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11
ème
 Erasmus-Descartes Conferentie 

- 

Creatieve Industrie: beleid, trends en uitdagingen  

in Frankrijk en Nederland  

- 

Amsterdam, 22 november 2013 

- 

Pakhuis de Zwijger 
 

Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam 
 
 

 
Robot NAO ontwikkeld door Aldebaran Robotics 

 

De Erasmus-Descartes conferentie vindt sinds 2002 afwisselend plaats in Parijs en 

Amsterdam en heeft tot doel de dialoog tussen Frankrijk en Nederland te stimuleren. Het is 

een belangrijk evenement binnen de bilaterale samenwerking. Het onderwerp van dit jaar is 

de hedendaagse ontwikkeling van de creatieve industrie in grote Franse en Nederlandse 

steden, een gebied waarop zowel Frankrijk als Nederland buitengewoon actief is en grootse 

ambities heeft. Doel van de conferentie is kennisuitwisseling en onderzoeken waar partners 

uit de twee landen elkaar kunnen vinden. 

 

Algemene vragen: Hoe kunnen we de creatieve industrie stimuleren in de stad van vandaag? 

Hoe kunnen we een klimaat creëren ten behoeve van de creativiteit en bedrijven? Wat 

betekent de creatieve industrie voor andere sectoren en voor maatschappelijke vraagstukken? 
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Programma: 
 

Van 9.30 tot 13.00 
 

9.00: Welkom 

 

9.30-9.45: Opening: Pierre Ménat, ambassadeur van Frankrijk in Nederland 

 

9.45-10.30: Presentatie nationaal niveau: 

 

Hoe stimuleert de nationale overheid in beide landen de ontwikkeling van creatieve 

industrie in grote steden? Zoom in van beleid op nationaal/Europees niveau.  

- welk beleid en welke instrumenten? 

- welke steden zien zij als voorbeelden met opvallend beleid?  
 

� Prof. Pierre Moeglin, Université Paris 13. 

� Valerie Frissen, ClickNL. 

 

10.30-11.00: Koffiepauze 
 

Workshop 1: Stedelijke vraagstukken en inzet van CI en ICT op initiatieven als Smart 

Cities en innovatie. 

- wat is beleid van steden en van bedrijven; wat werkt wel en niet en waarom?  

- wat is het succesproject waar we trots op zijn? 

- welke knelpunten? 

- welke cross-overs met andere sectoren? 

 

11.00 – 12.00 : Sessie 1 
 

� Saskia Müller, programmamanager, Amsterdam Smart Cities. 

� Patrick Cocquet, cluster Cap Digital (Paris). 

� Marie Soufflot, cluster Imaginove (Lyon). 

� Yolanda Mout, Studio VMK. 
 

Moderator: Antoine Bidegain, project officer Digital City at municipality of Bordeaux. 

 

 

12.00-13.00: Sessie 2 
 

� Chantal Olffers, Senior policy advisor, Gemeente Rotterdam. 

� Francoise Seince, directrice Ateliers de Paris, vertegenwoordiger Mairie de Paris. 

� Mike Shulmeister, Clustermanager Creative Industries, Amsterdam Economic Board. 

� Robert Richard, cluster Magelis (Angoulème). 
 

Moderator: Fouad Laroui, schrijver en universitair docent, Universiteit van Amsterdam. 
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Van 14.15 tot 18.00 
 

Workshop 2: Nieuwe trends en nieuwe markten. Hoe moeten burgers, bedrijven en lokale 

overheid profiteren van de ontwikkeling van creatieve industrie en hoe zien die veranderingen 

voor de steden en bedrijven er dan over plm. 5 jaar uit? 

- aansluiting opleiding op arbeidsmarkt in snel veranderende omgeving. 

- welke trends zien we in de toekomst? 

- kan CI bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en wat zijn de nieuwe 

markten? 

- welk talent hebben we hiervoor nodig en hoe trekken we ze aan? 

- welke opleidingen zijn nodig en zijn deze flexibel genoeg? 

- en hoe houden we talent vast? 

- welke rol is er voor bedrijven? 

 

14h15-15h30 : Sessie 1  
 

� Joke Witteveen, Dutch Games Association. 

� Frédéric Rorai en Marc Bagur, Aesia/Bordeaux Games. 

� Edward Faber, TXchange. 

� Stefano Stramigioli, directeur RoboNED. 

� Ilja Linnemeijer, PwC – Technology. 
 

Moderator: Laurent Tricart, coordinator cluster Plaine Images in Tourcoing. 

 

15h30-16h30: Sessie 2 
 

� Nicolas Vuillerme, Université Joseph Fournier (Grenoble) en Claudine Lamoth, 

Universiteit Groningen. 

� Marinka Copier, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). 

� Jurgen Bey, Sandberg Instituut. 

� Arnaud Lacaze-Masmonteil, Ecole des Gobelins, Paris. 
 

Moderator: Florent Maurin, journalist en oprichter ThePixelHunt. 

 

 

16.30-17.00: Koffiepauze 

 

17.00-17.15: Plenair conclusies: Welke Frans-Nederlandse dwarsverbanden zijn er in de 

creatieve industrie, tussen welke partners en met welk mogelijk resultaat? 

 

17.15-17.45: Slotconferentie: presentatie van het bedrijf Aldebaran Robotics en hun 

humanoïde robot NAO door Michael Laurac 

 

Hele dag door: afspraken over verder samenwerking liever informeel en overlaten aan 

partijen in de markt; matchmaking met Franse en Nederlandse bedrijven en mogelijkheid tot 

demo's. 

 

In het Frans en in het Nederlands (simultaanvertaling) 

 

Contact : thomas.beaufils@diplomatie.gouv.fr ; joachim.huet@diplomatie.gouv.fr 


