om te leven heb je het contact met anderen
nodig en in de vorming van nieuwe gemeenschappen speelt cultuur,
wetenschap, innovatie, kennistoepasssingen, experimenteren en de
creatieve industrie een grote rol.

Stad van technologie
Betabalie: Technology for life
Technology for life is het centrale thema van het lustrum van de TU Delft
in 2017 (175 jaar). De biochemie staat centraal vanuit het besef dat
belangrijke gondleggers zoals Anthonie van Leeuwenhoek uit Delft
kwamen. Techniek en natuur zijn op allerlei manieren veel dichter bij
elkaar gekomen. Ontwerpen met de natuur is langzamerhand
vanzelfsprekend geworden. Kennis van de natuur is essentieel voor
nieuwe technologieën. Rond dit thema zijn diverse sprekers te gast.

Betabalie: Privacy - security
Een zeer actueel thema op dit moment is privacy-security. Je hoeft maar
de naam Facebook, Google of NSA te noemen en we denken aan
grootschalig misbruik van data en een aanslag op de privacy. De hoogste
tijd om hier meer over te weten te komen. Op de TU zijn diverse
hoogleraren die zeer vertrouwd zijn met dit onderwerp en zij zullen aan
het woord komen. Vragen die aan de orde zijn: hoe gaat het in z’n werk,
wat kan tegenwoordig, hoe zit het met de ethiek, wat kun je zelf doen en
wat staat ons te wachten? Dit thema richt zich in eerste instantie op
mensen die actief zijn op dit gebied zoals e-cultuur, media en ICT maar is
eigenlijk interessant voor iedereen (jongeren, studenten, volwassenen)
omdat iedereen hiermee te maken heeft.
Toekomst van de stad
Nieuwe technologieën hebben ook invloed op de stad. Waar nog niet zo
lang geleden de stad gezien werd als een broedplaats voor problemen,
zien we nu vooral kansen. In de stad kunnen we ons eigen voedsel
verbouwen, duurzame energie opwekken, afval hergebruiken, de
economie weer op gang brengen door innovatie en kleinschalige
bedrijvigheid, onze eigen woningen bouwen en in de stad is ondertussen
meer biodiversiteit dan op het platteland. Ondanks dat neemt de visie- en
beleidsvorming over de stad en over de ruimtelijke ordening van
Nederland af. De lezingen zijn een zoektocht naar nieuwe werkwijzen.
Voorbeelden zijn initiatieven rond Smartcity, de gezonde stad en de
gelukkige stad en de veerkrachtige stad. Maar ook: wat zijn de
mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet en wat betekent doedemocratie?
Dit jaar organiseren we gesprekken over een succesvolle opzet van een
nieuwe omgevingsvisie voor Delft.
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Stad van Innovatie
Ecosysteem van kennis en economie
Delft is volop aan het investeren in de kenniseconomie: YES!Delft Labs,
RoboValley, GreenVillage, etc. Samen met haar partners wil Delft haar
innovatieve kracht verdubbelen. TOPdelft wil dat proces volgen en
daaraan bijdragen. Doel van de discussies in TOPdelft is om inzicht en
betrokkenheid van de Delftse samenleving bij de kenniseconomie te
vergroten en daarmee het draagvlak in de stad te vergroten. Daartoe
werken we samen Delft Technology Partners, een programma van
gemeente en TU dat gericht is op een optimaal vestigingsklimaat voor
technologische bedrijven en kennisinstellingen. Delft kent heel veel
startende bedrijven. Deze bedrijven zoeken nu doorgroeiruimte. Daaraan
willen we meer aandacht geven. Een goed voorbeeld daarvan is
RoboValley, waar bedrijven en instellingen samenkomen en nieuwe
producten ontstaan. Ook de ontwikkeling van fieldlabs als de Green
Village zal aandacht krijgen.
De Campus en de Stad
TOPdelft is een debatserie over de Campus en de Stad begonnen. We zijn
gestart vanuit de notie dat de ruimtelijke samenhang in de ontwikkeling
van verschillende delen van de stad veel meer aandacht behoeft. Er zijn al
veel discussies gevoerd over de noodzaak om de gebouwenvooraad op de
campus uit de jaren 60 en 70 aan te passen aan de eisen van onderwijs en
onderzoek nu. Tegelijkertijd moet aandacht worden besteed besteed aan
de kwaliteit van de campus. De lessen uit campusontwikkelingen elders
leren dat interactie een voorwaarde is voor innovatie. Fysieke nabijheid is
belangrijk. De campus van de toekomst is een stad. De komende jaren zal
de focus van de discussie liggen op de gebiedsontwikkeling , waarin al

deze met elkaar botsende eisen worden opgelost, en op de
investeringsagenda die daarbij hoort.

Stad en de regio
Delft vervult een spilfunctie in het versterken van de innovatiekracht van
de regionale economie. Daarbij is ook van belang dat de TU Delft nauw
samenwerkt met de Universiteit Leiden en de Erasmus universiteit. Het
inzicht is gegroeid dat de kenniseconomie in de Metropoolregio een nog
belangrijkere rol moet gaan spelen en veel zichtbaarder tot uiting moet
komen in de prioriteitstelling van projecten. Eind 2016 heeft de
Metropoolregio de Roadmap Next Economy uitgebracht. De
technologische ontwikkeling, Het klimaat vraagt om een ingrijpende
verandering van de econmie. De vraag is of we daar al klaar voor zijn?
Waar verdienen wij ons geld mee over 20 jaar? Hoeveel en vooral wat
voor investeringen vraagt dit? Wat voor kennis en vaardigheden zijn daar
voor nodig? En hoe maken we dat acceptabel voor de hele bevolking.
Grote vragen, waaraan wij een kleine bijdrage willen leveren. We zoeken
daarbij samenwerking en ondersteuning van de provincie en de
Metropoolregio Rotterdam en Den Haag.
Wijken&Innovatie&Zorg
In dit programma bieden wij een discussieplatform voor innovaties op het
gebied van ondersteuning, zorg en welzijn in Delftse buurten en wijken.
We bieden een onafhankelijk platform waar de uitwisseling van ervaring,
kennis en creativiteit in het sociaal domein kan plaatsvinden via
ontmoeting en debat, maar ook door gezamenlijk doen en ervaren. Het
kan daarbij gaan om technische als om sociale innovaties. Daarbij gaan we
uit van het perspectief van de burger, in het bijzonder van burgers die
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zorg en ondersteuning nodig hebben voor hun zelfredzaamheid en
veerkracht. We richten ons verder vooral op de ervaringen van
Delftenaren in buurten en wijken van de stad. We betrekken daarbij
partijen die ondersteuning en zorg organiseren en uitvoeren, zoals
mantelzorgers- en vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen en bedrijven
die diensten en services leveren. Wij organiseren 3-4 thematische
leeravonden per jaar. In een jaarlijks stadsgesprek komen meerdere
invalshoeken aan de orde met betrekking tot de staat van zorg en
ondersteunen in het sociaal domein. In 2017 is het thema: 100.000
inwoners één stad. Als voorbereiding van het stadsgesprek organiseren
we incidenteel een besloten denktank.

Stad van creativiteit
Kunst en techniek
Beeldende kennis werkt anders dan wetenschappelijk verklarende kennis
en technische deskundigheid. De impact van nieuwe technieken op de
zintuigen vraagt een herdefiniering en herpositionering. Kunst kan hierin
de weg wijzen. Kunst is vertegenwoordiger van een brede culturele
zelfreflectie, vormgegeven in beeld, klank en beweging. Kunst is
onderzoek geworden. Wij willen de ontwikkelingen op drie manieren
volgen: vanuit kikkerperspectief, atmosferisch perspectief en vogelvlucht
perspectief. Oftewel:
- Laten zien wat techniek nu al voor de kunst betekent.
- Welke nieuwe technieken komen naar voren en wat zou kunst daarvoor
kunnen betekenen?
- Presentaties van interessante denkers over de ontwikkelingen van kunst
en techniek.

Living lab kunst en techniek
Er is behoefte om techniek in de stad te ervaren.
Daarbij sluiten we aan op het initiatief in het kader van het TU-lustrum
2017 om onder andere, techniek in en buiten de binnenstad zichtbaar te
maken, een fysiek object te plaatsen in de stationshal etc.
In samenwerking met Kadmium organiseert TOPdelft zogenaamde ‘living
labs’.Op bijzondere stedelijke locaties ontmoeten wetenschap, techniek,
kunst en cultuur elkaar om het publiek te verrassen, informeren en te
betrekken. Een route van living labs is geprogrammeerd door de stad.
Interactief en theatraal. Vanuit wetenschappelijk onderzoek of
technologische ontwikkeling wordt een ruimte ingericht door een
kunstenaar/ ontwerper/ creatieve geest in samenwerking met de
techneut/wetenschapper. De opdracht is om het onderzoek of de
ontwikkeling met een vraag te etaleren. De vraag is leidend en kan
bijvoorbeeld zijn. Hoe kan het publiek reageren op de ontwikkeling? Of
hoe bouwt het publiek mee? Hoe kan je het publiek de ontwikkeling laten
beleven? Hierin kan ook het publiek gedifferentieerd worden.
Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een duurzame energievorm
worden kinderen uitgenodigd om toepassingen te ontwerpen. Of kiest de
kunstenaar juist volwassenen en ouderen om hen te prikkelen over
robotica. De livinglabs worden georganiseerd door de hele stad en zijn
toegankelijk voor een breed publiek, specifiek voor Delftse bewoners.
Het nieuwe ontwikkelen
Delft Design werkt al een aantal jaren aan het nieuwe ontwikkelen.
Daarbij werd allereerst aandacht besteed aan bouwgroepen en
zelfbouwers in de Spoorzone. Na het project Gebruik de Lege ruimte in de
Spoorzone is een inventarisatie gestart van lege ruimte(n) in de stad
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onder de titel: Atlas van de Lege Ruimte. Doel is om lege ruimte(n) in
kaart te brengen, een kansrijke herontwikkelingslocatie op te sporen en
een nieuwe vorm van hertontwikkeling voor te stellen en te
ondersteunen.

Stadsmaken: vraagstukken, opgaven en
initiatieven van de stad
Stadsgesprekken
TOPdelft heeft in het afgelopen jaar een aantal stadsgesprekken gevoerd
over grote actuele vraagstukken van Delft. De financiële crisis van de stad
en het antwoord daarop in het rapport Delft, parel in de Randstad,
vormde de aanleiding. Het advies van Wim Deetman schetste de (grote)
opgaven voor Delft. Het heeft een impuls gegeven aan de noodzaak om
samen te werken vanuit de kracht van Delft. Tegelijkertijd riepen de
discussies erover ook nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld vanuit de legitieme
vraag ‘wat draagt investeren in kennisstad Delft bij aan de oplossing van
de problematiek van de tweedeling, bv in de Buitenhof?’
TOPdelft is in deze stadsgesprekken op zoek naar verdieping. Met deze
stadsgesprekken verbinden we verschillende groepen in Delft. Ze vragen
een goede voorbereiding en nazorg. De geagendeerde onderwerpen
blijken door te werken. Bestuurders van gemeente, TUdelft en
maatschappelijke organisaties werken mee. In 2017 wordt deze formule
voortgezet. We richten ons dan met name op de ontwikkeling van een
aantal delen van de stad, waaronder de Campus, de Schieoevers en
wijkenaanpak, de (regionale) investeringsagenda en de uitvoering van de
Woonvisie.

Woonvisie in uitvoering
“Toekomst stad en vervolg Woonvisie Delft: In 2016 is de woonvisie van
Delft uitgebracht.. Met de gemeente is afgesproken dat in een reeks
lezingen een aantal thema’s wordt verkend. Voorbeelden van
onderwerpen zijn: de rol van gemeente en corporaties,
studentenhuisvesting, de mogelijkheden van wooncoöperaties, de
toekomst van bouwgroepen en de kansen voor herstructurering. Het
uiteindelijk doel is om de verkenningen te laten uitmonden in een
stadsgesprek en mogelijk daarna te komen tot de formulering van een
aantal proeftuinen te komen. Dit onderwerp is interessant voor
deelnemers van de creatieve industrie zoals stedenbouw, milieukunde en
architectuur, maar is ook interessant voor iedereen die actief is in het
maken van de stad. Sprekers zijn de directeuren van de Delfse
woningcorporaties en deskundigen uit het veld.
Stadsmakerspodium
TOPDelft biedt in het PrinsenKwartier een platform waar inspirerende
voorbeelden van bewonersinitiatieven worden gedeeld en delftse
initiatiefnemers elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaring kunnen
delen met elkaar, experts en alle delftenaren. We vormen ook een
stadsambassade in het landelijk netwerk van stadsmakers.
We willen het komend jaar hieraan een impuls geven. We willen meer
bekendheid geven aan nieuwe initiatieven en deze verbinden waardoor
nieuwe netwerken ontstaan. We willen inspireren tot nieuwe initiatieven
en advies geven en methoden ontwikkelenvoor het ondersteunen van
nieuwe initiatieven bij het delen van kennis en ervaring. We willen daarbij
meer de wijken signalen opsporen in de haarvaten van de wijken. We
zoeken daarbij samenwerking met de Veldacademie.
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Het Stadslab Ongedeeld Delft is een eerste invulling hiervan.
In stadslab Ongedeeld Delft bundelen partners in het PrinsenKwartier hun
expertise in een drietal projecten:
-Energiecoaches in de Popthof;
-Techniekonderwijs in de Buitenhof;
-Initiatieven in de buitenwijken op de kaart.
In 2015 werd met DelftDesign, Prinsenkwartier, Maakbaar, Pakhuis de
Zwijger, BNSP en de gemeente Delft een succesvolle excursie
georganiseerd langs de meest aansprekende initiatieven van Delft. Het
blijkt een goede manier om geconcentreerd landelijke aandacht te geven
aan bijzondere ontwikkelingen in de stad. Dat gaan we opnieuw doen.
Proeftuinen/Challenges
TOPdelft heeft in samenwerking met Delft Design ervaring opgedaan met
proeftuinen in verschillende vormen (prijsvraag/challenges/
project). Voorbeelden hiervan zijn de ‘DelftDesign Challenge Zorg’ en
‘Winst door design’. De Delft Design Challenge (2014) hielp nieuwe
creatieve ideeën voor zelfzorg te ontwikkelen en naar de markt te
brengen, en hielp hierbij door het nieuwe talent en de bestaande ervaring
te bundelen om lastige maatschappelijke problemen te lijf te gaan. Bij de
Delft Design Challenge was niet de prijsvraag zelf het hoofddoel, maar het
vinden van concrete en realistische oplossingen voor een maatschappelijk
probleem. Het doel van Winst door Design was de maakindustrie van
Delft te versterken door hen een week lang te koppelen aan (liefst
Delftse) creatieven.
In 2017 wordt aan 5 proeftuinen gedacht (mits voldoende financiering)
Robotchallenge

In 2016 is de proeftuin robotica gestart. Op de TU Delft is er een groot
robotica instituut, het vak is populair bij studenten en de TU is de
zogenaamde Robovalley gestart, waarbij geprobeerd wordt met allerlei
middelen robotbedrijven naar Delft te halen. De proeftuin is in 2016
samen met de vakgroep robotica georganiseerd. Er waren 9 teams die in
het kader van hun minor een opdracht kregen. Het Prinsenkwartier was in
twee gevallen opdrachtgever samen met partijen uit de stad. Dat heeft
geleid tot de ontvangst robot en de grachten schoonmaakrobot. Het idee
van robots in een technisch georiënteerde stad gaf veel enthousiasme en
smaakte naar meer. In 2017 wordt de samenwerking met de vakgroep
vervolgd waarbij zo mogelijk het thema individueel en collectief aan de
orde komt. De keuze voor het project is echter aan de studenten. Het
project richt zich op drie groepen. Dat zijn de studenten van de
Technische Universiteit Delft, de creatieven en ondernemers van Delft.
Challenge energie en milieu
Al langere tijd loopt het onderwerp energie en milieu. In 2015 was er een
lange reeks gewijd aan klimaatveranderingen. Daarvoor was veel
belangstelling. In 2017 zal er veel aandacht zijn voor goede voorbeelden.
Ook hier speelt het dilemma rond individuele en collectieve oplossingen.
Challenge blauwgroen: Samen met het hoogheemraadschap en de TU
Delft zijn afspraken gemaakt voor een proeftuin blauwgroen. De overheid
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de omgeving. Je zou beter
kunnen zeggen de basiskwaliteit. Het extra is vaak te duur of moeilijk. De
eisen van het publiek gaan meestal uit boven de basiskwaliteit. Het doel
van de proeftuinen is op een aantal plekken extra kwaliteit te maken
samen met diverse betrokken partijen. Het project richt zich op drie
groepen. Dat zijn de studenten van de Technische Universiteit Delft, de
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creatieven en ondernemers van Delft.
Architectuurcafé: Samen met DelftDesign en de stadsbouwmeester
wordt regelmatig het architectuurcafé georganiseerd. In het café worden
actuele vraagstukken die verband houden met architectuur behandeld.
Het kan gaan over nieuwbouw, renovatie, een actuele
gebiedsontwikkeling, een nieuwe brug, een wijk enzovoort. De actuele
ontwikkeling wordt altijd in groter verband van de stad of de
vakontwikkeling geplaatst.een specifiek gebouw, een nieuwe brug, een
wijk enzovoort. Het programma wordt samen met de stadsbouwmeester
ingevuld.
Spoorzonecafé:
De ontwikkeling van de spoorzone komt, nu de tunnel bijna klaar is, flink
op gang. Op initiatief van Delft Design wordt in het café regelmatig een
update gegeven van actuele ontwerpen en vraagstukken die van belang
zijn voor de stad in zijn algemeen. De ontwikkeling van de openbare
ruimten, de ontwikkeling van de verschillende buurten, verschillende
wijzen van bouwen, de ontwikkeling van het stadspark etc. Het
programma wordt samengesteld met het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone
Delft (OBS).
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6 Speerpunten van TOPdelft
Voor 2017 richten we onze aandacht met name op:
•

•
•

•
•

De samenwerking binnen het collectief van het PrinsenKwartier.
We willen onze betrokkenheid bij besluitvorming vergroten en
beter gebruik maken van facilitaire diensten.
Het enthousiasmeren van nieuwe programmamakers. Parallel
daaraan werken we ons vrijwilligersbeleid uit.
Onze communicatie verbeteren we o.a. door vernieuwing van de
website en een nieuwe logo. De nieuwsbrieven blijven te
toesturen aan onze vaste bezoekers . Daarnaast onderzoeken we
wat de voordelen zijn van het vooraf aanmelden van bezoekers,
dan wel het intekenen bij aankomst.
De programma’s krijgen een eigen setting: intromuziek en
beelden.
We ontwikkelen subsidiebeleid en last but not least zoeken we
actief onze stakeholders op.

De financiering van ons programma is een aandachtspunt dat aparte
vermelding verdient.
Voor onze vaste kosten in 2017(huur en inrichtingskosten, PR en
onkostenvergoeding vrijwilligers) hebben wij 40.000 Euro begroot, naast
onze projectkosten.
De projecten/proeftuinen en challenges kunnen alleen worden
uitgevoerd bij voldoende projectfinanciering.

18

Overzicht van programma-makers
Stad van technologie
Beta Balie:
Technology for life,
Beta Balie:
Privacy en Security
Toekomst van de Stad
Stad van innovatie
Ecosysteem van kennis en
Economie:
Campus en de Stad
Stad en regio
Zorg&Innovatie&Wijken:

Brigitte van Veen, Jan Brouwer,
Lester Lardenoye (SG), Michiel Dol
(DD),
Mirjam Wesseling, Patrick van Duin,
Michiel Brouwer (DD)
Heleen Bothof, Jan Brouwer, Jan
Kadijk
Jan Bloemberg en Hans Reijnen

Chris van Wijk, Nelly de Ridder, Jan
Bloemberg, Jose Reijnen, Karel Sant

Stad van creativiteit
Kunst en techniek

Linda Ammerlaan en Zoe Reddy

Living labs

Linda Ammerlaan

Het nieuwe
ontwikkelen (DD)

Initiatieven van de stad
Stadsgesprekken

Michiel Brouwer, Rinske Wessels,
Jasper van Zwol, Ineke Hulshof, Sabine
Eijlander, Jurjen van Beek
Jan Bloemberg, Jan Kadijk, Jan
Brouwer

Stadsmakerspodium

Nelly de Ridder, Jan Bloemberg

Architectuurcafé (DD)

Michiel Brouwer

Spoorzonecafé (DD)

Michiel Brouwer

Stadsexcursie
Proeftuinen en Challenges
Gastvrouwen

Nel Merks, Evira Hoenderop
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