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 LEV
ELDOE DIT VOORJAAR MEE EN LEER ALLES 

OVER HET VERBETEREN VAN STEDEN, 
CREËREN VAN FIJNE PLEKKEN EN 
STRATEN EN PLEKKEN VOOR IEDEREEN.

KOM ALLES TE WETEN OVER  CITY 
AT EYE LEVEL, PLACEMAKING & 
PLACEMANAGEMENT, TACTICAL 
URBANISM EN HOE IMPLEMENTEER JE 
EEN LANGE TERMIJN STRATEGIE. 

WORD LID VAN HET CITY AT EYE LEVEL 
NETWERK EN BREID JE NETWERK UIT 
MET EEN INTERDISCIPLINAIRE GROEP 
PROFESSIONALS UIT NEDERLAND.

Steden over de hele wereld staan elk voor eigen  
sociale en economische uitdagingen die kunnen 
bijdragen aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Maar hoe creëren we geweldige straten 
en plekken waar mensen willen zijn? Doe mee 
met onze City at Eye Level training en leer hoe je 
steden, straten en plekken kunt verbeteren door 
een mensgerichte benadering van placemaking te 
ontwikkelen. Leer meer over het analyseren van 
plekken met de placegame, ontwikkel  specifieke 
strategieën met behulp van de City at Eye Level-
toolbox en laat je inspireren hoe je geweldige 
straten en plekken voor en door mensen kunt 
creëren.

Neem contact met ons op voor meer informatie

sienna.veelders@stipo.nl



– The City at Eye Level: creëer straten met een 
menselijke maat, waar interactie is tussen gebouw 
en straat. Leer alles over de mechanismen van het 
creëren van goede ‘plinten’ - actieve begane grond.

– Placemaking: transformeer openbare ruimte naar 
fijne plekken waar mensen zich thuisvoelen.

– Placemaking als onderdeel van een grotere aanpak 
op de lange termijn: de reis van Placemaking 
naar Place-Led Development, Place Management 
en de businesscase van placemaking voor 
systeemverandering. 

– Hoe betrek je de gemeenschap bij processen van 
co-creatie van openbare ruimte. Hoe doe je dit op 
een inclusieve en duurzame manier?

– Learning by doing: hands-on tools om de nieuwe 
kennis direct  toe te passen d.m.v. de Eye Level 
Game en de Place Game. Pas de tools toe op 
inspirerende cases in Amsterdam.

– Wij zullen genoeg ruimte creëren voor 
kennisuitwisseling. Pas je eigen kennis toe bij eigen 
praktijkvoorbeelden en uitdagingen wij je binnen je 
eigen werk tegenaan loopt. 

– Gedurende de drie dagen is er genoeg ruimte om 
je mede-deelnemers te leren kennen en elkaar te 
inspireren. 

– Ontspannen is ook belangrijk. Tijdens het diner de 
eerste avond kunnen we samen genieten van lekker 
eten en drinken.

The City at Eye Level initiating partners at STIPO and 
a network of City at Eye Level contributors, including 
international leaders in placemaking, urban designers 
and planners. Through our worldwide network of 
contributing partners can we help cities and people 
anywhere to develop strategies to create and improve 
their own great City at Eye Level. 

Onze kernpartners zijn o.a. Project for Public 
Spaces, UN-Habitat, Pakhuis de Zwijger & Think 
City. Daarnaast hebben wij een wereldwijd netwerk 
van vele lokale partners en bijdragers waar wij mee 
hard samenwerken aan lokale kennisuitwikkeling en 
netwerkcreatie.

– Een driedaagse training op een bruisende plek in 
Amsterdam.

– Achtergrondinformatie en lesmateriaal over de action 
toolbox van The City at Eye Level, Project for Public 
Spaces en STIPO.

– Interdisciplinaire ervaring, voorbeelden en lidmaatschap 
voor het internationele City at Eye Level netwerk.

– Toegang tot ons open-source netwerk en een hardcopy 
van het“The City at Eye Level” boek.

Inbegrepen in de ticketprijs zijn de presentaties, een book, 
studiemateriaal, 3 lunches en 1 diner op de eerste dag. Alle 
tickets zijn exclusief BTW en registratiekosten.
– Regulier ticket voor bedrijven: € 1475,- *
– Regulier ticket voor freelancers: € 1275,-*
– Scholarship ticket: €200,-*. Wij hebben 2 tickets 

beschikbaar. Bekijk deze link voor meer informatie.
– Early Bird: Koop je tickets voor 30 november 2020 en krijg 

een van onze nieuwste boeken naar keus opgestuurd. 
Keuze uit: “The City at Eye Level in Nederland” of “Our 
City?!”.

Koop een ticket of vraag een factuur aan op onze 
Eventbrite pagina of stuur een mail naar sienna.
veelders@stipo.nl voor meer informatie. 

Voor meer info: www.stipo.nl

– Experts gespecialiseerd in het verbeteren van 
straten, parken, wijken, gehele gebieden in steden

– Professionals actief in de openbare ruimte en 
stedelijke ontwikkeling

– Ambtenaren actief met placemaking en community 
gedreven aanpakken

– Politici opzoek naar aanpakken voor openbare 
ruimte

– Ondernemers, beleggers en ontwikkelaars die meer 
willen leren over de City at Eye Level

– Studenten die graag nieuwe kennis willen op doen.

ONDERDELEN VAN DE TRAINING LEER VAN WAT WIJ AANBIEDEN

TICKETS

REGISTREER NU!
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THE CITY 
AT EYE LEVEL


