


TRAINING PLACEMAKING EN PARTICIPATIE IN DE 
PRAKTIJK AMSTERDAM 2018  (1 nov - 2 nov)

Placemaking Plus organiseert voor de tweede keer een tweedaagse training. Tijdens de 
Training ‘Placemaking in de praktijk’ komen vragen en voorbeelden over het hoe en waarom 
van placemaking en participatie aan bod. De Training vindt plaats van donderdag 1 nov tot en 
met vrijdag 2 nov in Amsterdam.

DAG 1:  ‘Waardevolle Placemanagement teams en netwerken’ 
: #vanleefbaarnaarliefdevol 

-     Waarom en hoe begin je met Placemaking?
-     Wat voor invloed heeft Placemaking op het ontwerp en daarbij je  planvorming?   
-     Hoe bereik je de juiste partijen en hoe maak je diep contact?
-     Wat houdt de participatieladder in?
-     Wat is een Place Game? Hoe wordt dit ingezet in het participatietraject?
-     Waarom, hoe en wanneer vorm je een Placemanagement Team en een                
coalitie en wat zijn de verschillen?
-     Wat hebben we van elkaar geleerd in de praktijk (praktijkvoorbeeld         
(Schalkwijk, Haarlem)
-     Wat bedoelen we met ‘Quick wins’ in placemaking? (Bloei en Groei)
-     Hoe werkt de 10 uit 10 aanpak, ook wel ‘The Power of 10’ genoemd?

DAG 2:   Wat verbindt in Placemaking? (nationaal en 
internationaal)

-   Wat gebeurt er op straat? Welke kansen zien Placemakers en hoe brengen ze dat onder 
de aandacht?
-  Strange Bedfellows: Hoe kan je handelen vanuit je vakgebied om placemaking te 
betrekken (ontwikkelaar, woningcorporatie, gemeente) en vervolgens je doelgroep te 
enthousiasmeren (impact creëren en commercie)
-   Welke technieken kan je toepassen?
-   Wat zijn consequenties voor de begroting en hoe pak je dit aan?





TRAINING PLACEMAKING EN PARTICIPATIE IN DE 
PRAKTIJK, AMSTERDAM 2018 - Winter 2018

 1 nov - 2 nov, 2018
Locatie : 

BFAS & Placemaking Plus, 
Floor Six ,

De Ruijterkade 107,
1011 AB Amsterdam

DAG 1 -  1 NOV,  2018

Inloop en Registratie
Aanmelden en ontvangst boekje en documenten
Thee/Koffie 

Placemaking Plus introductie
Stefan Bodecker (Oprichter)
Wat is Placemaking Plus? Wat doen we? Waar zijn onze projecten?

Quick wins met Bloei en Groei 
Stan de Kanter (Placemaker bij Placemaking Plus)
Ama Koranteng-Kumi (Het hart van Bloei en Groei)

Placemaking Schalkwijk, 
Okrah Donkor, Triple Threat
Placemaking in actie in Schalkwijk, Haarlem

Lunch

Place Game De Entree (Amsterdam Centraal) 
Janneke van der Kroft (Projectmanager bij Placemaking Plus)
Sugandha Gupta (Placemaker en Designer)

Excursie op de fiets in Noord
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DAG 2 -  2 NOV, 2018 (Placemaking in Amsterdam)

Placemaking Internationale voorbeelden - pleinen en markten
Peter Groenendaal (Oprichter) 

Strange Bedfellows,  Anneke Jongerius, AM
Gebiedsmarketeer bij AM Wonen. Ze heeft het over co-creatie in 
gebiedsmarketing en gebiedsontwikkeling.

PMT Discussie - Finaal Quick Win en korte termijn idee.
Rollenspel van de vergadering van het Placemanagement Team. 
Met de resultaten van de Place Game van gisteren hebben we een 
rollenspelvergadering met ondernemers, bewoners, gemeente, organisaties en 
retailers.

Placemaking in India -  “Going Places” (in English) 
Sugandha Gupta (Placemaker en Designer) 
Hoe Placemaking plaatsvindt over de hele wereld en wat het verschil is qua proces 
en impact.

Lunch

Strange Bedfellows, Peter Blonk, Ymere
Frontrunner op gebied van Placemaking vanuit de corporatiewereld.

Samenvatting en aansluitend borrel


