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De aanleiding

• Voortbouwen op succesvolle Dag van de Stad in Utrecht (2017), 
Amersfoort (2018) en Den Haag (2019)

• Internationale Dag van de Stad op 31 oktober 2020 (Verenigde Naties)

• Presentatie nieuwe City Deals/ Europese Agenda Stad



• Alle belangrijkste thema’s samen op één groots inspirerend congres
• De beste sprekers uit binnen- en buitenland
• Voor íedereen die zich met stedelijke ontwikkeling bezighoudt
• Met 2.000+ deelnemers het grootste jaarlijkse stedencongres van 

Nederland
• +/- 100 inhoudelijke verdiepingssessies in festivalformule

Hét congres over stedelijke ontwikkeling in NL



Het doel: inspireren, informeren en verbinden 

• De dag inspireert Nederlandse steden en stedelijke regio’s om de krachten 
te bundelen om kansen en uitdagingen aan te gaan; 

• De dag verbindt steden en stedelijke regio’s, en verbindt vakgebieden om 
tot innovatieve en integrale aanpak te komen;

• De dag informeert, geeft praktische tips waar je morgen direct mee aan 
de slag kunt gaan in eigen stad en stedelijke regio;

• De dag agendeert nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen die relevant 
zijn op zowel lokaal als nationaal niveau.



De bezoekers: een bonte mix

• Professionals en actieve inwoners die zich in hun dagelijkse werk met 
stedelijke ontwikkeling bezighouden

• Bestuurders en beleidsmakers, creatieve professionals, actieve inwoners,  
ondernemers, wetenschappers etc. 

• Uit alle relevante werkvelden: stedenbouw, mobiliteit, duurzaamheid,  
veiligheid, zorg, onderwijs, detailhandel, toerisme etc.



De achtergrond: samen uitdagingen aangaan

• Steeds meer Nederlanders wonen in steden en stedelijke regio’s;
• Dat brengt talrijke uitdagingen met zich mee op het gebied van wonen, 

mobiliteit, veiligheid, leefbaarheid, economie etc.;
• Tegelijkertijd is de stad dé plek waar netwerken van talentvolle mensen deze 

uitdagingen aan kunnen gaan en kansen kunnen pakken;
• Samenwerkende steden en stedelijke regio’s met Rijksoverheid en 

maatschappelijke partners zijn dé sleutel tot (inter)nationaal succes op 
economie, leefbaarheid en innovatie.



• Topsprekers op hoofdpodium geven last lectures;

• Ruim 80 sessies over brede actuele thema’s uit de stad;

• Bestuurdersprogramma voor 100 à 150  burgemeesters en wethouders met 
Rijkspartners;

• Originele werkvormen (een mix van presentaties, exposities, workshops, etc.); 

• Speciale programma’s: b.v. Stadsafari’s, Internationaal & City Deals;

• Bezoekers stellen volledig hun eigen programma samen (festivalformule).)

Opzet: crossover hoofdpodium en deelcongressen



Kerngetallen gaststad Den Haag 
maandag 28 oktober 2019: 
• 2.300 bezoekers;
• 200 sprekers;
• 14 stadssafari’s;
• 90 workshops; 
• 12 last lectures van topsprekers op het hoofdpodium;
• 10 exclusieve bestuurderssessies (180 deelnemers);
• 5 excursies de avond van tevoren tijdens de Nacht van 

de Stad.



Wat vragen we?

• Een inspirerende, innovatieve en flexibele locatie!
• Ontvangst- en cateringruimte incl. vijf grote organisatiestands van in totaal 2.000 tot 

3.000 m² voor ca. 2.000 personen; 
• Een flexibele zaal voor ca. 1.000 personen;
• Ongeveer 20 subruimtes voor in totaal ca. 1.000 personen;
• Goed bereikbaar vanuit heel Nederland;
• Dichtbij een NS station en voldoende parkeergelegenheid; 
• Beschikbaar op maandag 26 oktober 2020 (25 oktober opbouw, 27 oktober 

eventueel afbouw).



• Bestuurlijke betrokkenheid van 
burgemeester en wethouders;

• Een aangeboden financiële bijdrage 
van de gastgemeente richtlijn 50 tot 
75k (naar draagkracht);

• Organisatie en financiering van circa 
10 stadssafari’s en 

• Optioneel 5 avondexcursies door de 
gastgemeente bij Nacht van de Stad;

• Deelname aan het kernteam 
organisatie Dag van de Stad;

• Bemiddeling bij zoeken naar lokale 
vrijwilligers en acts;

• Hulp bij zoeken naar lokale sponsoren 
(inspanningsverplichting); 

• Totale tijdbesteding gastgemeente 
circa 8 maanden gemiddeld 0,5 fte.



Volgend jaar in uw stad? 



• Rijksoverheid | Platform 31 | G4 | 
• G40 | VNG |IPO I Netwerk Kennissteden | Agenda Stad

• Indien u een bidbook wilt indienen graag aanmelden 
via info@dedagvandestad.nl ;

• Inzending bidbook tot uiterlijk 13 januari 2020;
• Inzendingen worden beoordeeld op aanwezigheid van 

de gevraagde faciliteiten, organiserend vermogen en 
creatieve ideeën;

• De organisatie neemt contact op met de potentiële 
gastgemeente om de onderdelen te bespreken;

• Jury: wethouder Robert van Asten van Den Haag en 
delegatie van het Ministerie van BZK; 

• Bekendmaking geselecteerde stad half februari 2019;
• In maart 2020 wordt gestart met de voorbereidingen 

van het inhoudelijke programma; 
• Dag van de Stad op maandag 26 oktober 2020.

mailto:info@dedagvandestad.nl

