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Voorwoord 
Het afgelopen jaar was in veel opzichten een bijzonder jaar, ook voor de Urban Futures Studio. 
De coronacrisis heeft grote invloed gehad op alle projecten en onze manier van werken. Ondanks de 
vele uitdagingen, boden de bijzondere omstandigheden van het afgelopen jaar ook de ruimte voor 
reflectie en tijd om te schrijven. We kijken terug op een aantal bijzondere hoogtepunten, zoals het 
winnen van de Nederlandse Hogeronderwijspremie, de geslaagde online editie van onze Summer 
School en de publicatie van ons boek Neighbourhoods for the Future. Ook de bevestiging van een 
tweede subsidieperiode en vernieuwde samenwerking met ministeries vanaf 2022 is het vermelden 
meer dan waard. Dit geeft het vertrouwen en de energie om vooruit te kijken en nieuwe projecten en 
activiteiten te plannen. In dit vijfde voortgangsverslag geven we een overzicht van onze activiteiten 
tussen juni 2020 en juni 2021 en de voorlopige resultaten daarvan. 
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1. 2020-2021 in vogelvlucht   
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Over de Urban Futures Studio
  
De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen waar de samenleving voor staat. 
Wetenschap speelt hierin een cruciale rol. De Urban Futures Studio verkent hoe duurzame 
toekomsten eruit kunnen zien en bedenkt manieren om daar te komen. Wij geloven dat nieuwe 
werkvormen nodig zijn om de grote transformatieopgaven in duurzaamheids- en milieubeleid aan te 
gaan. We moeten dus niet alleen werken aan een nauwere samenwerking tussen rijksbeleid, 
wetenschap en stedelijke planning, maar ook aan vernieuwing van die relatie. Ons doel is dan ook om 
wetenschap en beleid sterker te verbinden. Dat doen we door topwetenschappers aan 
beleidsprofessionals te koppelen én door concrete nieuwe werkvormen te ontwikkelen waarin 
verbeelding, deskundigheid en het publiek actief worden samengebracht.

In ons werk zoeken we aansluiting bij de ambities van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en andere ministeries en kijken we hoe de Universiteit Utrecht kan bijdragen aan nieuwe, betere 
vormen van kennisuitwisseling tussen wetenschap en beleid. We zetten daarbij in op interactie. Het 
liefst werken we samen via communities of practice. Zo kunnen we gedurende de rit steeds feedback 
geven aan beleidsmakers, in plaats van onderzoeksresultaten pas aan het eind van het onderzoek te 
presenteren. We doen transdisciplinair onderzoek, verzorgen onderwijs en organiseren samen met 
onze partners interventies om de relatie tussen kennis en beleid te vernieuwen en te versterken. 
Naast alle projectactiviteiten (zie hoofdstuk 3) lag onze nadruk het afgelopen jaar vooral op het 
wetenschappelijk borgen van ons werk door te schrijven aan papers en boeken, het versterken van 
ons onderzoeksnetwerk en de institutionele verankering van de studio. Hieronder gaan we op elk van 
deze punten kort in. 

Borging gedachtegoed en doorontwikkeling communicatie

Met het einde van de eerste subsidieperiode in zicht hebben we wat meer nadruk gelegd op het 
wetenschappelijk borgen van ons werk over de afgelopen jaren. Welke inzichten biedt ons type 
futuring-werk in de dynamiek van het werken aan de grote opgaven van onze tijd? We publiceerden in 
dat kader de boeken Neighbourhoods for the Future en Imagining Climate Engineering. Ook het essay 
Vormgeven aan Inclusieve Ontmoetingen in de Energietransitie en de bijsluiter Experimenteel Bestuur 
- voor beleidsmakers die op pad willen, konden we afgelopen jaar presenteren. Daarnaast 
publiceerden we een aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, zoals het artikel Anticipating 
futures through models: the rise of Integrated Assessment Modelling in the climate science-policy 
interface since 1970  (Van Beek et al., 2020), en het artikel Techniques of futuring: On how imagined 
futures become socially performative (Oomen et al., 2021). 

Cover ‘Imagining Climate 
Engineering - Dreaming of the 
Designer Climate’ door Jeroen 
Oomen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307743
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307743
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378020307743
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431020988826
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1368431020988826
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Hoewel publicaties een belangrijke manier zijn om de ontwikkelde kennis te borgen, communiceren 
we als studio ook steeds meer via andere kanalen. We bereiken onze diverse doelgroepen ook via 
gastartikelen, onze socialemediakanalen, de kwartaalnieuwsbrief, de website en eigen videocontent. 
Hiermee willen we de door ons ontwikkelde kennis en ervaring delen met een veel breder veld dan 
het academische werkveld. De afgelopen periode hebben we onze communicatie specifiek verder 
ontwikkeld op het gebied van video. We produceerden de vlogserie Futuring Corona, namen video’s 
op van de door ons ontwikkelde kernconcepten en ontwikkelden eigen videocolleges met 
gastsprekers en wervingsvideo’s voor de Mixed Classroom. De video’s worden niet alleen in ons eigen 
onderwijs gebruikt, maar worden ook gedeeld door derden die geïnteresseerd zijn in futuring. In de 
komende periode willen we de focus op het videoformat verder vergroten om zo op een toegankelijke 
manier een steeds groter publiek kennis te laten maken met het onderzoek van de studio.

Versterking onderzoeksnetwerk door online bijeenkomsten

Een van de positieve gevolgen van de coronapandemie is de veel grotere internationale impact door 
tal van online webinars en bijeenkomsten met buitenlandse partners. Wij hebben hier vooral rond de 
promotie van ons nieuwe boek Neighbourhoods for the Future (NftF) optimaal gebruik van kunnen 
maken. Zoals tijdens meetings van ULI Toronto met practitioners en academici, met het Centre for 
Cities (London), op de universiteit Science Po (Parijs), in het Global Urban Network seminar (Toronto) 
en voor REAL CORP, een grote conferentie van Duitse planners. We gaven ook presentaties op 
Nederlandse conferenties zoals de Dag van de Stad, de NOVI conferentie en de InnovatieExpo 2021. 

Diverse video’s gecreëerd door 
de Urban Futures Studio.
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Naast de activiteiten rond het NftF-boek organiseerden wij een eerste conferentie over het thema 
Thriving Cities, waarbij we samenwerking zoeken met de universiteiten van Toronto, Hong Kong en 
Sydney rondom het thema Toekomst van de wijk. Ook hebben we in het kader van het ReSET-project 
online bijeenkomsten georganiseerd met het internationaal consortium van collega’s uit India, 
Duitsland en Zuid-Afrika. Ook was er een interessante uitwisseling met onderzoekers uit Lund, 
Warwick en Durham in relatie tot het Climaginaries-project. De overstap op online meetings bleek ook 
stimulerend voor het versterken van ons netwerk binnen Nederland. Zo initieerden we een informele 
uitwisseling met het kennisinstituut DRIFT en organiseerden we in mei 2021 een Fellowsmeeting met 
ons ‘eigen’ Fellow-netwerk om de toekomstige koers van de UFS en mogelijkheden voor 
samenwerking te bespreken.

Institutionele verankering

Het afgelopen jaar heeft de UFS zich binnen de Universiteit Utrecht beter verankerd. We zijn 
onderdeel geworden van het Copernicus Institute for Sustainable Development en gaan verhuizen 
naar het Vening Meinesz-gebouw. Daardoor versterken we de interactie en samenwerking met de 
daar gevestigde onderzoeksgroepen van de faculteit Geosciences. Onze futuring-benadering is 
inmiddels via modulen in diverse curricula opgenomen. Bovendien speelt de UFS een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van het universiteitsbrede programma Pathways to Sustainability, bijvoorbeeld 
door het organiseren van onze Summer School. Daarnaast zullen we naar aanleiding van de
Nederlandse Hogeronderwijspremie het transdisciplinair onderwijs doorontwikkelen binnen én 
met de faculteit.

Behalve aan versterking van de samenwerking binnen de UU hebben we dit jaar gewerkt aan 
intensivering van onze relatie met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Eind april 2021 hebben beide bevestigd via een gezamenlijke meerjarige 
financiering bij te zullen dragen aan het vervolg van ons onderzoeksprogramma 2022-2026. 
Op basis van verschillende bijeenkomsten met medewerkers en directoraten-generaal hebben we 
samen met beide ministeries een onderzoeksprogramma opgesteld waarin vier onderzoeksthema’s 
centraal staan: 

 • Democratie en de brede duurzaamheidstransitie
 • Verbeelding en veranderkracht
 • Gebiedsgericht werken en de kunst van het recombineren 
 • Een nieuwe relatie tussen beleid en wetenschap 

Komende jaren bieden we rondom deze thema’s niet alleen wetenschappelijke inzichten en inspiratie, 
maar werken we ook aan doorontwikkeling van nieuwe werk- en onderwijsvormen.
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2. Samenwerkingen, initiatieven  
 en events 
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Samenwerking ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op verschillende vlakken werkten we ook dit jaar intensief samen met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. Afgelopen zomer kreeg dit bijvoorbeeld gestalte door onze Summer 
School. Op initiatief van de directeur van de directie Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) namen in 2020 
verschillende ambtenaren van het ministerie, inclusief de directeur van KIS, deel aan de internationale 
Summer School. Daarnaast organiseerde de UFS op verzoek van het DG Milieu en Internationaal een 
workshop over Futuring & Design over het thema circulaire economie. Ook bij de Mixed Classroom 
was het ministerie van IenW nauw betrokken. Zo is gezamenlijk gekozen voor het thema 
Klimaatadaptatie en verstedelijking in de Nederlandse Delta en waren ook bij deze cursus 
medewerkers van het ministerie betrokken als deelnemer.

Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021

Op 1 maart 2021 ontving de Urban Futures Studio de tweede prijs in het kader van de Nederlandse 
Hogeronderwijspremie 2021 voor de succesvolle vernieuwing met het Mixed Classroom-concept. 
Tijdens een feestelijke (online) ceremonie reikte minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap de prijs (800.000 euro) uit. De kracht van de Mixed Classroom is dat 
masterstudenten van de UU en beleidsmedewerkers van verschillende ministeries zich samen in 
complexe maatschappelijke vraagstukken en mogelijke duurzame toekomsten verdiepen. De jury 
prees de unieke kwaliteiten van de cursus: “Er wordt geleerd op de plek waar beslissingen worden 
genomen. Daarbij worden de verschillende perspectieven en contexten, zoals die van het bedrijfsleven of van 
de kunstenaars, goed meegenomen. Studenten wordt geleerd om lerend te zoeken naar oplossingen. Er zijn 
stevige bruggen tussen de wetenschap en de praktijk gebouwd.” 

Het ministerie van OCW reikte de Nederlandse Hogeronderwijspremie dit jaar voor het eerst uit. 
De prijs is in het leven geroepen als blijk van waardering voor bijzondere onderwijsvernieuwers en 
-verbeteraars. De Mixed Classroom is een vaste waarde binnen de Urban Futures Studio, ontwikkeld 
onder leiding van Jesse Hoffman en Peter Pelzer. De Universiteit Utrecht nomineerde de cursus in 
november 2020. In januari 2021 werd bekend dat het onderwijsteam van de Urban Futures Studio in 
ieder geval een van de drie premies zou winnen. In februari 2021 presenteerden Jesse, Astrid 
Mangnus, Maarten Hajer en Tine Béneker het onderwijsconcept aan de beoordelingscommissie, 
bestaande uit universitair docenten, lectoren en studenten van verschillende 
hogeronderwijsinstellingen.

Winnaars van de 
Hogeronderwijspremie 
ontvangen prijs van minister 
Ingrid van Engelshoven
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Pathways to Sustainability

De Urban Futures Studio heeft de afgelopen periode de banden met het universitaire strategisch 
thema Pathways to Sustainability (PtS) verder aangehaald. We werkten al samen in de Summer School 
Futuring for Sustainability, maar zijn nu ook direct betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe 
initiatieven zoals de Sustainability Dialogues. Via dit initiatief denken wetenschappers met zeer 
uiteenlopende achtergronden samen na over thema’s van gedeelde interesse. De nieuwe Utrecht 
Meeting is hiervan een voorbeeld. Hierbij biedt de Universiteit Utrecht vrije ruimte voor een gesprek 
over een complex thema. Idealiter doen we dit in fysieke vorm, waarbij een gesprek zich mogelijk over 
meerdere dagen uitspreidt.

De eerste Utrecht Meeting moest in januari 2021 echter noodgedwongen online plaatsvinden. Thema 
was de opkomst van Biobased bouwen. Beleidsmakers en wetenschappers kwamen digitaal bijeen 
om na te denken over wat op dit thema in de toekomst zou kunnen gebeuren. Veel aandacht kreeg de 
vraag hoe we een duurzaam geproduceerde aanvoer van biobased materialen zouden kunnen 
garanderen. Op dit moment werken we aan een infographic om de bestaande wetenschappelijke 
kennis hierover in kaart te brengen en aan te geven waar beleidsrelevante kennishiaten zitten.

A Canon of Change

Ieder jaar eindigt de Mixed Classroom met een inspirerende slotmanifestatie rond een Museum van 
de Toekomst met een thema dat bij de Mixed Classroom past. Gezien de coronasituatie werkten we 
dit jaar aan een online museum te zien op de nieuwe website van de Urban Futures Studio: www.
museumforthefuture.nl

Via de expositie A Canon of Change blikt Mixed Classroom terug op de verandering van de 
Nederlandse delta sinds het jaar 2100. Acht teams van curatoren beschrijven zestien ‘icons’ die de 
geschiedenis volgen en het beste illustreren. Het museum werd geopend met een succesvol 
middagprogramma waarbij ruim 120 deelnemers aanwezig waren. De beleidsmakers uit de Mixed 
Classroom organiseerden zes parallelle workshops waarin specifieke beleidsuitdagingen werden 
uitgediept.

Homepage van 
www.museumforthefuture.nl

http://museumforthefuture.nl/
http://museumforthefuture.nl/
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Curatorschap Biobased bouwen

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Maarten Hajer sinds 
medio 2020 actief als curator biobased bouwen. Behalve een call to action leverde dit een mooi 
experiment op over hoe we de science-policy interface kunnen vormgeven. Door de relatie met 
wetenschappers heel direct te leggen, door via de wetenschap verschillende schaalniveaus met elkaar 
te verbinden (NL, EU, wereld) én door actief de spanningen tussen biobased en circulair bouwen te 
verkennen, ontstaat een ander beeld van de kansen en bedreigingen van het bouwen met hout (zie 
ook Utrecht Meeting, hierboven).

Op dit moment loopt er een verkenning van de verschillende discoursen rond hout, bos en bomen. 
Marjan Slob is op voorspraak van Maarten Hajer gevraagd een essay te schrijven. In 2021 wordt 
verder gekeken naar de inzet van de soft space benadering waarbij er met alternatieve 
beleidsdramaturgie wordt geprobeerd om het netwerk rond biobased bouwen reflexiever te maken. 
In dit licht is ook het ambassadeurschap van Maarten Hajer voor de City Deal Circulair en Conceptueel 
Bouwen interessant.

Climaginaries

Binnen het Climaginaries-project hebben we samengewerkt met de universiteiten van Lund, Warwick 
en Durham. Dit driejarige project, dat eindigde op 1 februari 2021, heeft geleid tot een aantal mooie 
resultaten. Afgelopen jaar schreven we onder andere over een verhalenpodcast, een 
verhalenwedstrijd en een workshop met klimaatmodelleurs en fictieschrijvers. Een voorbeeld is een 
publicatie van onder andere Peter Pelzer over langetermijndenken in urban planning: Planning for a 
1000 Years: the Råängen experiment. Dit onderzoek richtte zich op de kathedraal in Råängen (Lund). 
Daar werd een kunstprogramma opgezet om reflecties en gesprekken mogelijk te maken over het 
perspectief op de toekomst van gebiedsontwikkeling. De tijdshorizon? Duizend jaar. Lees de publicatie 
hier.

Daarnaast hebben onze collega’s in Lund The Rough Planet Guide To Notterdam ontwikkeld, een 
reisgids van een verbeelde post-fossiele stad in het jaar 2045. Deze reisgids is gericht op het in kaart 
brengen van de mogelijkheden van het radicaal terugdringen van broeikasgassen.

Mock up cover van The Rough Planet Guide to 
Notterdam.

https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/3534
https://indd.adobe.com/view/9898dad4-8161-4e2c-bf37-7c167b4bf31f
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3. Onderzoeksprojecten 
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Neighbourhoods for the Future

Het project Wijken van de Toekomst is eind 2017 gestart als onderdeel van de voorbereiding op Places 
of Hope en is sindsdien verder uitgewerkt. In het najaar van 2020 mondde het project uit in een boek: 
Neighbourhoods for the Future: A Plea for a Social and Ecological Urbanism. Het boek is een pleidooi 
om in het kader van de duurzaamheidstransitie de wijk op waarde te schatten. Een pleidooi om de 
wijk te zien als hoeksteen van een nieuwe manier van kijken naar de stad van de toekomst; als een 
‘bescheiden verbeelding’ die kan helpen om de noodzakelijke klimaatmaatregelen te verbinden met 
het verbeteren van de kwaliteit van leven van iedereen die in de stad woont. Het boek herontdekt 
het concept van de wijk, zoomt in op verschillende spraakmakende wijken van de toekomst en trekt 
negen lessen voor het verder ontwikkelen van een social and ecological urbanism.

Neighbourhoods for the Future, dat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties én het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot stand kwam, is 
uitgegeven door Trancity/Valiz en is internationaal gedistribueerd. De lancering van het boek vond 
plaatst in november 2020, in Pakhuis de Zwijger. In verschillende (digitale) presentatie- en 
discussiesessies in binnen- en buitenland stond het boek centraal (zie hoofdstuk 6). Samen met 
onderzoekers van het departement Sociale Geografie en Planologie van de Universiteit Utrecht plus 
onderzoekers van universiteiten in Toronto, Hong Kong en Sydney werken we aan de volgende stap 
voor Wijken van de Toekomst. De ambitie is om een strategie op te zetten voor internationaal 
onderzoek en onderwijs over wijken. Bekijk de projectpagina voor meer informatie. 

ReSET

In september 2020 is het nieuwe onderzoeksproject van de UFS, Reconfiguring Energy for Social 
Equity (ReSET), van start gegaan. ReSET is een vierjarig onderzoek naar de wijze waarop we de 
energietransitie (Sustainable Development Goals 7) kunnen gebruiken om sociale gelijkheid 
(Sustainable Development Goals 5 & 10) te vergroten in de global north en global south. We leiden 
bij dit onderzoek een internationaal consortium van toonaangevende instituties in India, Duitsland en 
Zuid-Afrika. Het onderzoek richt zich op rurale en stedelijke gebieden waar duurzame 
energieontwikkeling expliciet wordt gekoppeld aan een rechtvaardigheidsagenda. In Nederland wordt 
onderzoek gedaan naar de wijze waarop de omvangrijke investeringen in energie ten goede kunnen 
komen aan energiecoöperaties in rurale delen van Noord-Nederland. Zo kunnen zij bijdragen aan 
het verbeteren van de leefomgeving en het versterken van regionale economieën. Ook kunnen ze de 
zeggenschap van gemeenschappen over hun eigen toekomst vergroten. In januari 2021 heeft UFS een 
aanvullende beurs van ruim 100.000 euro ontvangen voor onderzoek naar de impact van de 
corona-crisis op de vraagstukken die worden onderzocht in het ReSET project. Daarbij ligt de focus 
vooral op de rol van ontwikkelingsbanken. Bekijk de projectpagina voor meer informatie.

Online workshop ‘Wijken voor de 
Toekomst’ door Irene Bronsvoort en 
Martijn van den Hurk tijdens de Dag 
van de Stad 2020

https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/neighbourhoods-for-the-future
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/reconfiguring-energy-for-social-equity
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Modellen en verbeeldingstechnieken

Lisette van Beek doet binnen het Climaginaries-project promotieonderzoek naar de combinatie van 
mondiale klimaatscenario’s en andere verbeeldingstechnieken. Zij onderzoekt hoe deze combinatie 
kan zorgen voor een verbreding van zowel mogelijke toekomsten als betrokken publiek. In november 
2020 publiceerde zij een wetenschappelijk artikel over de historische analyse van klimaatmodellen en 
-politiek in Global Environmental Change. Op sociale media werd dit stuk enthousiast ontvangen; er 
was kennelijk behoefte aan een gegrond historisch perspectief op deze belangrijke Technique of 
Futuring. Daarnaast schrijft Lisette van Beek een wetenschappelijke publicatie over de totstandko-
ming van klimaatscenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ook werkte zij 
samen met onderzoekers van de TU Delft aan de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), een nieuwe 
vorm van burgerparticipatie waarbij in maart 10 duizend Nederlanders hun mening gaven over 
mogelijke strategieën om broeikasgassen in Nederland terug te dringen. Ze zal zich de komende tijd 
verdiepen in de vergelijking tussen de PWE en deliberatieve ‘mini publics’ zoals burgerpanels. 
Bekijk de projectpagina voor meer informatie.

Soft spaces en omgaan met in-between dynamics

Het werk van de UFS op het gebied van soft spaces is het afgelopen jaar theoretisch een stuk verder 
gekomen. Een artikel over de benadering is in de maak. Ook worden de denkbeelden en -richtingen 
rondom het werken aan biobased bouwen, verder ontwikkeld. De organisatie van Springtij heeft de 
UFS benaderd om een inhoudelijke lijn voor het programma van 2021 te ontwikkelen. In dat kader 
is Peter Pelzer aangesteld als ‘loods’. Nu wordt gewerkt aan concretisering van de soft space-aanpak 
voor toepassing tijdens Springtij 2021.

Algoritmisch Atelier: publieke waarden en mobiliteitsplatforms

Peter Pelzer en Martijn van den Hurk werkten in 2020 samen met Rianne Riemens (nu Radboud 
Universiteit) en Carolin Nast (nu Stavanger Universiteit) aan het project Algoritmisch Atelier. Digitale 
platforms organiseren in toenemende de mate de manier waarop we ons door de stad verplaatsen. 
Denk aan Uber, autodeelsystemen of Google Maps. We zijn ons echter nauwelijks bewust wat zich 

Ed Nijpels neemt rapport in 
ontvangst van onderzoekers 
Niek Mouter (TU Delft) en 
Lisette van Beek (Universiteit 
Utrecht) metde uitkomsten van 
de PWE.

https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/modelling-the-low-carbon-future
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afspeelt in de algoritmen die zulke platforms aansturen. Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor 
de publieke waarden die we als stedelijke maatschappij belangrijk vinden, denk aan privacy of 
toegang voor iedereen. Daarom is binnen dit project een afwegingskader voor publieke waarden 
ontwikkeld, dat kan worden gebruikt in publieke debatten en voor academisch empirisch onder-
zoek. Als vingeroefening hebben de auteurs daarnaast laten zien hoe dit kader in de praktijk werkt 
- door een scenario-oefening en toepassing op cases als Merwede en Kutsuplus. Diverse media (AD, 
Heijmans online, Verkeerskunde) besteedden aandacht aan het onderzoek en de auteurs waren te 
gast op een raadsinformatiebijeenkomst van de gemeente Utrecht.
Lees hier het wetenschappelijk artikel.

Rethinking Citizen Engagement for an Inclusive Energy Transition

Binnen het project Rethinking Citizen Engagement for an Inclusive Energy Transition werkt Irene 
Bronsvoort aan doorlopend onderzoek naar nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid en 
democratische besluitvorming in de energietransitie op wijkniveau. In juli 2020 publiceerden wij het 
essayboekje ‘Wat, Hoe en Wie? Vormgeven aan inclusieve ontmoetingen in de energietransitie’ 
(hier te lezen). Het afgelopen jaar heeft Irene, in samenwerking met de directie Ruimtelijke Ordening 
en het programma Agenda Stad van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
gewerkt aan het vervolgonderzoek op dit thema. Momenteel maakt  zij samen met een filmmaker een 
documentaire over de energietransitie in Bospolder-Tussendijken in Rotterdam. Wat betekent de 
energietransitie in de dagelijkse praktijk van de wijk en haar bewoners en waar liggen kansen voor 
een betekenisvolle verbinding van opgaven en inclusieve burgerbetrokkenheid?

Vanaf september 2021 zal Irene zich vooral gaan richten op haar promotieonderzoek. Dit onderzoek 
richt zich de komende jaren op de vraag hoe de energietransitie raakt aan de wijk en haar bewoners 
en hoe dit de betrokkenheid van burgers beïnvloedt. Welke beelden beïnvloeden het denken van de 
burger over het bestuur en andersom? En hoe kan dit helpen om het verzet van burgers of juist het 
ontbreken daarvan beter te begrijpen? Door dit type vragen te onderzoeken hoopt de UFS 
(democratische) knelpunten in beleidsontwikkeling en implementatie te kunnen verklaren. 
Bekijk de projectpagina voor meer informatie.

Cover ‘Wat, Hoe en Wie? Vormgeven 
aan inclusieve ontmoetingen in de 
energietransitie met auteursfoto Irene 
Bronsvoort

https://link.springer.com/article/10.1186/s12544-021-00483-5
https://www.uu.nl/sites/default/files/Wat Hoe en Wie%3F Vormgeven aan inclusieve ontmoetingen in de energietransitie-Urban Futures Studio 2020(web).pdf
https://www.uu.nl/en/research/urban-futures-studio/initiatives/rethinking-citizen-engagement
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Futuring-methoden in stedelijke duurzaamheidstransformaties

Op verschillende plekken in Europa en Japan onderzoekt Astrid Mangnus experimenten met nieuwe 
futuring-methoden. Dit jaar ging het onder andere over het verbeelden van toekomsten in een groot 
Europees smart cities-project en een vervolgstudie naar het gebruik van visies, back-casting en 
simulatiegames in Japan. Ook een mobiele game over duurzame toekomsten, gespeeld door meer 
dan 800 eerstejaarsstudenten in Utrecht, werd onderzocht. In alle casussen wordt gekeken of en hoe 
het organiseren van deze nieuwe vorm van engagement met duurzame toekomsten een bijdrage 
levert aan stedelijke duurzaamheidstransformaties. Deze experimenten dragen zodoende bij aan de 
zoektocht van de UFS naar nieuwe werkvormen. Het promotieonderzoek van Astrid Mangnus is een 
samenwerkingverband met de Environmental Governance-vakgroep van het Copernicus Instituut, 
waar het nadenken over en vormgeven van duurzame toekomsten ook een steeds grotere rol krijgt 
in het onderwijs en onderzoek. Naast onderzoekers van deze vakgroep schrijven ook ontwerpers van 
gamestudio IJsfontein en de HKU Innovation Studio én onderzoekers van het Japanse Research 
Institute for Humanity and Nature mee aan de publicaties over de toepassing van nieuwe 
futuring-methoden. 

Ridesharing en stedelijke mobiliteit

Yuana Lestari doet sinds 2017 promotieonderzoek aan het Copernicus Instituut naar de dynamiek 
van digitale deelmobiliteit en de relatie met maatschappelijke transities. Haar onderzoek richt zich op 
de conflicten en controversen rond digitale deelmobiliteit in Indonesië en de invloed hiervan op de 
toekomst van stedelijke mobiliteit. Prof. Rob Raven en copromotor prof. Maarten Hajer begeleiden 
haar. Lestari’s tweede paper getiteld A dramaturgy of critical moments in transition: Understanding 
the dynamics of conflict in socio-political change is in 2020 bekroond tot Beste Paper tijdens het 11de 
International Sustainability Transition Conference in 2020. Inmiddels heeft zij haar vierde paper over 
de Politics of Futures in Urban Mobility Transitions ingediend bij het Journal of Technological 
Forecasing and Societal Change.

Environment as Cultural Politics

De UFS werkt al langer aan onderzoek naar de toekomst van het milieubeleid. Eerder namen wij deel 
aan het Harvard-project Multiple Carbon, wat door de coronacrisis is vertraagd. Diezelfde crisis heeft 
er echter toe geleid dat we dit jaar een voldragen boekvoorstel hebben kunnen ontwikkelen om de 
UFS-visie op milieubeleid uit te werken en mondiaal uit te dragen. In mei 2021 hoorden we dat Oxford 
University Press ons een contract zal aanbieden voor het schrijven van dit boek op het snijvlak van 
futuring en milieubeleid. Maarten Hajer en Jeroen Oomen treden op als hoofdauteurs maar ook 
andere UFS-medewerkers zullen bijdragen leveren.
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4. Onderwijs: Futuring 
 en duurzaamheid
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Mixed Classroom: verstedelijking in de Nederlandse Delta

In de winter van 2020-2021 vond alweer de vijfde editie van onze Mixed Classroom plaats. 
De cursus richtte zich dit jaar op de vraag hoe en waar stedenbouw kan plaatsvinden in de
Nederlandse Delta tot 2100. Deze editie van de Mixed Classroom werd ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat. In totaal namen vijftien beleidsmakers deel van ministeries van I&W, 
BZK, de provincie en gemeente Utrecht en het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden. Ook sloten dertig studenten aan van diverse masteropleidingen aan de Universiteit 
Utrecht. In de Mixed Classroom leren studenten en beleidsmakers over de belangrijke oorzaken van 
het probleem en hoe spanningen en conflicten op specifieke locaties manifest worden. Ook komen 
scenario’s voor de toekomst aan bod en hoe diverse groepen betrokken kunnen worden bij de 
verbeelding van de toekomst. Voor zowel beleidsmakers als studenten betekent deelname een unieke 
kans op persoonlijke ontwikkeling, verbreding van netwerken en het opdoen van nieuwe inzichten en 
perspectieven.

Futuring for Sustainability Summer School

In 2020 organiseerde de UFS zijn derde jaarlijkse Summer School onder leiding van Jeroen Oomen. 
De Summer School draait jaarlijks om het thema Futuring for Sustainability, waarbij een 
transdisciplinaire groep van beleidsmakers, academici en professionals samen nadenkt over hoe je 
verschillende futuring-methodes kunt gebruiken voor de duurzaamheidstransitie. Hoewel de 
Summer School vanwege de coronapandemie volledig digitaal gegeven moest worden, slaagden we 
er wederom in om verschillende betrokkenen van over de hele wereld samen te brengen. Met zeven 
deelnemers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 23 andere deelnemers uit zowel 
het academische als professionele veld, was de Summer School een verdere uitwerking van het Mixed 
Classroom-concept. De Summer School blijkt een groot succes; deelnemers houden contact met 
elkaar en ook binnen het ministerie zijn er vervolgworkshops georganiseerd met deelnemers van de 
Summer School. Ook in 2021, van 5 tot en met 9 juli, gaat de Summer School weer van start. Met de 
lessen van vorig jaar in ons achterhoofd gaan we door met een volledig digitaal format, waarbij we 
extra aandacht besteden aan de dramaturgie, de sterktes en zwaktes van het online lesgeven. Ook dit 
jaar is de Summer School weer zeer internationaal georiënteerd, met deelnemers uit meer dan tien 
landen van vijf verschillende continenten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ook weer 
sterk vertegenwoordigd met zeven deelnemers.

Bachelorvak Futuring for Sustainability 

De onderwijslijn Futuring for Sustainability heeft in het academisch jaar 2020-2021 ook meer vorm 
gekregen door het tweedejaars bachelorvak Futuring for Sustainability. Onder leiding van Jeroen 
Oomen, in samenwerking met Peter Pelzer en Lisette van Beek, gaven we dit voor het eerst. Het vak 
draait om de intersectie van toekomst en duurzaamheid en de manier waarop we onze milieupolitiek 
vormgeven aan de hand van verschillende toekomstbeelden. Met 44 studenten dit jaar, en meer dan 
honderd studenten volgend jaar, is dit vak een belangrijke volgende stap in het breder uitdragen van 
het Futuring-gedachtegoed onder een nieuwe generatie studenten. Ook hier staan weer de volgende 
vragen centraal: wat voor soort milieupolitiek bedrijven we? Wat voor soort milieupolitiek hebben we 
nodig? En wat is de rol van kennis daarin? 
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5. Lezingen, media & publicaties
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Activiteiten en kerncijfers 

Kerncijfers van de activiteiten van 

de Urban Futures Studio tussen juni 

2020 en juni 2021

De onderzoekers van de UFS hebben afgelopen jaar een scala aan keynotes, seminars en 
andersoortige presentaties gegeven. Veel presentaties waren voor een professioneel publiek van 
beleidsmakers, bestuurders, adviseurs en collega-onderzoekers. Ook gaven we publieksvriendelijke 
lezingen, zoals bijvoorbeeld op de Dag van de Stad, het Festival van Bestuur, het symposium City Deal 
Circulair en Conceptueel Bouwen en het Comenius Festival. Ons uitgangspunt is steeds om bestaande 
wetenschappelijke kennis op inspirerende en productieve wijze over te brengen voor strategische 
beleidsafwegingen. Wegens de coronamaatregelen werd een aantal (internationale) lezingen en 
optredens geannuleerd, maar velen werden online voortgezet. Hieronder geven we een overzicht. 

Lezingen, presentaties en gastcolleges

Maarten Hajer

 • Presentatie onderzoek strategische thema’s tijdens vergadering van de raad van toezicht van  
 de Universiteit Utrecht, 30-06-2021, Universiteit Utrecht, Utrecht.

 • Gast expertpanel Sustainable neighbourhoods, 29-06-2021, Countdown to Net Zero London  
 hybrid conference. 

 • Gastcollege bijdrage Waarde(n) van Wonen, 23-06-2021, Nederlandse School voor Openbaar  
 Bestuur.

 • Interview over onderzoek rondom Futuring en hoe toekomstdenken kan helpen voor 
 verschillende disciplines ten behoeve van podcastaflevering, 16-06-2021, Brabant Kennis.

 • Presentatie bij the Positive Future webinar series, 14-06-2021, IEA Paris, online.

 • Keynote-lezing Learning from the Situationists: why we need to understand dramaturgies to  
 fight climate change, 01-06-2021, Care-full Design Lab, CreaTures RMIT Europe, Barcelona.
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 • Gastcollege Enacting Sustainable Futures, Life of Deltas, 26-05-2021, voor studenten van de  
 Chinese University Hong Kong & Utrecht University, online.

 • Interview voor Wood for Future, 19-05-021, global media platform Design|Warehouse, 
 Gastcollege keuzecursus COVID-19 & Society, 11-05-2021, UMC Utrecht, Utrecht.

 • Keynote-lezing Urbanization and Cities voor IRP, What Does the Global Future Hold, Webcast  
 Series - Episode 2, 10-05-2021, International Resource Panel of United Nations Environment  
 Programme, online.

 • Keynote-lezing Hoe bouw je een gezonde stad? 31-03-2021, NOVI-webinar, de Leidse 
 Schouwburg, Leiden.

 • Keynote-lezing Building Sustainable Cities at the Neighbourhood Scale, 22-03-2021, the Global  
 Urban Network Seminar Series, School of Cities (University of Toronto), online.

 • Gast expertpanel Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future. A Policy Perspective,  
 26-02-2021, online.

 • Interviewgast bij De Futuristen - (Nooit meer) werken in de stad van de toekomst? 12-02-2021,  
 Studium Generale Universiteit Utrecht & Nieuw Utrechts Toneel.

 • Lezing Experimenteel Bestuur Festival van het Bestuur, 11-02-2021, ministerie van 
 Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

 • Keynote-lezing Neighbourhoods for the Future: Confronting the post-pandemic global urban  
 challenge, 11-02-2021, ULI Toronto, online.

 • Interviewbijdrage aan symposium City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, 10-02-2021,  
 online.

 • Openingslezing voor het Breed Beraad de NOVI - de Nationale Omgevingsvisie, 08-02-2021,  
 stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing.

 • Keynote-lezing UNESCO Biosphere Waddengebied Holwerd aan Zee, 05-02-2021, online.

 • Keynote-lezing voor de Innovatiecursus, Leergang I&W, 04-02-2021, ministerie van 
 Infrastructuur en Waterstaat, online. 

 • Keynote-lezing voor Acceleration Sessions, 18-01-2021, DRIFT for Transition, Rotterdam, 
 online.

 • Gastspreker rondetafelgesprek Beyond the 60-minute city: neighbourhood based growth and  
 global cities, 27-01-2021, Centre for London.

 • Gastcollege Advanced Research Methods Spatial Planning, 16-12-2020, voor mastervak 
 Advanced Research Methods in Spatial Planning, Universiteit Utrecht, online.

 • Lezing over het gebruik van de publieke ruimte, burgerinitiatieven en Covid-19, 8 dec 2020,  
 webinar.

 • Interview Sturen op schaarse ruimte, 12-11-2020, De Raad voor de leefomgeving en infra  
 structuur (Rli).
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 • Interview over Neighbourhoods for the future, 10-11-2020, Ruimte+Wonen. 

 • Keynote-lezing Futuring for Sustainability - the case of Off Shore Wind on the Northsea 1-11- 
 2020, International Research Society for Public Management (Special Interest Group ‘Design in  
 Public Management’), online.

 • Bijdrage aan Podcast Into the future, 12-10-2020, www.scholscommandeur.nl.

 • Keynote-lezing voor conferentie SHAPING URBAN CHANGE – Livable City Regions for the 21st  
 Century, 15-09-2020, REAL CORP, Duitsland (online).  

 • Bijdrage over het circulaire cultuurcluster Berlijnplein tijdens aperitief pensant, 8-07-2020,  
 Gemeente Utrecht, Berlijnplein Utrecht.

 • Gastlezing voor studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen, 19-06-2020, 
 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Gastspreker over welke veranderingen de coronacrisis teweegbrengt bij talkshow 
 Economische Verkenningen MRA, 16-06-2020, Metropoolregio Amsterdam, Desmet studio’s,  
 Amsterdam.

Jesse Hoffman

 • Gastcollege over Transdisciplinariteit, 08-06-2021, Universiteit van Amsterdam.

 • Keynote-lezing voor VN-school in Charleston, 07-06-2021, South Carolina, Verenigde Staten,  
 online.

 • Workshop/Masterclass Imagining Inclusive Circular Fashion Futures, 16-06-2021, online. 

 • Workshop/Masterclass Host workshop over institutional work in the energy transition, 
 02-06-2021, online.

 • Workshop/Masterclass, Host Workshop Energy Justice, 04-05-2021, online.

 • Publiek optreden Moderator bijeenkomst over verbeelding, 15-04-2021, Community of 
 Practice van City Deals, online.  

 • Workshop/Masterclass, Host workshop on Transdisciplinary Research, 07-04-2021, online. 

 • Workshop/Masterclass Stakeholder engagement Finance, renewable energy and social equity  
 in a post-covid world, 24-03-2021, online.

 • Presentatie ReSET: reconfiguring energy for social equity, 23-03-2021, Urban Futures Studio X  
 Climaginaries seminar, online.

 • Workshop/Masterclass, Host workshop over Policy regimes in the energy transition, 
 16-03-2021, online.

 • Publiek optreden Teaching with society and Issue focused education, 04-03-2021, 
 Onderwijsparade, Universiteit Utrecht, online.

 • Gast expertpanel bij uitreiking Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021, 01-03-2021, 
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 ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, online. 

 • Workshop/Masterclass Verstedelijking in de Nederlandse Delta, 29-01-2021, online.

 • Workshop/Masterclass Inception workshop ReSET: reconfiguring energy for social equity, 
 31-8-2020 t/m 03-09-2020, online.

Jeroen Oomen

 • Keynote-lezing Geoengineering, 28-06-2021, De Balie, Amsterdam.

 • Gastlezing CLOSE-UP: Tastbare Toekomst, 03-06-2021, Vox Pop, Universiteit van Amsterdam,  
 online.

 • Workshop/Masterclass Workshop Futuring & Design’, 28-05-2021, ministerie van 
 Infrastructuur en Waterstaat, online.

 • Publiek optreden Sustainability Dialogue: Desirable climate futures? The geoengineering 
 dilemma, 13-04-2021 Universiteit Utrecht, online.

 • Publiek optreden Duurzaamheidscolloquium, 01-04-2021, UMC Utrecht Medisch Centrum,  
 online.

 • Publiek optreden ESG Speaker Series: It’s about time. Temporality, Tensions, and Earth 
 System Governance of the Future, 25-03-2021, Earth System Governance (Future Earth), online.

 • Workshop/Masterclass Making Climate Futures, 15 t/m 16-03-2021.

 • Publiek optreden Teaching with society and Issue focused education, 04-03-2021, 
 Onderwijsparade, Universiteit Utrecht, online.

 • Publiek optreden Transdisciplinair samenwerken aan de toekomstbestendige stad: nuttig of  
 noodzaak? 03-03-2021, Comenius Festival, online.

 • Presentatie Rethinking Security in light of Climate Engineering, 25-02-2021, Online seminar  
 series: Security Politics, Risk and Climate Geoengineering, University of Kopenhagen, online.

 • Workshop/Masterclass Deep Transitions Futures, 15-02-2021, Universiteit Utrecht, online.

 • Workshop/Masterclass voor Knowledge frontiers Symposium on ‘The Anthropocene’, The 
 British Academy en Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, 
 17 t/m 26-11-2020, online.

 • Lezing Klimaat, Conflict, en de Wenselijke Toekomst, KNHG Symposium: Meer dan Menselijk  
 Verleden, 19-11-2020, digitaal jaarcongres.

 • Workshop/Masterclass The Politics of Climate Engineering: Actors, Arenas, Timescales, 
 Lorentz Center Symposium, 29-10-2020 t/m 01-11-2020, online.

 • Gastcollege Hoe Westers is Volkswoede? Voor Andragologie: collegereeks omgaan met 
 Ressentiment, 28-10-2020, online.

 • Presentatie Climate Modelling as a Technique of Futuring, 21-08-2020, EASST conferentie,   
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 Praag, online.

 • Workshop futuring, 20-07-2020, Climate KIC Journey, online.

 • Workshop/Masterclass Futuring for Sustainability Summer School, 13 t/m 17-07-2020, 
 Universiteit Utrecht, online.

 • Presentatie Climate Modelling as Technique of Futuring, 14-02-2020, Utrecht Leiden 
 Modelling workshop.

Irene Bronsvoort

 • Bijdrage aan publicatie Dubbelinterview Rogier van der Wal en Irene Bronsvoort - reflectie op  
 onderzoek Suzanne Potjer Publicatie De kunst van én-én. Onderzoek naar de onbewuste 
 kennis van makers in City Deals, 28-05-2021.

 • Presentatie De Kracht van Verbeelding in City Deals, 15-04-2021, Online (Webex meeting   
 Agenda Stad).

 • Presentatie onderzoeksvoorstel tijdens bijeenkomst Special Interest Group CITEUS 
 Performing the future neighbourhood; a performative approach to studying interactions in   
 local energy transitions, 25-03-2021, Online (Teams-meeting CITEUS). 

 • Workshop/Masterclass Wijken v.d. Toekomst met Martijn van den Hurk tijdens Dag van de  
 Stad, 16-11-2020, Online (Nijmegen). 

 • Gastcollege Presentatie: Vormgeven aan inclusieve ontmoetingen tijdens online 
 RES-werkplaats, 5-10-2020, Provincie Zuid-Holland RES-werkplaats.

 • Lezing Vormgeven aan inclusieve ontmoetingen tijdens digitale Thorbecke-sessie, 15-04-2020,  
 (VNG), online.

 • Workshop/Masterclass tijdens Stadmakerslunch over Inclusieve burgerbetrokkenheid in Bos 
 polder-Tussendijken, 16-01-2020, Rotterdam.

Astrid Mangnus

 • Workshop/Masterclass, Demo van game Utrecht2040 op de Media Architectuur Biënnale, 
 24 t/m 29 juni 2021, Amsterdam/Utrecht, online.

 • Gast expertpanel, Media Architectuur Biënnale Livecast #5: Playful Urban Futuring, 28-4-2021,  
 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

 • Publiek optreden, Interview voor toekenning Nederlandse Hogeronderwijspremie, 2e prijs  
 behaald, 11-02-2021, ministerie van OCW, Den Haag.

 • Gast expertpanel, Transitioning Cultures of Everyday Food Consumption and Production: 
 Stories from a Post-growth Future., 13-01-2021, Research Institute for Humanity and Nature,  
 Japan. 
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Lisette van Beek

 • Presentatie paper Anticipating futures through models: the rise of Integrated Assessment   
 Modelling in the climate science-policy interface since 1970, 22-8-2021, EASST 4S congress, 
 online.

 • Presentatie paper Anticipating futures through models: the rise of Integrated Assessment 
 Modelling in the climate science-policy interface since 1970, 07-05-2021, Making climate 
 futures seminars (Wim Carton), online.

 • Gastcollege over Integrated Assessment Models bij vak IMES (Nils Markusson), 27-04-2021,  
 Lund University, online.

 • Presentatie over paper Anticipating futures through models: the rise of Integrated 
 Assessment Modelling in the climate science-policy interface since 1970 bij IMES research 
 seminars (Alexandra Nikoleris), 24-02-2021, Lund University, online.

 • Gastcollege mondiale scenario’s bij vak planningmethoden (Peter Pelzer), 18-01-2021, 
 Universiteit Utrecht, online.

 • Inhoudelijke bijdrage aan afleveringen 1 t/m 6 van seizoen 2 van de podcast Ansicht door   
 RAUM, 03-10-2020, RAUM, Utrecht, online.

 • Presentatie bij EASST 4S Congress, 21-08-2020, online.

 • Workshop Futuring, 20-07-2020, Climate KIC Journey, online.

Yuana Lestari

 • Speech paper presentatie A dramaturgy of critical moments in transition: Understanding the  
 dynamics of conflict in socio-political change. Tijdens de EU-SPRI 2021 Conference, 01-06-2021,  
 Oslo, online. 

 • Gastcollege Critical Moment and Dramaturgy Analysis, 29-04-2021, Institute of International  
 Studies, Universitas Gadjah Mada, Indonesië.

 • Gast expertpanel, Webinar on Transition in the Global South: Role of State Actors the 
 pandemic, 02-12-2020, online. 

 • Workshop/Masterclass EU-SPRI mini course: Technology, Policy and Pathways to Possible   
 Worlds: Imagining Year 2050, 01-12-2020, online. 

 • Voorzitter webinar Transition in the Global South: Informality and Covid-19 crisis, 01-11-2020,  
 online. 

 • Gast expertpanel, Webinar on Transition in the Global South: Changing Social Practices in   
 times of Pandemic, 01-09-2020, online. 

 • Presentatie paper A dramaturgy of critical moments in transition: Understanding the 
 dynamics of conflict in socio-political change voor Best paper award, the International 
 Sustainability Transition (IST) Conference, 01-08-2020, Wenen, Oostenrijk (online). 
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Mediabijdragen

Interviewbijdrage ‘Experimenten kunnen mensen overtuigen dat de wereld er anders uit kan zien - In 
gesprek met rijksbouwmeester Floris Alkemade en hoogleraar Maarten Hajer’ door Maarten Hajer, 
2021, Woningbouwatelier magazine.
  
Interviewbijdrage ‘We riepen altijd dat de bouwsector niet innovatief was’ door Maarten Hajer, 
27-05-2021, Innovatie-estafette.nl.
 
Boekrecensie ‘Ecologisch urbanisme op wijkschaal: een wervend pleidooi voor een nieuwe 
maakbaarheid’ door Tim Devos, 20-04-2021, Archined.

Artikel ‘Manipulatie van het klimaat - wen er maar vast aan’ door Jeroen Oomen, 03-05-2021, NRC 
Handelsblad.

Interviewbijdrage aan video ‘Van de Rabo Campus naar een wijk van de toekomst’ door Maarten 
Hajer, 20-05-2021, Rabo Campus.

Interviewbijdrage aan artikel ‘Bij het vak Mixed Classroom wordt het studentenbrein ‘opgerekt’’ door 
Jesse Hoffman en Peter Pelzer, 24-02-2021, DUB.
 
Artikel ‘De Kunst van het Bijeenkomen’ door Irene Bronsvoort, Jesse Hoffman en Maarten Hajer voor 
tijdschrift Ruimte en Wonen, 28-12-2020.
 
Interview ‘Aandacht voor de vormgeving van ontmoetingen, een interview met Irene Bronsvoort’ voor 
Kennisknooppunt Participatie, 21-12-2020.
 
Interview over Climaginaries in Zweeds literair tijdschrift Ordkonst door Lisette van Beek, 28-11-2020.

Onderzoekspublicaties

Silke Beck en Jeroen Oomen (2021) Imagining the corridor of climate mitigation - What is at stake in 
IPCC’s politics of anticipation?, Environmental Science and Policy volume 123.

Jeroen Oomen (2021) Imagining Climate Engineering: Dreaming of the Designer Climate.

Suzanne Potjer en Maarten Hajer (2021) Experimenteel Bestuur – Bijsluiter voor beleidsmakers die op 
pad willen.

Jeroen Oomen, Jesse Hoffman en Maarten Hajer (2021) Techniques of Futuring: On How Imagined 
Futures Become Socially Performative, European Journal of Social Theory, European Journal of Social 
Theory

Jesse Hoffman, Peter Pelzer, Loes Albert, Tine Béneker, Maarten Hajer en Astrid Mangnus (2021) A 
futuring approach to teaching wicked problems, Journal of Geography in Higher Education.

Boekhoofdstuk Ecological Modernization door Maarten Hajer voor ‘Essential Concepts of Global 
Environmental Governance’ van Jean-Frederic Morin en Amandine Orsini (2021). 

Lisette van Beek, Tamara Metze, Eva Kunsler, Hiddo Huitzing, Filip de Blois en Arjan Wardekker (2020) 
Environmental visualizations: Framing and reframing between science, policy and society, Environ-
mental Science & Policy volume 114. 

https://woningbouwatelier.nl/wp-content/uploads/2021/06/1176-WBA-magazine-WCAG.pdf
https://woningbouwatelier.nl/wp-content/uploads/2021/06/1176-WBA-magazine-WCAG.pdf
https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2021/05/27/we-riepen-altijd-dat-de-bouwsector-niet-innovatief-was
https://www.archined.nl/2021/04/ecologisch-urbanisme-op-wijkschaal-een-wervend-pleidooi-voor-een-nieuwe-maakbaarheid/
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