
 
 

‘Inkoop Innovatie Urgent’ completeert  Themadag Openbare Verlichting  
 
Met de toezegging van Marieke van Putten (Ministerie EL&I) en Hans Akkerman (Gemeente 
Amsterdam) is de parallelsessie ‘Toekomst van Openbare Verlichting’, verzorgd door het IGOV 
Innovatieplatform, compleet. Leden van het IGOV (InnovatiePlatform) kunnen gratis/voordelig 
deelnemen aan de Themadag Openbare Verlichting tijdens de Week van de Openbare Ruimte 2013. 

Over de sessie 
Sprekers presenteren hun visie op het inkopen van innovatieve oplossingen voor vraagstukken van 
veiligheid en leefbaarheid in de stedelijke openbare ruimte. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
innovatieve inkoopinstrumenten het organiseren van marktontmoetingen. Want door aanbieders 
van producten vroegtijdig te betrekken bij de maatschappelijke wensen en het strategisch 
inkoopproces kan een win-win situatie ontstaan. 

Marieke van Putten: Projectleider Innovatiegericht inkopen bij de het ministerie van Economische 
zaken, Landbouw & Innovatie. 

Hans Akkerman: Senior adviseur Licht in de openbare ruimte bij de gemeente Amsterdam. 

Verder in deze sessie over ‘De toekomst van openbare verlichting’ een bijdrage van prof.dr.ir. Elke 
den Ouden (TU Eindhoven) die onder meer de Roadmap OVL zal presenteren. 

Definitief Programma 
Het definitieve programma van de Themadag Openbare Verlichting op 11 april op Kasteel De 
Vanenburg in Putten bestaat nu uit: 

Plenaire opening Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog) 

Parallelsessies De toekomst van OVL (ism IGOV InnovatiePlatform) 
Wie is de lichtregisseur van de openbare ruimte? 
Kan er licht weg of kan het minder? 
Zelf, samen of anders? OVL anders georganiseerd 
Efficiënt beheer door betere samenwerking en beheersystemen 
LED: onderzoeksresultaten voor succesvol inkopen 

Afsluiting Columniste Elise Fikse 

Meer informatie over de Themadag Verlichting en een uitgebreide beschrijven van alle sessies vindt 
u op: http://www.weekvandeopenbareruimte.nl/nl/dagprogramma-s/lezing/6/dagprogramma.   

Let op: Voordeel voor IGOV (InnovatiePlatform) leden!  
Van organisaties die lid zijn van het IGOV (InnovatiePlatform) kan één persoon gratis deelnemen aan 
deze Themadag Openbare Verlichting en betaalt elke volgende deelnemer van uw organisatie 
slechts € 145,- per persoon. Om u snel te kunnen herkennen als IGOV-lid kunt u bij uw aanmelding in 
het opmerkingenveld aangeven ‘lid IGOV (Innovatie)platform)’. De kortingen worden automatisch 
op de factuur verrekend. 
 
Aanmelden en meer informatie: www.wvdor.nl.  
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