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Voor u ligt het tweede jaarverslag van stichting Nederland Kennisland
(KL). In het jaar 2000, het oprichtingsjaar van KL, heeft de stichting zich
gericht op het initiëren van projecten die snel tot zichtbare resultaten
leiden. Dat is met onder andere het Digitaal Trapveld en de Kenniswijk
goed gelukt. Via de projecten is het netwerk van betrokkenen rond de
stichting sterk gegroeid en heeft KL een naam opgebouwd van een typische 'change agent' met een onconventionele aanpak en een hoge
deskundigheid. In het jaar 2001 heeft KL tal van nieuwe projecten gestart. Naast het initiëren van projecten is afgelopen jaar ook het organiseren van het leren een kernactiviteit geworden. In dit jaarverslag is te
lezen hoe KL hier invulling aan heeft gegeven.
M i s s i e
KL heeft als missie om Nederland te ontwikkelen tot één van de sleutelregio's in de internationale kenniseconomie. Ons doel is om het denkvermogen, de creativiteit en het ondernemerschap van 16 miljoen Nederlanders maximaal tot ontplooiing te brengen, op een manier die zowel economische als sociale waarde creëert. KL vervult twee rollen om
haar missie te realiseren. Enerzijds initieert KL originele en vernieuwende experimenten die Nederland iets meer een kennisland maken.
Dit doet zij samen met vernieuwers uit bedrijfsleven, overheid, politiek,
kennisinstellingen en de kunstwereld. Anderzijds organiseert KL lerende netwerken rondom die experimenten, zodat de geleerde lessen zo
snel mogelijk voor heel Nederland beschikbaar zijn.
K o m p a s
Om de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie te versterken
initieert KL projecten binnen vier windstreken. De windstreken zijn de
richtingen die nodig zijn binnen een kennissamenleving.
De vier wind-streken zijn:
Investeren in mensen
Voor iedereen die dat wil dient er volop de gelegenheid te zijn om
creatieve, intellectuele en ondernemerscapaciteiten maximaal te
ontwikkelen. Het vergt excellente leermogelijkheden, voor alle leeftijden, overal.
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Hoogwaardige voorzieningen
Een hoogwaardige internetinfrastructuur en bijbehorende gebruiksapparatuur is een voorwaarde om te kunnen participeren in
een kennissamenleving. De voorzieningen dienen tegen een lage
prijs voor iedereen beschikbaar te zijn. Een goed (spoor)wegennet
was ooit een voorwaarde voor de ontwikkeling naar een industriële
samenleving. Een hoogwaardige internetinfrastructuur is een voorwaarde om een kennissamenleving te creëren.
Innovatieve instituties
De transformatie van Nederland in een kennissamenleving heeft
grote consequenties voor onze instituties. De bestaande werkwijzen, organisatiemodellen en -vormen, die in het industriële tijdperk
ontstonden, voldoen niet meer. Er is politiek leiderschap nodig om
een aansprekende visie voor Nederland te formuleren, gekoppeld
aan een pragmatische agenda waarin lessen uit experimenten
worden omgezet in institutionele vernieuwing.
Internationale broedplaats
Talent is mobiel, het trekt naar inspirerende broedplaatsen waar de
nieuwsgierigheid wordt gevoed en waar de leermeesters voor handen zijn. De internationale, open cultuur van Nederland geeft een
sterke uitgangspositie. Tegelijkertijd dreigt de grijze middelmaat te
overheersen door het gebrek aan topinstituten, onvoldoende ondernemerschap en een matig presterende publieke sector.
2 0 0 1

i n

d e

n o t e n d o p
Net als in het oprichtingsjaar 2000 heeft KL in 2001 veel werk verzet.
Het was een jaar waarin de eerste KL-projecten (zoals Kenniswijk, Digitale Trapvelden, Drempels weg) volop de uitvoeringsfase in gingen. Er
bleek veel behoefte te zijn aan ondersteuning bij die uitvoering. Het jaar
2001 was er één waarin de eerste lessen uit de projecten werden opgetekend. Dit jaar voor de verkiezingen was binnen de politiek weinig
energie te mobiliseren voor (ver)nieuwe(nde) projecten. Na de verkiezingen in mei 2002 is er hopelijk meer ruimte voor nieuwe ideeën om
de positie van Nederland als kennisland te versterken.
In hoofdstuk 2 staat een beschrijving van de projecten waar KL in 2001
aan heeft gewerkt. In hoofdstuk 3 staat een beschrijving van andere activiteiten, hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling van de stichting en
hoofdstuk 5 blikt vooruit naar de toekomst.
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n het jaar 2001 heeft Kennisland aan een groot aantal projecten gewerkt. Dit hoofdstuk geeft een overzicht per project. Bij de projecten is
aangegeven wat de rol van KL was, welke aan het project verbonden
publicaties dat opleverde en met welke organisatie(s) KL aan werkte
aan het desbetreffende project.
KL initieert, adviseert en begeleidt projecten. De projecten worden
veelal in opdracht van of in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd. Er is te zien wie de opdrachtgever of de financier van de projecten was. Een financier wordt gevonden wanneer KL een project zelf
initieert. Als de kosten voor een project door KL zelf zijn gedragen staat
KL genoemd als financier. De projecten zijn in alfabetische volgorde in
dit jaarverslag opgenomen.
A v o n d

v o o r

W e t e n s c h a p

&

Ma a t s c h a p p i j

Een sterke wetenschapssector is voor een kennisintensieve economie
en samenleving van cruciaal belang. De Avond voor Wetenschap en
Maatschappij, dit jaar op 29 oktober, heeft tot doel “de erkenning van
het nationale belang van de wetenschap te bevorderen en wetenschappers te stimuleren een actievere rol in maatschappelijke discussies te nemen”. De achterliggende gedachte hier is dat een tekort aan
maatschappelijke erkenning voor de wetenschap leidt tot een neergang
ervan. De wetenschap is dan minder aantrekkelijk voor zowel jonge talenten als voor investeringen vanuit de overheid en private sector. Thema dit jaar was jong talent in de wetenschap.
Rol KL: KL hielp mee met de organisatie van de Avond. Het programma
werd mede opgesteld en uitgewerkt. KL hielp mee aan een onderzoek
naar de positie van jonge onderzoekers. Voorts maakte KL de website
(www.wetenschapsavond.nl) en coördineerde alle publiciteit.
Financier: Stichting voor Avond voor Wetenschap & Maatschappij, KL
B h u t a n
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K e n n i s l a n d
KL verkent de mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van
Bhutan tot kennisland. Het doel van het project is om via praktische
projecten te kijken of het mogelijk is om een moderne kenniseconomische basis in een ontwikkelingsland te ontwikkelen als alternatief voor
bestaande vormen van ontwikkelingssamenwerking. De hypothese is
dat de ontwikkeling van de kenniseconomie gepaard gaat met minder
schade aan natuur en milieu en met een toegevoegde economische en
sociale waarde.
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Rol KL: KL is de initiatiefnemer van dit project. Er is een startnotitie geschreven en een quickscan gedaan. In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek legde KL contacten met Bhutaanse organisaties, zocht
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naar mogelijke Nederlandse partners, onderzocht welke KL-projecten
mogelijke aansluiting vinden in Bhutan en bracht de financieringsmogelijkheden van projecten in kaart. De conclusie was dat de mensenrechtensituatie onvoldoende gegarandeerd is om er projecten op te kunnen
zetten. De opgebouwde kennis wordt benut bij een vervolgproject gericht op landen in Afrika.
Relevante documenten: startnotitie, quickscan.
Financier: KL
B u s r i t

n a a r

d e

t o e k o m s t

De regio Nederland bevindt zich in een geleidelijke transformatie van
een industriële maatschappij naar een kennissamenleving. De beste
manier om daar gevoel voor te krijgen is door de locaties te bezoeken
waar die transformatie het meest zichtbaar is. De busrit ging langs diverse publiek gerichte ICT projecten met een hoog innovatief gehalte in
Amsterdam.
Rol KL: KL organiseerde, in samenwerking met het Bureau Informatisering Amsterdam, de Busrit naar de toekomst voor de gemeenteraad van
Amsterdam.
Financier: Gemeente Amsterdam
D i g i t a a l

t r a p v e l d
De digitale trapvelden zijn laagdrempelige plekken in achterstandswijken binnen dertig grote steden in Nederland. Bewoners leren er om te
gaan met ICT. De trapvelden zijn nu een jaar actief. Het is tijd om een
tussenstand op te maken, de eerste lessen te trekken en van elkaar te
leren.
Rol KL: KL heeft in samenwerking met het IPP een tussenstand opgemaakt en een gezamenlijk leerproces ontwikkeld en uitgevoerd. De
tussenstand van het project werd samengevat in een rapportage waarin
de voortgang in alle dertig steden werd beschreven. De informatie was
verzameld middels interviews en enquêtes. Portretten van de trapvelden zijn opgesteld en er is een analyse gemaakt van de belangrijkste
resultaten. Het gezamenlijk leren van de steden werd gestimuleerd met
nieuwsbrieven, workshops/werkbezoeken en middels het uitreiken van
een trofee. Er is een landelijke conferentie (november ‘01) georganiseerd waar alle trapvelden zichzelf presenteerden en van elkaar leerden. Bij deze zeer geslaagde conferentie waren zo'n 300 mensen aanwezig. Tot slot is de vernieuwing van de trapvelden website
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(www.trapveld.nl) door KL begeleid/uitgevoerd en sindsdien voert KL de
redactie ervan.
Relevante documenten: rapport Digitale Trapvelden, een tussenstand
na het eerste jaar
Opdrachtgever: Ministerie BZK

D i g i t a l e

B r o e d p l a a t s

A m s t e r d a m

Een Digitale Broedplaats is een door de minister voor Grote Steden- en
Integratiebeleid geïnitieerd project. Digitale broedplaatsen zijn innovatie- en implementatiecentra waar ICT voor het sociale domein wordt ingezet. Allerlei lokale ICT-initiatieven komen van de grond doordat vaardigheden, middelen, fondsen en kennis aan elkaar worden verbonden.
Pioniers, of dit nu burgers, wijkorganisaties of lokale overheden zijn,
kunnen bij de digitale broedplaats terecht voor advies, financiering en
netwerken om ICT-gerichte initiatieven in het sociale domein te ontplooien. Vier steden kregen geld om binnen twee jaar digitale broedplaatsen op te zetten. De steden Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en
Deventer hebben de tenders gewonnen.
Rol KL: KL werkte mee aan de inzending voor de Digitale Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam. KL is vervolgens gevraagd mee te
werken aan de opbouw van de digitale broedplaats.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
D i g i t a l e

s t u d i e g i d s

A l m e r e

De digitale studiegids Almere moest een website worden waarmee geinteresseerden bewoners van Almere ondersteuning vinden omtrent
studiekeuze. Het is de bedoeling van de site dat informatie ter ondersteuning van de studiekeuze toegankelijk wordt middels de website.
Een van de voornaamste applicaties is om een vergelijking van studies
en instellingen te maken middels de digitale studiegids.
Het doel van het project Digitale Studiegids Almere was inwoners te
ondersteunen bij de oriëntatie op een vervolgstudie waardoor de overgang voortgezet naar hoger onderwijs makkelijker werd. De stad Almere leek een geschikte partner om een pilot van de digitale studiegids
mee op te zetten omdat de stad zich kenmerkt door een relatief jonge
bevolkingsopbouw. De jonge bevolkingsgroep oriënteert zich daardoor
bovengemiddeld op hun eigen toekomst.
Rol KL: KL werkte in samenwerking met Scienceguide het concept ‘Digitale Studiegids’ uit en legde dit concept en een opzet voor een website voor aan de Gemeente Almere. De gemeente zette op dat moment
een projectbureau op dat de ontwikkeling van Almere als Kennistad zou
aanjagen en ondersteunen. In nauw overleg met het projectbureau in
oprichting en de gemeente ontwikkelden Kennisland en Scienceguide
het concept Digitale Studiegids Almere. Bij het toekennen van startsubsidies bleek, tot onze spijt, dat het projectbureau de studiegids weliswaar een prachtig instrument vond om de studiekeuze van jongeren te
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ondersteunen maar dat de gids een te landelijk karakter had. Onder
andere met behulp van de Digitale Studiegids kunnen kennissteden
zich afficheren als kennisstad. De applicatie hoeft niet alleen door inwoners van de kennisstad/ kennissteden gebruikt te worden maar is
een nuttige tool voor iedereen die een studiekeuze maakt. In 2002
wordt bekeken of er wellicht andere (consortia van) steden geïnteresseerd zijn in deze applicatie.
Financier: KL en Scienceguide

D r e m p e l s

w e g
De toegang tot internet is op veel publieke plekken niet geschikt voor
gehandicapten. Internet biedt echter juist voor gehandicapten nieuwe
mogelijkheden: het verrichten van werk, het zoeken van informatie of
het deelnemen aan discussies, het zijn allemaal zaken die via internet
gemakkelijk verlopen. Om dit mogelijk te maken, moeten publieke internetplekken geschikt zijn voor gehandicapten. Met eenvoudige aanpassingen kan al veel bereikt worden. Om het internet meer toegankelijk te maken voor mensen met een handicap is een campagne opgezet
in opdracht van het ministerie van VWS.
Rol KL: kennisland nam een onderdeel van de gehele campagne voor
haar rekening. De in 2001 opgestarte pilot om op vier publieke locaties
door heel Nederland een aangepaste internetplek te realiseren is afgerond. De resultaten werden bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in
2001.
Relevante publicaties: Eindrapport Aangepaste internetplekken
Opdrachtgever: Ministerie van VWS

F u t u r e

Min d s
Het project Future Minds beoogde de spiegel van de jongerengeneratie
van vandaag te zijn. Het doel was om eigenlijk de gehele maatschappij
inzicht te verschaffen in attitudes, gedrag, wensen en behoeften van
een nieuwe generatie burgers. Future Minds moest een communicatieplatform worden waar een groep van Digitally Raised Kids. De groep
kids zou uit zo’n 10 tot 12 Nederlandse jongeren tussen de 12 en 16
jaar bestaan. Zij moesten het voortouw nemen en als boegbeeld fungeren. Het idee was dat sommige jongeren aantoonbare interesse en affiniteit met interactieve media en nieuwe informatie- en communicatietechnologie hebben. Anderen gebruiken de media en technologie gewoon. Het gedrag en de visie van de kids zouden in het project worden
gevolgd om inzicht te krijgen in hun manier van leven waardoor de
communicatie- en informatiebehoefte van de jongeren blijkt. Een grote
groep jongeren wordt betrokken bij het project met verschillende activiteiten en door middel van onderzoek. Zij hielden de spiegel op zodat
voldoende op het project gereflecteerd zou worden.
Rol KL: in de zomer van 2001 heeft KL in samenwerking met internetbedrijf Lost Boys een startnotitie geschreven. Gezien de economische
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malaise in de internetsector werd verdere betrokkenheid van Lost Boys
moeilijk realiseerbaar. Het project is tot nader orde stopgezet.
Relevante Documenten: Startnotitie Future Minds
(Mede) financier: Lost Boys
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I C T

e n

S o c i a l e

K w a l i t e i t

Begin 2001 verschenen twee adviezen aan de overheid gericht op de
inzet van ICT om de sociale kwaliteit te bevorderen. De commissie ICT
en de Stad, onder voorzitterschap van Gerlach Cerfontaine, bracht het
rapport ‘Burgers Verbonden’ uit. De commissie bepleitte in dit advies
onder andere meer ruimte voor initiatief van onderop. De Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) bracht een advies uit ‘Ver weg
en dichtbij’ over de implicaties van ICT voor de publieke sector. Naar
aanleiding van beide rapporten zijn Digitale Broedplaatsen opgericht en
komt er een Kennisnetwerk ICT & Sociale Kwaliteit.
Rol KL: KL gaf advies omtrent beide rapporten aan de ministeries van
VWS en BZK en de mogelijk te nemen stappen om aan de rapporten
een vervolg te geven. Het advies is verwerkt in het kabinetsstandpunt
dat uitkwam naar aanleiding van de twee rapporten.
Opdrachtgever: Ministerie van BZK en Ministerie van VWS
I C T - w i n k e l
De ICT-winkel kan het best omschreven worden als de ICT-variant van
de wetenschapswinkel of de rechtswinkel. Teams van studenten zetten
hun kennis en vaardigheden in om vragen uit het primaire en voortgezet onderwijs (PO en VO) ten aanzien van de integratie van ICT in het
onderwijs te beantwoorden. De ICT-winkel kan zich richten op een veelheid aan initiatieven op het gebied van ICT en onderwijs. Een team van
studenten kan docenten/klassen/scholen fysiek op school assisteren bij
de implementatie van ICT-applicaties. Studenten kunnen hun kennis,
vaardigheden en vooral hun tijd ter beschikking stellen.
Rol KL: KL deed in opdracht van stichting ICT-op-school een haalbaarheidsstudie. De studie presenteert mogelijkheden voor de opzet van
ICT-winkels om scholen te helpen hun ICT ambities vorm en inhoud te
geven. In de eerste fase van de studie maakte KL een inventarisatie
van bestaande initiatieven (quickscan) en analyseerde praktijkcases
binnen het concept van de ICT-winkel. Een workshop werd georganiseerd met stakeholders. Een working paper voor deze expertmeeting is
opgesteld. Naar verwachting starten in februari 2002 de eerste pilots.
Relevante documenten: Quickscan, Working paper, Haalbaarheidsstudie.
Financier: Stichting ICT-op-school (Ministerie OCW)
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K e n n i s s c h o o l
KL heeft het project Kennisschool bedacht. Het project behelsde een zoektocht naar de nieuwe school in de informatiesamenleving en beschrijft een
innovatiestrategie voor het onderwijs. Het project is ingediend bij een prijsvraag van het Ministerie O,C en W. In juni kwam de inzending net niet in de
finale. Wel werd KL door een finalist gevraagd om, met ons idee in het achterhoofd, mee te werken aan zijn plan.
Rol KL: KL heeft met de uiteindelijke finalist meegedacht en geschreven
aan een studie/ innovatiestrategie om vraagfinanciering in het basis- en
voortgezet onderwijs te introduceren middels experimenten op diverse
scholen.
Relevante documenten: startnotitie Kennisschool, Rapport Vraagfinanciering in het onderwijs
Financier: Ministerie O,C en W
L a u r e n s k e r k
Wat is de invloed van de biologie op ons huidig dagelijks leven en denken? Steeds vaker zien we dat biologische begrippen en metaforen opduiken. Er zijn diverse thema’s die kunnen dienen om de betekenis van
de biologie voor de mensen van vandaag en morgen toe te lichten.
Maar de biologie staat niet meer op zichzelf en juist in de confrontatie
van disciplines liggen antwoorden besloten. In vier avonden vindt een
vermenging plaats tussen de natuurwetenschappen, de menswetenschappen en de kunst. De ontmoetingen vonden plaats in de Laurenskerk in Rotterdam. De bijeenkomsten vinden waarschijnlijk aan het eind
van 2002 plaats.
Rol KL: KL adviseerde de Laurenskerk Rotterdam en de faculteiten filosofie en celbiologie/ genetica van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
KL schreef mee met het plan om organiseren van conferentie
Financier: KL
L o g

i n

o p

o n t w i k k e l i n g
Het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking ontwikkelde in 2001
beleid voor ICT in ontwikkelingslanden. Oneworld.nl en het IICD vroeg
Nederland Kennisland een e-debate op te zetten om via internet te debatteren over ICT in ontwikkelingslanden.
Rol KL: KL zette de discussie op (door prominente Nederlanders stelling te laten nemen) en begeleide de discussie. Kennisland schreef tevens een samenvatting en conclusies naar aanleiding van het debat.
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Relevante documenten: samenvatting en conclusies van ‘Log in op ontwikkeling’.
Opdrachtgevers: IICD, Oneworld.nl, Hivos

O n d e r w i j s b o e k e n c l u b
De boekenclub is een website voor vernieuwers in het Nederlandse onderwijs. Zij kunnen hun hart ophalen aan inspirerende boeken over innovatie in het onderwijs. De website dient te groeien naar een verzamelplaats en podium voor onderwijsvernieuwers. Kennisuitwisseling
vindt plaats middels maandelijkse columns, persoonlijke boekentoptien
en discussies.
Rol KL: In de tweede helft van 2001 maakte KL een quickscan. Met
steun van het Ministerie van O,C en W werd de haalbaarheid van een
boekenclub ICT en onderwijs onderzocht. De laatste hand aan het eindrapport wordt gelegd. De belangrijkste conclusie van de haalbaarheidsstudie is dat een boekenclub op groot enthousiasme mag rekenen van
de doelgroep. Het beheer van de website en het voortdurend activeren
van de community is zeer arbeidsintensief. Het schrijven van recensies
op vrijwillige basis bleek als te belastend te worden ervaren en daarmee was het niet haalbaar.
De beschikbare demonstratieversie van de website wordt, in de toekomst, op kosten van KL verder ontwikkeld tot een volwaardige tool binnen de KL-website. Voor het beheer van de boekenclub wordt in het
eerste kwartaal van 2002 financiering gezocht.
Relevante documenten: Quickscan Boekenclub, website
Financier: Ministerie O,C en W
Me e t

t h e

f u t u r e
KL lanceerde in samenwerking met BKB International en Anker Solutions het idee om begin 2002 een geavanceerde internationale toekomstconferentie te organiseren. Jonge talenten, (oud-) wereldleiders,
topmanagers, hoogleraren, politici en velen anderen gaan tijdens de
conferentie in gesprek over de toekomst. Het doel van dit event was om
een inspirerende en uitdagende dag te organiseren waar op hoogstaand niveau invulling wordt gegeven aan visionair gedachtegoed. Na
11 september is het idee in de koelkast gezet aangezien het klimaat
voor dit soort activiteiten slecht was.
Rol KL: Meeschrijven aan projectplan
Financier: KL

P r o g r a m m a
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In het kader van de verkiezingen op lokaal en landelijk niveau zet KL
het programma Breedband op. Dit is bedoeld om lokale en landelijke
bestuurders te helpen bij het opstellen en formuleren van een strategie
voor de aanleg van een glasvezelinfrastructuur. Op heldere en onafhan
kelijke wijze worden keuzes en opties in kaart gebracht. Voorbeelden
uit binnen- en buitenland worden gepresenteerd.
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Een overzicht van bestaande publicaties, rapporten en studies is gemaakt. Een beslisboom voor wethouders met daarin alle stappen waaraan ze kunnen denken. Overheden worden geholpen om zinnige keuzes te maken voor wat betreft de te nemen rol in dit proces.
Rol KL: KL initieerde dit programma en zocht samenwerking met ISOC,
Gigaport en het Telematica Instituut. In het voorjaar van 2002 worden
de eerste resultaten zichtbaar.
S t e d e n l i n k
Stedenlink, het netwerk van kennissteden, is in 2001 bestuurlijk van
start gegaan. Het duurde langer dan verwacht om voldoende bestuurlijk
draagvlak in alle deelnemende steden te krijgen. De startbijeenkomst
stond gepland voor december 2001 en werd derhalve verplaatst naar
februari 2002. Een bestuur van Stedenlink bestaande uit negen wethouders is gevormd. Zij kwamen meerdere malen bijeen. Tevens is een
ambtelijke contactgroep opgericht. De eerste Stedenlink projecten zijn
inmiddels gestart, een website is gemaakt (www.stedenlink.nl), een
startmanifest is geschreven en een officiële startbijeenkomst wordt
voorbereid.
Rol KL: KL heeft naar aanleiding van een eerder uitgevoerde haalbaarheidsstudie het netwerk opgezet. KL had de rol van kwartiermaker en
fungeert als projectsecretariaat. In bestuurlijke zin stak KL veel tijd in
het opzetten en formeren van het bestuur en het opstellen/ vastleggen
van alle overeenkomsten met de steden. Stedenlink werkte gedurende
het jaar 2001 aan een audit over het gebruik van ICT in de stad en strategieën voor breedband. Cofinanciering voor de projecten is gezocht en
gevonden. De publicatie Breedband voor/door Gemeenten is, met inbreng van KL, tot stand gebracht. De publicatie vindt gretige aftrek
waardoor en een herziene tweede druk is gemaakt en een 3e druk in
zicht is. Meerdere bijeenkomsten en expertmeetings (onder andere
over breedband) zijn georganiseerd.
Relevante documenten: Breedband voor/door Gemeenten
Financier: Ministerie V&W en BZK, Gigaport, elf gemeenten
W e r k p l a a t s

I C T

/

S t u d i o

B i t s

&

C o

In juni 2002 zal in NEMO Amsterdam Studio Bits & Co worden geopend.
In de studio komen drie aparte ruimtes:
1. Een digitaal media-trapveldje,
2. De Kennisnet-Lounge en
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3. De Werkplaats-ICT.

De Werkplaats ICT (WICT) heeft tot doel het perspectief op werk voor
uitkeringsgerechtigden en voor jongeren te vergroten. In WICT komt
een brede programmering voor het verwerven van digitale vaardigheden en het verbeteren van (sociale)competenties. Het idee achter het
project is dat mensen die een opleidingstraject doorlopen, via bijvoorbeeld het ROC of via NV-Werk, een onderdeel van dat traject in WICT
volgen. De inspirerende omgeving en de hoogwaardige ICTvoorzieningen in de (top)locatie NEMO kan cursisten een extra stimulans geven om de mogelijkheden van ICT verder te verkennen en
daarmee het perspectief op werk te verbeteren. De programmering van
WICT wordt met de, bij arbeidsreïntegratie en sociale activering, betrokken bedrijven en organisaties ingevuld.
Rol KL: De Gemeente Amsterdam heeft de realisatie van het Digitaal
Trapveld en de Werkplaats-ICT (WICT) in NEMO medegefinancierd.
Aan Nederland Kennisland werd gevraagd een haalbaarheidsstudie te
schrijven voor de programmering en de exploitatie van WICT. KL heeft
in de periode oktober – december 2001 bij partijen die bij sociale activering, inburgering en reïntegratie betrokken zijn, een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking en programmering in
WICT.
Relevante documenten: Rapport WICT
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
W e t e n s c h a p . n l
Wetenschap.nl moet de etalage van de Nederlandse wetenschap op internet worden. Het laat zien wat er op wetenschappelijk gebied in Nederland gebeurt. Het geeft informatie over en verwijst naar wetenschappelijke instellingen en instituten. Wetenschap.nl bundelt veelal
bestaande informatie en presenteert deze op aantrekkelijke wijze. De
meerwaarde zit in het toegankelijk maken van nieuws en informatie
over en vanuit de wetenschap. De site wordt een wegwijzer waar de
Nederlandse wetenschap in kaart wordt gebracht. De website is gericht
op een breed publiek, maar enkele specifieke doelgroepen (bijv. scholieren, docenten, bedrijven en journalisten) worden op maat bediend.
Rol KL: KL ronde zomer 2001 een verkenning (met quickscan) af en
presenteerde in september de resultaten aan potentiële partners
(KNAW, NWO, VSNU en Stichting Weten). De verkenning met voorgestelde opties voor wetenschap.nl werden positief ontvangen. Alvorens
een besluit te nemen over de bekostiging hadden de potentiële partners
vragen over de haalbaarheid/realisatie van het project. KL onderzoekt
daarom in 2002 de haalbaarheid van Wetenschap.nl voor de gekozen
optie. De optie behelst een portal van en over de wetenschap in Nederland met onder andere een eigen agenda, nieuws en tal van links. In
het kader van de haalbaarheidsstudie wordt met diverse organisaties,
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waaronder de beoogde partners, gesproken over wensen, succescriteria en voorwaarden voor het project. Medio november is de opdracht
voor de haalbaarheidsstudie verstrekt en werd begonnen met de haalbaarheidsstudie.
Relevante documenten: Quickscan, Verkenning Wetenschap.nl
Medefinancier: Stichting Weten
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Ieder jaar kiest de jaarvergadering tien projecten of projectideeën die KL in
het nieuwe jaar ondersteunt. De rol van KL verschilt per project. Bij het ene
project wordt geholpen bij het uitwerken van een plan, bij een andere met
het zoeken van financiering of het opzetten van projectorganisatie. Er zijn
begin dit jaar met elk van de projecten een intakegesprek gevoerd. Voor
meerdere projecten is financiering gezocht en gevonden, een presentatietraining is verzorgd, workshops georganiseerd en meegeholpen aan het uitwerken van projectplannen.
De volgende projecten zijn in 2001 ondersteund:
DIANE: De Internet Atlas van Nederland
Leerlingen van 540 scholen zijn bezig met het in kaart brengen van
Nederland op het internet. Hoewel de benodigde informatie samengebracht wordt met moderne informatietechnologie, gebeurt
het vergaren van die informatie op ouderwets leerzame wijze: kinderen onderzoeken met de klas een vierkante kilometer Nederland. De optelsom van al dat werk vormt tezamen de internetatlas
van Nederland. DIANE is een project van de Hogeschool Holland.
Vensters@Internet
Vensters is een leermiddel voor scholieren over het gebruik van internet. Het bestaat uit een boek en een volledig geïntegreerde
website, een “hybride publicatie”. In het boek worden de basisconcepten uitgelegd en wordt een format voor opdrachten neergelegd.
Op de site komen de opdrachten en natuurlijk wetenswaardige
nieuwtjes m.b.t. internetgebruik. Een project van Louis Hilgers.
Echte Welvaart
Het gaat goed met Nederland en toch klinkt er vaak verlangen
naar meer of anders. Naar stilte en ruimte, naar échte zorg en
aandacht in bedrijven, scholen en verpleging, naar sociale samenhang in buurten, naar natuur en landschap om van te genieten,
naar meer balans tussen ons leven en dat van anderen. Echte
Welvaart is de noemer voor een lerend netwerk van maatschappelijke organisaties, die verrassende coalities vormen, kennis delen
en elkaar inspireren. KL ondersteunt stichting Echte Welvaart bij
het vormen en onderhouden van de netwerkorganisatie.
Sgreat alias “De Kennisnapster”
Sgreat biedt de technische faciliteiten aan internetgebruikers om
kennis op te slaan, te delen en te beoordelen. Sgreat is een systeem waarin het individu in ruil voor het toevoegen van zijn of haar
internetkennis een persoonlijk zoeksysteem, een persoonlijke
startpagina en een persoonlijke servicepagina krijgt.
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De uitkomsten van Sgreat zullen meer inzichten opleveren in de
mogelijkheden van zelfregulering van en op het internet en laat internetgebruikers de kennis delen die zij willen. Een project van
Sgreat.
Hoofdkwartier
Analoog aan de wetenschapswinkel en de rechtswinkel, maar dan
voor ICT: studenten die praktijkervaring opdoen met de toepassing
van internet in maatschappelijke projecten. Een initiatief van
Hoofdkwartier Amsterdam.
Gras bij de Buren
Een marktplaats voor ruimte in hoogstedelijke gebieden. en tegelij
kertijd kunnen ruimtes intensiever worden benut.
www.grasbijdeburen.nl is een project van Caroline Combe.
Virtuele Inburgeringsloket
Het Virtuele Inburgeringsloket is een webenabled CD-ROM die tot
doel heeft iedere nieuwkomer op een moderne manier kennis te laten maken met de Nederlandse maatschappij. De basisinformatie
bevat de onderwerpen die van praktisch belang zijn voor nieuwkomers. Bijzondere aandacht gaat uit naar het verkrijgen van werk.
Een project van @globe.
Bouwplaats
Op de Bouwplaats worden drie duurzaamheidvraagstukken
(mobiliteit, duurzame kennissteden, productie & consumptie) bediscussieerd vanuit de mogelijke oplossingen die ICT biedt voor de
problemen in deze velden. Met deskundigen uit het veld worden de
drie duurzaamheidvraagstukken uitgewerkt en mogelijke duurzame economische initiatieven verzameld. Een project van stichting
Natuur en Milieu.
Interapy
Een nieuwe module van volwaardige psychologische behandeling
van burnout via internet. Een project van de afdeling klinische psychologie van de Universiteit van Amsterdam.
Digitale Ruimte voor Allochtone Meisjes
Wat het zegt, een Digitale Ruimte voor Allochtone Meisjes in Amsterdam Oost.Een project van Technica 10.
Een uitgebreide beschrijving van de KL-2001 projecten is te vinden
op de website onder www.kennisland.nl/projecten.
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Naast de grote hoeveelheid projecten heeft KL een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten ontplooid. Een bloemlezing:

W i j z e r

a a n

Z e e
De Baak Management Centrum VNO-NCW en Stichting Nederland
Kennisland organiseerden van 22 t/m 24 augustus voor de tweede keer
Wijzer aan Zee. Aan het strand werd een week ruimte gemaakt voor
het uitwisselen van ideeën en visies, ontmoetingen met andere mensen
en organisaties, discussies en debat over huidige en komende ontwikkelingen van de kenniseconomie. Het was een zeer inspirerend evenement met bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers ten opzichte van het jaar ervoor (ca. 300 deelnemers). In 2002 wil KL opnieuw
meewerken aan een wijzer aan zee bijeenkomst.

G e t

C o n n e c t e d
Samen met de Baak, Penta Scope en Felix Meritis is twee maal de
netwerkbijeenkomst Get Connected georganiseerd. Dit is een netwerkbijeenkomst voor verkenners van de kenniseconomie. Een gastspreker
wordt uitgenodigd om een thema neer te zetten. Gastsprekers waren
o.a. Adjied Bakas (directeur Dexter BV) en Erik Gerritsen (gemeentesecretaris van Amsterdam).

K e n n i s s a l o n
Er zijn twee expertsessies georganiseerd met politieke vertegenwoordigers en experts over thema's als breedband en vernieuwing van de
overheid. Het denken over de rol van ICT in de samenleving en de keuzes die overheid en politiek hebben wordt gestimuleerd.
N e t w e r k

( n a t i o n a a l

e n

i n t e r n a t i o n a a l )

De projecten van KL kunnen alleen geïnitieerd en gerealiseerd worden
met een enthousiast netwerk. Om het netwerk van KL voor de projecten
te onderhouden en uit te breiden zijn
allerlei gesprekken gevoerd en is deelgenomen aan relevante activiteiten van andere organisaties. Bezoek uit het buitenland waaronder mensen uit Engeland en Denemarken is rondgeleid in de Nederlandse kennissamenleving.
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N i e u w s b r i e f

&

W e b s i t e

In het jaar 2001 werd ongeveer maandelijks een nieuwsbrief verstuurd
over de projecten en activiteiten van KL. De nieuwsbrief informeert het
netwerk van KL. De website werd een vaak geraadpleegd medium. Alle
KL-projecten zijn via de site te volgen en relevante documenten zijn er
te vinden. Zo stelt KL de kennis beschikbaar voor iedereen.
P r e s e n t a t i e s / l e z i n g e n
KL heeft op diverse bijeenkomsten presentaties gehouden. Tijdens lezingen, workshops, congressen is verteld over de opkomst van de kennissamenleving, het werk en de projecten van KL. Presentaties zijn o.a.
gegeven aan Bureau HALT Nederland, Stuurgroep Experimenten
Volkshuisvesting, Sonor, Studiecentrum Bedrijf en Overheid, Rijkswaterstaat, alle grote politieke partijen.
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De stichting is in 2001 uitgegroeid tot een professionele organisatie. Alles bij elkaar opgeteld was er aan het eind van 2001 voor ongeveer tien
mensen werk bij KL. Het werk werd grotendeels ingevuld door freelance projectmedewerkers. Het kantoor, de website, de financiën en de
administratie zijn op orde, wat de oprichters de nodige rust heeft gegeven.
B e s t u u r
Op 1 januari 2001 bestond het bestuur van KL uit:
Frans Nauta
- voorzitter
Bartjan Jansen
- penningmeester
Jetse Spreij
- secretaris
Joeri van den Steenhoven - lid
Per 1 juli 2001 heeft Bartjan Jansen, oprichter van het eerste uur, zich
teruggetrokken uit het bestuur van de stichting. Zijn collega-bestuurders
zijn hem zeer erkentelijk voor alle creativiteit en energie die hij sinds
eind 1999 in KL heeft gestoken. Gelukkig blijft Bartjan als adviseur betrokken blijft bij het werk van de stichting. Vanaf 1 juli heeft Jetse Spreij
de rol van penningmeester op zich genomen, Joeri van den Steenhoven is sindsdien secretaris.
R a a d

va n

T o e z i c h t
De Raad van Toezicht kende in 2001 geen mutaties en bestaat uit:
Roel in 't Veld (voorzitter), decaan Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur
Leendert Bikker,
lid Raad van Bestuur Euro RSCG
Bert Mulder,
directeur Informatiewerkplaats
Liesbeth Schöningh,
directeur P, O & I gemeente Utrecht
Harry Starren,
directeur De Baak - managementcentrum
VNO-NCW

F i n a n c i ë n
De inkomsten van de stichting bestonden in 2001 uit drie hoofdstromen:
inkomsten uit projecten;
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een eenmalige startsubsidie via het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Verkeer en
Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

bijdragen van de participanten Cisco, Ordina en ING.
Aan het einde van 2001 waren de aanloopverliezen van de stichting
grotendeels ingelopen, in 2002 zal KL een positief eigen vermogen
hebben. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant en door
de Raad van Toezicht.
P u b l i c a t i e s
De volgende publicaties zagen het daglicht:
Juni 2001
November 2001
December 2001
Januari 2002
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- Breedband voor/door gemeenten
- Portretten van de Digitale Trapvelden; tussenstand na het eerste jaar
- De informatiesamenleving bij voorbeeld
- KL 1.0; Visie op een kennisland, met essays van
Mathieu Weggeman, Pauline Terreehorst, Paul
Frissen en PG Kroeger
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Na het twee jaar opbouwen van de organisatie, gaat het werk voor Kennisland in 2002 een volgende fase in. Het werk zal uit drie centrale elementen bestaan:
A .

ve r b r e d i n g

va n

t h e m a ' s

In de eerste twee jaar heeft KL vooral veel energie gestoken in ICTgerelateerde projecten. Met dit onderwerp wordt doorgegaan, maar inmiddels is er op dat veld veel in gang gezet. Bij nieuwe projecten zal KL
zich meer gaan richten op vernieuwing van onderwijs, kennisontwikkeling, innovatie in de publieke sector en de internationale kracht van Nederland.
B .

i n t e r n a t i o n a l i s e r i n g

va n

h e t

w e r k

De slimste strategie om van Nederland een kennisland te maken is
door successen uit het buitenland over te nemen. Zweden als inspiratiebron voor glasvezelinternet, Engeland als inspiratiebron voor Open
Learning Centers, Canada als schoolvoorbeeld van ICT in het onderwijs. Nederland heeft ook succesverhalen te vertellen. Het vergt veel
tijd en geld om deze internationale kennisuitwisseling op gang te brengen. Dit jaar wordt onder andere gewerkt aan een aantal EU-projecten
om te kunnen financieren.
Er is sprake van een forse digitale Noord-Zuid kloof. KL wil daarom
werken aan ontwikkelingssamenwerkingsprojecten vanuit het perspectief van de kennissamenleving. KL gaat onder andere verkennen of
daarvoor een platform 'Kennis zonder Grenzen' waardevol is.
C .

ve r s t e r k e n

s t r a t e g i s c h e

c o a l i t i e

Een kennislandstrategie voor Nederland vergt commitment van een
groot aantal partijen: politiek, rijksoverheid, universiteiten, steden, (hoge)scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen alleen in gezamenlijkheid ervoor zorgen dat het creatieve en intellectuele
potentieel van Nederland beter tot ontwikkeling komt. Nederland Kennisland zal zich het komende jaar inspannen om die strategische coalitie te bouwen.
Kortom, er is veel werk te doen het komende jaar. Een ieder die een bijdrage wil leveren wordt van harte uitgenodigd om contact met ons op te
nemen.
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