NRW Masterclass

Utrecht, 3 februari 2010

Geachte deelnemer,
Van harte welkom bij de tweede Masterclass van de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW).
Doel van de Masterclass is de onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen en NRW leden te
inspireren door innovatieve en creatieve sprekers uit te nodigen.
Voor je ligt het werkboek van de Masterclass. Deze syllabus geeft inzicht in de opbouw van het
programma, de deelnemers en indeling van de werkgroepen, de casus en de richtlijnen met
betrekking tot de output. Daarnaast is informatie opgenomen over de sprekers en masters en kun je
interessante artikelen en rapporten vinden met achtergrondinformatie.
In 2008 heeft NRW voor de eerste keer een masterclass georganiseerd, met als onderwerp een
terugblik op 20 jaar winkelcentrum(her)ontwikkelingen in relatie tot de uitreiking van de 20ste NRW
jaarprijs, en een vooruitblik op te verwachten ontwikkelingen. Dit jaar is gekozen voor een concreet
vraagstuk. We gaan in deze masterclass op zoek naar de mogelijkheden om het DNA van de
retailstructuur van Amsterdam te versterken.

“Ontwikkel een vernieuwend winkelconcept voor Amsterdam”.
Wat heeft een stad als Amsterdam nodig heeft om de consument te blijven interesseren? Is dit een
vernieuwend winkelconcept midden op de Kalverstraat, een grootschalig retailconcept aan de rand
van de stad, een winkelgebied zoals ‘de 9 straatjes’ of zijn het juist diverse nieuwe concepten
verspreid over het gehele kernwinkelapparaat? Iedere keuze vraagt om een eigen strategie om te
komen tot conceptrealisatie.
De Masterclass is opgezet als een echte competitie met als fictieve opdrachtgever de Gemeente
Amsterdam. De deelnemers zijn verdeeld over verschillende werkgroepen en worden in deze syllabus
aangesproken als de inzenders.
Aan alle inzenders de uitdaging om aan het einde van de dag de jury (bestaande uit de masters) te
overtuigen van hun visie!

NRW wenst je veel plezier en succes!

Jan-Willem Weissink
Voorzitter NRW

Jasper van de Weerd
Voorzitter commissie New Generation
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1.

De masterclass

1.1 Het programma
Woensdag 3 februari
08.30 - 9.00 uur

Ontvangst deelnemers.

09.00 - 9.15 uur

Kort welkomstwoord en beknopte uitleg over de keuze van het onderwerp
voor deze masterclass door Rik Eertink ING REIM en lid van de NRW
commissie New Generation.

09.15 - 10.15 uur

Inleiding kansgericht denken door Prof. Dr. Jeff B.R. Gaspersz
Professor and Advisor Innovation Management Nyenrode business
Universiteit.

10.15 - 11.00 uur

Uitleg over het visuele DNA van een gebied door Pim van den Berg,
Straat-o-loog.

11.00 - 11.30 uur

Presentatie over de internationale positie van Amsterdam als creatieve stad,
door Robert Marijnissen (Creative Cities Amsterdam Area en UvA).

11.30 - 11.50 uur

Overleg werkgroepen (locatiekeuze).

11.50 uur

Vertrek per tram naar The Bank.

12.00 - 13.00 uur

Lunch en korte rondleiding The Bank.

13.00 - 15.00 uur

Ontdekkingsreis van workshopgroepen door de stad met behulp van
camera’s.

15.00 - 15.15 uur

Plenaire kick-off workshops en introductie juryleden (masters).

15.15 - 18.15 uur

Workshops in groepen, de juryleden (masters) zullen de werkgroepen bij
toerbeurt volgen en begeleiden.

18.15 - 19.15 uur

Diner.

19.15 - 19.45 uur

Presentaties door voorzitters werkgroepen

19.45 - 21.30 uur

Discussie met de jury (masters) o.l.v. Harry Vroemen, conceptarchitect bij
Redevco en voorzitter van de jury (masters)

21.30 uur

Afsluiting

1.2 De deelnemers
Bedrijfsnaam
3W Vastgoed
3W Vastgoed
Ahold Vastgoed B.V.
ALTOON + PORTER ARCHITECTS BV
Areal Services BV
BAM Vastgoed B.V.
Corio Nederland B.V.
Corio Nederland BV
DOOR
DTZ Zadelhoff
FAME Planontwikkeling B.V.
Gemeente Amsterdam
Gemeente Purmerend
Gemeente Purmerend
Grontmij Vastgoedmanagement B.V.
Heijmans Vastgoed
HEMA B.V.
Hurks vastgoed zuid bv
ING Real Estate
ING Real Estate
ING Real Estate Investment Management B.V.
ING Real Estate Investment Management B.V.
Kroonenberg groep
Locatus B.V.
Locatus B.V.
MAB Development Nederland B.V.
Multi Vastgoed
Multi Vastgoed
NS Poort
Redevco Nederland B.V.
Retail Property Management B.V.
RMA bv - stedelijke ontwikkeling en vastgoed
Rotteveel M4
SCM Development Services
SCM Europe
SPF Beheer BV
Synchroon B.V.
Tenstone B.V.
WPM Planontwikkeling b.v.
Gast retailtrends
Gast retailtrends
Gast retailtrends

Naam
Joep Smeets
Marc Vondenhoff
Peter van Kooten
Tymon Ros
Jeroen Dernison
Jaap Grievink
Pierre van Nieuwburg
Kristel van Dam
Dorien Bosselaar
Karen Strijker
Arno Hoogeveen
CJ Dippel
Jeroen van der Weerd
Patty Laan-Olij
Aart Geelhoed
Laurens Maaijwee
Bas van der Kwaak
Koen Waijers
Charles Hartman
Sigrid Verleun - Cuperus
Niels Coolen
Rik Eertink
Dimphy van Vilsteren
Arjan Kluin
Björn Jansen
Tim Heijenbrock
Gawein Minks
Femke Wokke
Joop Buisman
Priscilla van Ooijen
Edwin Mast
Marcel Reinartz
Paul de Winter
Frank Geuze
Bram Hulsbosch
Dewi Worotikan
Arjan de Vries
Jasper van de Weerd
Margaritha van Overbeeke

1.3

De sprekers en Masters

Prof. Dr. Jeff Gasperzs, Innovation Management Nyenrode Business Universiteit
Prof.dr. Jeff B.R. Gaspersz is hoogleraar aan de Universiteit Nyenrode en adviseur op het gebied van
innovatiemanagement. Hij ondersteunt ondernemingen, teams en managers bij de vormgeving van
vernieuwingsprocessen en het vinden en realiseren van kansrijke nieuwe concepten en ideeën.
Voordat Gaspersz zich verbond aan Nyenrode was hij onder meer verbonden aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en aan KPMG. Eerst als manager van het KPMG Trendwatch Institute, daarna
als director van het KPMG Center for Innovation.
Jeff Gaspersz verricht trainingen, onderzoek, coaching en advisering op gebieden als innovatie,
opportunity scouting, vernieuwingsgericht leiderschap en ideeënmanagement. Zijn professionele
passie ligt in het meedenken over en meebouwen aan waardengedreven, vitale ondernemingen, die
erin slagen door innovatie hun klanten, medewerkers en andere stakeholders blijvend te
enthousiasmeren.
Jeff Gaspersz werkte met meer dan 100 organisaties over vernieuwingsprocessen. Hij verrichtte vele
publicaties op verschillende gebieden. Gaspersz deelt zeer frequent zijn visie en inzichten over
innovatie, kansdenken en verwante onderwerpen als spreker en/of dagvoorzitter in conferenties,
workshops, masterclasses en in-company seminars. Zijn stijl van presenteren is visueel (geen sheets
met teksten, maar alleen visuele metaforen) en is gericht op een kansgerichte dialoog met de
deelnemers. Voor directies, management en ondernemers organiseert hij zogenaamde
kansverkenning-sessies, waar men gericht nieuwe kansen en concepten voor de eigen organisatie
ontdekt.

Pim van den Berg, straat-o-loog
Pim van den Berg Perspectives adviseert mensen, merken, formules en steden op Europees niveau.
Hij verkoopt abonnementen op zijn ogen aan bedrijven die op een andere manier willen leren kijken.
Zijn specialisatie is Straat-o-logie. Een door hem bedachte term voor het bewuster ervaren van de
externe signalen van de samenleving. Onvoldoende zicht en perspectief op de buitenwereld geeft
grote ruis en verwarring binnen organisaties. Voor hem geldt dan ook dat er geen strategie kan zijn
zonder straat-o-logische basis.
Pim is naast waarnemer en DNA-verkenner, ook ontdekkingsreiziger, die tijdens zijn reizen voor zijn
klanten de uitdagingen voor de komende jaren traceert.
Hij is auteur van het boek: Ondernemen is een straatfeest.

Robert Marijnissen, Gemeente Amsterdam/CCAA en UVA
Drs. Robert Marijnissen (1957) werkt voor de gemeente Amsterdam.
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als consultant (management van kunst en cultuur, leisure,
vastgoed en stedelijke ontwikkeling) kwam hij in 2002 in dienst van de gemeente. Hier heeft hij een
bijdrage geleverd aan de Lange-termijn visie cultuur, Amsterdam 2015, aan de Kunstenplannen 20052008 en 2009-2012 en speelde een leidende rol in de ontwikkeling van het programma creatieve
industrie 2005-2008, en in de stadsbrede update van dit programma voor het zittende college (20062010). Daarnaast was hij nauw betrokken bij de uitvoering van get programma (Creative Cities
Amsterdam Area) en bij Amsterdam Partners (City-marketing)
2009- nu
2008-2002
2002-1999
1999-1987

academisch verlof, promovendus beleid voor de creatieve industrie
City of Amsterdam (projectleider creatieve industrie, CCAA)
consultant real estate & leisure Ecorys
arts consultant (marketing, sponsoring, policies)

Charles Dunnett BA (Hons) AA Dipl RIBA FRSA, architect Dunnet Graven.
Charles Dunnett is Managing Director of DunnettCraven, a London based architecture and design
group working across Europe and focused on retail driven inner city projects. Current major retail
projects include Carosello in Milan, Donauzentrum in Vienna and Täby Centrum in Stockholm. In the
Netherlands he has just completed the complete remodelling of two listed department stores for
Maison de Bonneterie and is working with UN Studios on the conversion of the former post office in
Rotterdam into a major destination. He also advises Meyer Bergman on property acquisition.
He is currently responsible for a major sustainable mixed use project in Colindale in London, where he
has also recently been working at both the Whitechapel Gallery and Terminal 5, Heathrow. Charles
qualified from the Architecture Association in 1980, registered in 1981 and was elected a fellow of the
Royal Society of Arts in 2005.
He worked for four years for Bowerbank Brett and Lacey, mainly on residential, mixed use and
community based projects before joining Fitch RS in 1984 where he became head of the London
Architecture Group in 1987. Completed projects from this period as architect include Uxbridge Town
Centre (British Steel Award), Leeds Market refurbishment (Yorkshire Conservation Award) and Crinan
Street Offices, London, (DAAD Award, CDS Minerva Award, Mansell Commendation). In the
Netherlands he was responsible for a number of projects such as La Vie in Utrecht (ICSC Award),
Zailland in Leuwarden (NCSC Award) and Magna Plaza in Amsterdam (ICSC Commendation, Mipim
award, Sikkens award).
He moved to the Netherlands in 1991 as head of the MAB Concept Group, focusing on large scale
inner city renewal projects such as De Barones in Breda, Alexandrium in Rotterdam, the Z1 master
plan in Munich and Amstelveen Town Centre, where he was also architect for the Binnenhof.
Returned to the UK in 1997 to set up 20|20 Architects. Worked directly for retailers such as
Sainsbury’s, BHS, Homebase, Liberty and 2020 Opticians during this period and carried out strategic
retail masterplanning studies in Berwick Street, Soho, Ottakringer Brewery in Vienna and Breuninger
in Stuttgart. Mixed use in projects involving intervention into historic city centres included St Mary-lePort, Bristol, Bargate in Southampton and Regent Arcade in Brighton.
He has been architectural supervisor for the Ridderkerk Centrum plan 1998 2002, helped draft the
development guidelines for archaeologically sensitive sites for the Council of Europe in 1998 and has
lectured widely at Universities and conferences across Europe.
Henk Vonk, Fame Groep
volgt

Christiaan Rikkers, Jos de Vries The Retail Company
volgt

Harry Vroemen, Redevco
REDEVCO is een nationaal en internationaal opererende vastgoedmaatschappij en onderdeel van de
Cofra Groep. Hoofdactiviteit is het managen van een portfolio met retailprojecten en het ontwikkelen
van nieuwe retailprojecten in binnensteden en aan de periferie. Ontwikkelen is een integraal
onderdeel geworden van REDEVCO’s activiteiten. Een klein team van specialisten op het gebied van
marktonderzoek, duurzaamheid en conceptontwikkeling focust zich bij elk project op kwaliteit en een
langdurige investering.
Opleiding

TU Delft 1985-1990 Architectuur en interieur

Werkervaring

1990-1997 B&D Architecten Oosterbeek
Diverse interieurprojecten, waaronder: Vredespaleis Den Haag, Hoofdkantoor AH
Zaandam, Nuon Arnhem en Akzo Arnhem
Werkzaam als interieurarchitect.
Diverse kantoren, waaronder: Hoofdkantoor AH Zaandam, Nike Hilversum en KPN
Maanplein Den Haag.
Werkzaam als uitwerkingsarchitect
1997-2006 T+T design conceptburo Multi Development
Diverse projecten in Nederland en Europe, waaronder:
Kantoren: Akzo Amersfoort, IBM Riekerpolder Amsterdam
Perifere winkelprojecten: Chodov Praag, Pilzen en Olomouce
Binnenstedelijke winkelprojecten: Woerden, Nieuwegein, Almere Buiten,
Zwolle, Pforzheim, Hildesheim, Duisburg, Berlijn, Dresden en Ostrava.
Gezondheidsboulevard Dordrecht.
Werkzaam als conceptarchitect.
2006-… Redevco
Diverse perifere en binnenstedelijke winkelprojecten in Nederland ,
Europa en Azië, waaronder: Zuidas en Rode Loper Amsterdam, centrumplan
Bussum, centrumplan Bordeaux, Alexanderplatz Berlijn, Gordion Shopping Ankara,
Shoppingcentre Erzurum en Riverview Plaza Wuhan.
Werkzaam als conceptarchitect en deels als architect

1.4 De locatie
Spaces locatie masterclass en workshops
De Masterclass en workshops worden gehouden in het gebouw genaamd Spaces, gelegen op de
Herengracht 124-128 in de Amsterdamse Jordaan. Spaces is een multifunctioneel gebouw met op de
begane grond een restaurant, koffiebar en verschillende zitjes en multifunctionele ruimten. Op de
verdiepingen bevinden zich kantoorruimten. Alle ruimtes beschikken over wireless internettoegang,
overhead- en diaprojector/beamer, TV en video/dvd-speler.

Het plenaire programma van de Masterclass vindt plaats in de Projectroom op de begane grond.
Tijdens de workshops hebben de werkgroepen elk de beschikking over een eigen overlegruimte.
Bereikbaarheid per auto:
Afhankelijk van de vertreksituatie via de S110 (A2), de S103 (A4) of de S114 (A1). Spaces beschikt
naast parkeerruimte voor fietsen over een inpandige parkeergarage (tarief € 5/uur). Daarnaast is de
openbare parkeergarage de Kolk (Nieuwezijdse Kolk 18, € 3,20 per uur maximaal € 34) gelegen in de
nabije omgeving. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer:
Het Centraal Station ligt ongeveer op tien minuten loopafstand. Daarnaast is het gebouw uitstekend te
bereiken met de tramlijnen 1, 2, 5, 13, 14 en 17.
The Bank lunchlocatie
Voor de lunch verplaatsen we ons naar het Rembrandtplein waar we worden ontvangen in The Bank.
Dit voormalige ABN Bank gebouw wordt door de Kroonenberg Groep herontwikkeld tot een
vernieuwend multifunctioneel concept. Zie voor meer informatie www.thebankamsterdam.nl.
A) Spaces, Herengracht
B) The Bank Rembrandtplein

Route vanaf Spaces naar The Bank
Vanaf de Herengracht lopen we naar de
Dam/Paleisstraat. Hier nemen we tram 14,
richting het Flevopark, naar het
Rembrandtplein. NRW zorgt voor
vervoersbewijzen.

2.

De casus

“Ontwikkel een vernieuwend winkelconcept voor Amsterdam”
De casus voor deze masterclass is geschreven door NRW in samenwerking met leden van de NRW New Generation.

2.1 De aanleiding
De gemeente Amsterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven waarbij partijen worden uitgenodigd een
concept te bedenken waarmee Amsterdam zich als internationale winkelstad kan profileren en zich
kan ontwikkelen tot Top(winkel)stad. De ambitie van Amsterdam is om binnen vijf jaar een top 10
positie te behalen in de lijst van beste winkelsteden ter wereld.
Amsterdam niet alleen een groot verleden maar ook een grote toekomst
Amsterdam heeft dringend vernieuwing nodig om de internationale concurrentie het hoofd te kunnen
bieden. Want als Amsterdam ook op lange termijn wil blijven meedraaien in de top van de
wereldeconomie is het zaak dat nú geïnvesteerd wordt in de kracht van de stad. Uit gesprekken met
ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheden is gebleken dat creativiteit de motor achter
de aantrekkingskracht en de dynamiek van de stad is.
Amsterdam heeft alle ingrediënten in huis om van Amsterdam een Topstad te maken. De stad staat
wereldwijd bekend om haar creativiteit, innovatief karakter en de heersende handelsgeest.
Eigenschappen die ook betrekking hebben op de inwoners. Het is een stad waar men zichzelf kan
zijn. Het tolerante karakter van Amsterdam is uniek en geniet internationale bekendheid. Doel is dan
ook dat Amsterdam zich internationaal nadrukkelijker profileert met haar karakteristieke kenmerken.
Amsterdam wil bovendien meer (internationale) bezoekers trekken. En hun verblijfsduur verlengen.
Amsterdam wil stimuleren en participeren, verbanden leggen tussen een groot aantal bijzondere
initiatieven en nieuwe projecten ontwikkelen. De stad wil private en maatschappelijke investeringen
uitlokken en aantrekken. En natuurlijk initiatieven en projecten die door het bedrijfsleven worden
ontwikkeld maximaal faciliteren, steunen en helpen tot uitvoering te brengen. Kortom, de kracht van de
stad en de regio daadwerkelijk benutten.
De rol van de retail
Een van de sectoren die een belangrijke rol speelt in de stedelijke economie en die van Amsterdam
een Topstad kan maken, betreft de retail. Amsterdam is in Europa op dit gebied echter een
middenmoter in vergelijking tot andere grote steden. In de top 25 van Europese winkelsteden,
samengesteld door makelaarskantoor Jones Lang Lasalle, neemt Amsterdam, de 15de positie in
(bron: NRIT Actueel 19-6-2009). Daarmee laat de Nederlandse hoofdstad weliswaar steden als
Frankfurt en Manchester achter zich, maar staan ook steden als Lyon en Zürich boven haar. Een
positie Amsterdam onwaardig, zo oordeelt de gemeente.
Het gaat om het verzilveren van kansen
Met uitsluitend het (financieel) ondersteunen van projecten wordt Amsterdam nog geen Topstad. Het
gaat ook om het werken vanuit een visie op Amsterdam, een Topstad mentaliteit. Dat betekent
redeneren vanuit kansen voor deze stad. Steeds weer moet centraal staan hoe we Amsterdam een
internationaal aantrekkelijke stad houden en maken. Dat is dus herkennen waar kansen liggen en
zoeken naar wegen om deze te verzilveren.
Wij geloven in Amsterdam als metropool die bruist van creativiteit, kennis en interactiviteit en rekenen
daarbij op jouw bijdrage om Amsterdam op de internationale kaart te zetten!
2.2 De opdracht
De gemeente Amsterdam heeft het voortouw genomen bij het genereren van private en
maatschappelijke investeringen door zelf een eerste initiatief te starten. Amsterdam heeft gelden
beschikbaar gesteld die zijn ondergebracht in een, vanuit een breed politiek draagvlak, opgericht
publiek investeringsfonds. Dit fonds heeft specifiek tot doel de ‘vernieuwing in de retailstructuur’ te
accelereren. De gelden in dit fonds kunnen worden aangewend voor het ontwikkelen en realiseren

van een innovatief en functioneel duurzaam retailconcept waarmee Amsterdam zichzelf op de
internationale winkelkaart plaatst.
De sector en andere belangstellenden worden uitgedaagd om te komen met vernieuwende ideeën,
die het retail-DNA van de stad Amsterdam versterken.
Toelichting voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor gelden uit het investeringsfonds dient aan een aantal voorwaarden
te worden voldaan. Aangegeven moet worden:
1.
2.
3.
4.

Waar in Amsterdam men het concept wil realiseren.
Op welke doelgroep het concept zich richt.
Wat het concept inhoudt.
In welk opzicht het concept bijdraagt aan de toekomst van Amsterdam als internationale
winkelstad.

1. Locatiekeuze
Het fonds voorziet in de financiering van twee soorten locatiepakketten:
A) 5 vrij aan te wijzen objecten binnen het centrum van Amsterdam (zie kaartje).
Wat betreft de keuze voor de objecten zijn er geen restricties. De objecten kunnen
aaneengesloten zijn gesitueerd maar ook verspreid binnen het centrumgebied zijn gelegen. Zij
mogen reeds in gebruik zijn, grootschalig of juist kleinschalig.

B) Een grootschalige ontwikkeling buiten het centrum van Amsterdam (zie kaartje).
Aan deze locatie is de domeinnaam ‘www.amsterdamiederedagweeranders.nl’ gekoppeld met
wekelijks 50.000 hits. Ook voor dit pakket geldt dat er geen restricties zijn ten aanzien van de
objectkeuze.

De inzenders dienen een keuze te maken uit een van deze pakketten. Binnen deze pakketten zijn de
inzenders vrij wat betreft de keuze van de eventueel aan te kopen, te (her)ontwikkelen objecten of
gronden.
2. Doelgroep
In Amsterdam worden verschillende groepen consumenten gesignaleerd. De jury wil graag weten op
welke doelgroep het concept zich richt. Immers een goed concept bevat vertalingen van wensen en
eisen (denk aan branchering, vormgeving etc.) van de boogde toekomstige gebruikersgroep.
3. Het concept
Bij de beoordeling of het concept in aanmerking komt voor financiering vanuit het investeringsfonds
kijkt de jury naar de volgende elementen:
• De retailvoorzieningen en hun eventuele onderlinge relatie die zijn voorzien in het concept.
• Het innovatieve karakter van het concept.
• Het functioneel duurzame karakter van het concept.
• De elementen die consumenten moet triggeren voor een bezoek (zoals architectuur, formules,
flexibele invulling; kortom wat is de stopfactor voor de consument).
• De keus of het concept gepland en gebrand wordt of dat het een organische groei betreft.
4. Meerwaarde voor de stad
Kort dient te worden aangegeven in hoeverre het concept van toegevoegde waarde is voor
Amsterdam ten opzichte van de huidige situatie. Het doel van het concept moet zijn Amsterdam
aantrekkelijker te maken als internationale winkelstad, zodat Amsterdam zich kan ontwikkelen tot
Top(winkel)stad.

2.3 De selectie
Het Amsterdamse college heeft een jury samengebracht, bestaande uit 6 professionele masters. Zij
zullen de verschillende initiatieven beoordelen en bepalen welk(e) concept(en) of onderdelen hiervan
in aanmerking komen voor financiering vanuit het investeringsfonds.
De jury bestaat uit:
• De heer H. Vroemen (voorzitter)
• De heer P. van den Berg
• De heer R. Marijnissen
• De heer C. Dunnett
• De heer H. Vonk
• De heer C. Rikkers
Op woensdagavond 3 februari krijgen alle inzenders kort de tijd om deze jury te overtuigen van het
belang en de meerwaarde van hun concept voor de stad Amsterdam.
De inzenders dienen hun bevindingen op deze avond te verwoorden in een powerpoint presentatie,
bestaande uit vijf sheets met als hoofdpunten:
1. Waar
2. Wat (het concept)
3. voor Wie (doelgroep)
4. Waarom (wat draagt het concept bij aan de bestaande retailstructuur van Amsterdam)
5. Indien gewenst kan een vijfde sheet worden gebruikt voor het weergeven van sfeerbeelden van het
beoogde concept, een marketing strategie etc.
Na de presentaties zullen de juryleden onder leiding van de voorzitter in gesprek treden met de
inzenders. Ter afsluiting van de bijeenkomst zal de jury bekend maken welk(e) project(en) of
onderdelen hiervan worden geselecteerd voor het investeringsfonds.

2.4 De faciliteiten
De inzenders hebben op 3 februari de beschikking over:
• Een eigen vergaderlocatie.
• Een eigen laptop.
• Toegang tot draadloos internet.
• Toegang tot een uitgebreid bestand met foto’s.
• Plattegronden van de stad Amsterdam.
• Camera’s.
• Achtergrondartikelen.
• Kantoorbenodigdheden zoals (schets)papier, stiften, pennen etc.
Gedurende de middag van 3 februari kunnen de inzenders de juryleden aanspreken en raadplegen op
inhoudelijke punten waarover nadere informatie is gewenst.

