De Dag van de Stad:
•
•
•

Is hét jaarlijkse evenement dat de innovatiekracht van Nederlandse
steden een impuls geeft;
Verbindt ambtenaren, stedelijke bestuurders, provincies en Rijk
onderling;
En ook aan wetenschappers, bewoners, kunstenaars, maatschappelijke
organisaties en ondernemers.

In 2023 in jóuw stad?

Hét congres over stedelijke ontwikkeling in NL
•
•
•
•
•

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 1500+ deelnemers het grootste jaarlijkse stedencongres van
Nederland
+/- 100 inhoudelijke verdiepingssessies in festivalformule

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, energietransitie, sociaal domein 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.

Opzet: crossover hoofdpodium en deelcongressen
•
•
•
•
•
•

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).

Bestuurdersprogramma
•
•
•
•
•

Deelname van G4, G40, P31, Rijksoverheid en maatschappelijke partners
100 à 150 bestuurders nemen deel aan het bestuurdersprogramma
Verschillende thematische bestuurderstafels
Landelijke thema’s met aandacht voor de lokale opgaven
Voorbeelden: wonen, digitalisering, openbare ruimte en sociaal domein

Kerngetallen Dag van de Stad
•
•
•
•
•
•
•

1500 – 2000 deelnemers;
150-200 sprekers;
14 stadssafari’s;
90 workshops;
10 last lectures van topsprekers op het hoofdpodium;
10 exclusieve bestuurderssessies;
5 – 10 excursies de avond van tevoren tijdens de Nacht
van de Stad.

Wat vragen we?
•
•
•
•
•
•
•

•

Een inspirerende, innovatieve en flexibele locatie!
Ontvangst- en cateringruimte van in totaal 2.000 tot 3.000 m² voor ca. 1500-2000
personen;
Een plenaire zaal voor ca. 1.500 personen;
Ongeveer 20 subruimtes voor in totaal ca. 1.500 personen;
Goed bereikbaar vanuit heel Nederland;
Dichtbij een NS station en voldoende parkeergelegenheid;
Een voorstel voor congresdatum en optie bij beoogde hoofdlocatie en eventuele
sublocatie(s), in de tweede helft van september tot eind oktober 2023 (rekening
houdend met herfstvakanties).
De Dag van de Stad vindt bij voorkeur plaats op een maandag.
Optie bij de hoofdlocatie voor 2 dagen:
dag 1 is opbouwdag + Nacht van de Stad. Dag 2 is de Dag van de Stad + afbouw.

En verder:
•

•
•
•

•

•
•
•

Bestuurlijke betrokkenheid van
burgemeester en wethouders;
Een aangeboden financiële bijdrage van
de gastgemeente. Richtlijn 50.00075.000 euro (naar draagkracht);
Organisatie en financiering van circa 10
stadssafari’s.
Organisatie en financiering van
avondexcursies door de gastgemeente
tijdens Nacht van de Stad in
samenwerking met kernteam
organisatie;
Deelname aan het kernteam organisatie
Dag van de Stad;
Bemiddeling bij zoeken naar lokale
vrijwilligers en acts;
Hulp bij zoeken naar lokale sponsoren /
regionale financieringsmogelijkheden
(inspanningsverplichting);
Totale tijdbesteding gastgemeente circa
8 maanden gemiddeld 0,7 fte.

Inzending bidbook
• Heeft u het voornemen om een bidbook in te sturen?
Meld dit z.s.m. via info@dedagvandestad.nl ;
• Inzending bidbook tot uiterlijk 16 mei 2022;
• 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;
• Organisatieteam Dag van de Stad brengt in juni 2022
locatiebezoek aan best scorende inzendingen.
• Vertrouwelijke bekendmaking winnende inzending:
juni 2022
• Publieke bekendmaking gaststad 2023: tijdens Dag van
de Stad in Tilburg, op 29 september 2022.
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