De rol van wetenschap, technologie en
innovatie in maatschappelijke transities
AWTI symposium 7 februari 2020
Locatie: Glazen Zaal, Prinsessengracht 26, Den Haag

Programma

13.00 uur

Inloop en ontvangst

13.30 uur

Welkom en inleiding op het programma door de dagvoorzitter.
Maria Henneman

13.45 uur

Presentatie van het AWTI-advies ´Versterk de rol van
wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke
transities´. Emmo Meijer, raadslid AWTI

14.15 uur

De rol van publiek onderzoek in maatschappelijke transities. Hoe
art-science, critical making, citizens science en research by
design kunnen bijdragen aan een gezamenlijk toekomstbeeld.
Marleen Stikker, Waag.

14.45 uur

Hoe dragen kunst en verbeelding bij aan innovatie op het gebied
van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit? Netty van de Kamp,
Kunstloc Brabant.

15.15 uur

‘Een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120’.
Martin Baptist, WUR.

15.45 uur

Paneldiscussie met enkele genodigden onder leiding van de
dagvoorzitter. Wat gaan zij met het AWTI-advies doen?

16.10 uur

Afsluiting door Uri Rosenthal, voorzitter van de AWTI

16.15 uur

Napraten onder het genot van een borrel
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Achtergrondinformatie sprekers (op volgorde van het programma)
Emmo Meijer, raadslid AWTI
Emmo Meijer is sinds 2014 lid van de AWTI. Hij was onder meer President DSM
Research en Chief Technology Officer van DSM; senior vice-president R&D van
Unilever; Corporate Director R&D van Friesland Campina; en parttime hoogleraar
Bio-organic chemistry aan de TU Eindhoven.
Op dit moment vervult Meijer een reeks nevenfuncties waaronder Lid Raad van
Bestuur KU Leuven; Voorzitter Raad van Toezicht Universiteit Utrecht; Boegbeeld
topsector Chemie en voorzitter Raad van Bestuur TKI Chemie.
Marleen Stikker, Waag
Marleen Stikker startte in 1994 Waag, een onderzoeksinstituut voor creatieve
technologie en sociale innovatie. Waag richt zich op public research waarin de
maatschappij het onderzoeksveld is. Een goed voorbeeld van onderzoek dat bij
Waag startte, is de zoektocht naar de eerste eerlijke smartphone, die later in het
bedrijf Fairphone vorm kreeg.
"If You Can't Open It, You Don't Own It" (Maker’s Bill of Rights) is ook Stikker’s
credo. Marleen gelooft dat de samenleving open technologieën nodig heeft om
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. www.waag.org
Netty van de Kamp, Kunstloc Brabant
Netty van de Kamp is adviseur bij Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant laat mensen
deelnemen aan kunst en cultuur, omdat het je leven inspireert en verrijkt. Kunstloc is
aanjager, bemiddelaar, begeleider en expert als het gaat om het betrekken van
kunstenaars en designers bij maatschappelijke opgaven.
Van de Kamp laat zien hoe dit in de praktijk gaat. Zij presenteert projecten rondom
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en
mobiliteit. www.kunstlocbrabant.nl
Martin Baptist, Wageningen University & Research
Dr. ir. Martin Baptist is onderzoeker aan Wageningen University & Research. Hij
studeerde in Wageningen af als ecoloog en promoveerde in Delft op het gebied van
de waterbouwkunde. Hij werkte onder meer als lector aan de Hogeschool Van Hall
Larenstein en als onderzoeker aan de Waddenacademie. Hij is betrokken bij allerlei
projecten waarin hij zijn technische en ecologische kennis combineert om groene
oplossingen voor de waterbouw te realiseren.
Martin is één van de schrijvers van het toekomstbeeld voor 2120 waarin de kracht
van de natuur Nederland veilig en welvarend houdt.
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Maria Henneman, dagvoorzitter
Maria Henneman is eigenaar/directeur van het communicatiebureau Henneman
Strategies. Ze heeft verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, o.a. bij
de Radboud Universiteit, bij het Radboud UMC en bij Clingendael. Maria Henneman
is een veelgevraagd moderator zowel voor strategiesessies als grote symposia.
Henneman op opgeleid als historicus, startte haar loopbaan als beleidsadviseur voor
de vakbeweging en verdiende (inter)nationaal haar sporen als journaliste, media- en
beleidsadviseur. Henneman werkte eerder bij het innovatieplatform. Ook was zij
hoofdredacteur bij de nieuws- en actualiteitenrubriek Netwerk en verslaggever en
presentator bij het NOS-Journaal.
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