
 

GEZOND LEVEN IN EEN MILJOENENSTAD 

UITNODIGING

– Donderdag 20 Juni 2019 –
met Keynotes, HardTalks & Serious Gaming  



 We Make the City

PROGRAMMA

Aldith is vooral bekend van haar jaren als presentator van NOS Journaal, Jeugdjournaal, NOS Evenementen en tal 
van sociaal-culturele programma’s op radio en TV bij andere omroepen. In 2007 besloot zij zelfstandige te worden; 
sindsdien noemt zij zich global freestyle multi-media journalist en combineert zij haar verschillende competenties en 
passies in haar bedrijf Hunk-arT.  
Aldith is onze moderator tijdens Gezond leven in een Miljoenenstad en staat klaar voor radicale keuzes. 

AANLEIDING 

Nederland verandert de komende jaren drastisch. De pensioneringsgolf en vergrijzing van de babyboom generaties, 
versnelde urbanisatie en technologische ontwikkelingen zijn trends die zeker tot na 2050 een grote invloed zullen 
hebben op de ontwikkeling van de stad. 
Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad? 

De Metropoolregio Amsterdam kent inmiddels al meer dan 2 miljoen inwoners. De vergrijzing neemt de 
komende jaren toe en ouderen blijven langer thuis wonen. Ook krijgt de stad een steeds diversere bewoners-
samenstelling. Daarnaast verplaatst ziekenhuiszorg zich door bezuinigingen en technologische innovaties steeds 
vaker en gemakkelijker naar de thuisomgeving van de patiënt, de buurt in. Maar kunnen we wel vertrouwen op 
technologische ontwikkelingen of blijft het mensenwerk? Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige 
levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad?  

Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars, zorg- en 
welzijnsorganisaties en andere stakeholders. Het is tijd voor radicale keuzes.

Aldith Hunkar  
moderator
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GEZOND LEVEN IN EEN MILJOENENSTAD 
Radicale keuzes voor een zorgzame buurt 

PROGRAMMA   20 JUNI 2019 

Wij hebben een creatieve aanpak bedacht… 

09.00 – 09.30 uur – Inloop 

09.30 – 10.40 uur – Op naar een gezonde miljoenenstad     Moderator: Aldith Hunkar 

• Keynote Demografische lessen uit Japan - Moriko Kira 

• Keynote Toekomstperspectief Metropoolregio Amsterdam en het veranderende zorglandschap - 

Zef Hemel & Arnoud Verhoeff 

• Keynote Zin en onzin van smart techniek in de zorg - Esmond Buswijller  

10.40 – 11.00 uur – Pauze & netwerken 

11.00 – 12.15 uur – HardTalk (deel 1)       Moderator: Aldith Hunkar 

Aldith Hunkar modereert de eerste vragenronde waarin met ondernemers en specialisten resultaatgericht spreken 
over de werkelijke toekomst en de radicale keuzes voor een zorgzame buurt.  
Met Moriko Kira, Zef Hemel, Eric van den Burg, Jeroen Slot, Jaap Maljers, Hendrik Jan van den Berg, Eddy Smit, 
Arnoud Verhoeff, Esmond Buswijller, Reiner Wichert, Hassan Najja, Elmy Everaert, Peter Heuvelink, Isar Wulffaert 

12.30 – 13.30 uur – Lunchpauze 

13.30 – 15.30 uur Amsterdam 2050 Serious Game   

Dé lancering van TallKing Quarter en de Amsterdam 2050 Serious Game. Met HardTalk gasten wordt in groepen de 
serious game gespeeld.  
We gaan aan de slag met heftige scenario’s en werken toe naar daadkrachtige keuzes en samenwerkingsvormen. 
Hoe zorgen we gezamenlijk voor een gezond Amsterdam in 2050 terwijl we ook rekening houden met 
klimaatverandering en geopolitieke veranderingen? 

15.30 – 16.30 uur – HardTalk (deel 2 met uw Serious Game inbreng)                  Moderator: Aldith 
Hunkar 

Resultaatgerichte discussie over onder andere zorg, woningbeheer en digitalisering.  
Met Moriko Kira, Zef Hemel, Eric van den Burg, Jeroen Slot, Jaap Maljers, Hendrik Jan van den Berg, Eddy Smit, 
Arnoud Verhoeff, Esmond Buswijller, Reiner Wichert, Hassan Najja, Elmy Everaert, Peter Heuvelink, Isar Wulffaert  

SAMEN maken we het verschil ! Doet u actief mee? 

http://bit.ly/ticketsenregistratie    

http://bit.ly/ticketsenregistratie
http://bit.ly/ticketsenregistratie


 

SPREKERS - PANELLEDEN
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We Make the City

Eric was 8 jaar wethouder in 
Amsterdam (Zorg & Welzijn en 
Ruimtelijke Ordening), was 13 jaar 
bestuurder bij Amstelring (zorg), was 
9 jaar lijsttrekker voor de VVD in 
Nederland en is benoemd tot 
bestuursvoorzitter Sociaal Werk 
Nederland. Eric zet zijn ervaring in de 
zorg en politiek in om de impact van 
sociaal werk te vergroten. 
Bijvoorbeeld bij Sociaal Werk 
Nederland waar sociaal werkers een 
heleboel ellende voor bewoners 
voorkomen. Als wethouder was hij 
bekend voor zijn duidelijke 
standpunten en sociale 
betrokkenheid. 
De toekomstige rol ligt in de Eerste 
Kamer van de Staten Generaal.

Eric van der Burg  Zef Hemel

Zef bekleedt de Wibautleerstoel voor 
grootstedelijke problematiek aan de 
Universiteit van Amsterdam en is 
strategisch planoloog bij de 
Gemeente Amsterdam. Als hoogleraar 
heeft hij een achtergrond in onder 
andere duurzame ontwikkelingen, 
overheid, stadsplanning en sociale 
huisvesting.  
Planoloog Zef Hemel gaat het 
komend half jaar, in samenspraak 
met de gemeente, experts en 
Amsterdammers, een toekomstvisie 
voor de binnenstad ontwikkelen. Op 
deze manier hoopt het bestuur een 
idee te krijgen van wat eigenlijk hun 
ambitie is op lange termijn met het 
centrum. 
Tijdens WeMakeThe.City neemt hij 
ons mee van Japan naar Amsterdam. 

Elmy werkt vanuit haar eigen bedrijf 
Elmy Everaert Inclusief en 
Cliëntenbelang mee aan de 
ontwikkeling van woonconcepten 
voor kwetsbare groepen en 
participatiemethoden. Hierbij 
begeleid ze het hele proces van idee- 
tot beheerfase en zorg voor draagvlak 
en uitvoeringskracht op tactisch-
operationeel niveau. Bij 
Cliëntenbelang Amsterdam behartigt 
Elmy de belangen van mensen in 
kwetsbare woonomstandigheden en 
zet ze zich in voor hun gelijke kansen 
op een fijne woning en 
leefomgeving.

Elmy Evereart  



 

SPREKERS - PANELLEDEN

Esmond is gespecialiseerd in ICT-
toepassingen voor de gezondheidszorg. 
Smart technologie ligt in het verlengde 
van de grote ervaring van Esmond.  
Vanuit zijn bedrijf Weevil slaat Esmond, 
zowel in Nederland als in Zweden, een 
brug tussen techniek en de mens. 
Bijzonder is zijn keuze om de AAL 
problematiek te benaderen vanuit de 
mens en de sociale interactie. Hoe delen 
we kennis en ervaringen en hoe komen 
we tot een betere samenleving.
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Isar is een gedreven huisarts die 
bewust als waarnemer werkzaam is om 
naast de patiëntenzorg de 
(huisartsen)zorg in Nederland te 
kunnen verbeteren. Hij bouwt bruggen 
met andere sectoren, zoals IT en wonen, 
om samen de zorg te optimaliseren. 
Door een onconventionele en creatieve 
aanpak doorbreekt hij vaste patronen 
om zo de zorg toekomstbestendig te 
maken en te houden. Speerpunten zijn 
het beter afstemmen van de 
consultduur (zie Google voor het 10-
minuten-kritiekogram), optimaal 
gebruik van ICT en het toepassen van 
innovaties. Om dit bereiken schrijft hij 
columns, geeft advies, houdt 
presentaties en is betrokken bij 
meerdere projecten.

Isar Wulffaert

Moriko is directeur bij Moriko Kira 
Architect en geeft les op de Academie 
van Bouwkunst in Amsterdam. Als 
architecte werkt zij afwisselend in 
Amsterdam en Tokio. Haar werkt omvat 
woningbouw, stedenbouw, 
utiliteitsbouw als interieur-ontwerp. 
Daarnaast is Moriko Kira professor aan 
de Kobe design University in Japan. 

We Make the City

Moriko Kira Esmond Buswijller 
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Eddy is directeur/mede-eigenaar van 
MVGM.  Met een landelijke dekking met 
meer dan 800 medewerkers die werken 
vanuit 20 kantoren ontzorgt MVGM haar 
klanten op het vlak van 
vastgoedmanagement, VvE beheer, het 
uitvoeren van taxaties en de koop, 
verkoop, aan- of verhuur van 
bedrijfsonroerend goed. Door de 
bundeling van krachten van de 
verschillende specialisaties kan MVGM 
een compleet geïntegreerde benadering 
bieden van (internationale) ervaring en 
kennis van lokale ontwikkelingen. Eddy 
kijkt naar de toekomst met een open blik 
en wil graag de kwaliteit van het service 
pallet uitbreiden. Kom maar op met de 
uitdaging.  
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Hendrik Jan toont aan dat succesvol 
zorg-ondernemen kan en bovenal dat 
hij het nemen van stevige beslissingen 
niet uit de weggaat. Een gezonde 
zorggroep weet de juiste balans te 
vinden tussen hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid. Met de telkens 
veranderende financiering-stromen is 
dit een grote opgave. Hendrik Jan is 
bestuurder zoals je het zou willen. 
Helder in communicatie zonder de 
menselijke maat uit het oog te 
verliezen. Loopt niet weg bij zwaar weer, 
is koers vast en weet te verbinden.  

Hendrik Jan van den Berg 

Jaap is al heel lang ondernemer en 
investeerder in de gezondheidszorg, als 
‘hard core’ investeerder maar ook in het 
sociaal maatschappelijke domein. Zo 
heeft hij NLvoorelkaar mede opgericht, 
om de inzet van vrijwilligers in 
Nederland te bevorderen (oa tegen 
eenzaamheid). Daarnaast is hij 
betrokken (als oprichter of in de raad 
van toezicht) bij verschillende digitale 
zorgplatforms zoals ZorgDomein, 
CarePay (een Keniaanse zorgverzekeraar 
via mobiele betaling) en Incision 
(kwaliteitskennis en training chirurgen 
via multimedia). 

We Make the City

Jaap Maljers Eddy Smit 
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Hassan is Directeur-bestuurder van SOR 
Woningcorporatie Rotterdam. 
Woningcorporatie SOR helpt sinds 1986 
ouderen bij het vinden van een 
woonomgeving in de regio Rotterdam 
en de Hoeksche Waard. Hassan Najja is 
een zeer betrokken en geëngageerde 
bestuurder met een menselijke aanpak 
en het hart op de juiste plaats..
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Peter  werkt ruim acht jaar bij AM als 
ontwikkelingsmanager. In deze rol is hij 
actief in grote gebiedsontwikkelingen in 
de Metropool Regio Amsterdam, zoals 
Landgoed Wickevoort en de 
herontwikkeling A9-trace 
Badhoevedorp, beide in 
Haarlemmermeer en Deo Neo in 
Haarlem. Peter staat voor een goede 
integratie van woonwijken met alle 
sociale uitdagingen die daarbij horen en 
heeft zich reeds uitgelaten over het 
belang van nieuwe zorgstrategieën

Peter Heuvelink 

Reiner Wichert is the Vice-Chairman 
of the IEC System Committee AAL at 
the International Electrotechnical 
Commission and longtime head of 
department at the Fraunhofer IGD and 
Spokesman for the Fraunhofer Alliance 
AAL until end of 2015. He sees that 
the areas Smart Home / Energy Saving 
/ Safety / Care / Health / Wellness are 
more and more overlapping.  

This requires domain transversal 
infrastructures with a high flexibility 
regarding extensibility and integration 
into existing solutions. With a 
semantic approach, a modular system 
of systems can be achieved that 
enables a strict separation of the 
hardware from the software. This allow 
the re-usability of parts of the overall 
solution (hardware and services) and 
provides a platform independency of 
companies.Reiner  strongly believes in 
such a vision of domain spanning 
living environments.

We Make the City

Reiner Wichert Hassan Najja
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Arnoud is hoogleraar grootstedelijke 
gezondheidszorg aan de Universiteit 
van Amsterdam, directeur 
Epidemiologie bij de GGD én lid van de 
raad van bestuur van het Sarpahti 
Instituut. 

Sarphati Amsterdam - Research for 
Healthy Living is een uniek 
wetenschappelijk Amsterdams 
onderzoeksinstituut waar onderzoek op 
het terrein van de volksgezondheid 
wordt verricht in de geest van de arts 
Samuel Sarphati (1813-1866). De focus 
ligt op welvaartsziekten zoals diabetes, 
obesitas en hart- en vaatziekten.

Arnoud Verhoeff

Jeroen studeerde Sociale Geografie 
en is hoofd van de afdeling Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente 
Amsterdam. Hij heeft brede ervaring 
op het gebied van organiseren en 
uitvoeren van onderzoek, op 
uiteenlopende terreinen als politieke 
participatie, integratie, wonen, 
veiligheid, segregatie, sociale cohesie 
en uitsluiting. Hij is verantwoordelijk 
voor de Staat van de Stad, de 
tweejaarlijkse publicatie over trends 
en ontwikkelingen in de hoofdstad.  

Jeroen vertegenwoordigt Amsterdam 
in landelijke en internationale 
projecten zoals Urban Audit en ACRE. 
Hij is lid van de Adviesraad Sociale 
Statistieken van het CBS en neemt 
actief deel aan SCORUS en WAPOR. 
Ook is hij redactielid van 
Beleidsonderzoek Online.

We Make the City

Jeroen Slot


