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Meer weten over een voorbeeld uit deze monitor,
heb je een andere kennisvraag, of wil je deze
monitor in de toekomst in je inbox ontvangen? Laat
het ons weten via internationaloffice@amsterdam.nl
Deze tweewekelijkse monitor is erop gericht om een
algemeen beeld te vormen van de maatregelen die
andere steden in Europa en daarbuiten nemen naar
aanleiding van de uitbraak van corona. Verschillende
domeinen komen aan bod en alle voorbeelden
zijn gericht op hun relevantie voor steden en met
name Amsterdam. Ook bevat dit document een
overzicht van EU-maatregelen en een overzicht van
informatiebronnen die relevant zijn voor steden.
Voor meer informatie over de Amsterdamse aanpak
van het coronavirus kijk op amsterdam.nl/coronavirus
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Fysiek domein

Versoepeling van maatregelen
Deze monitor staat vooral in het
licht van het versoepelen van de
maatregelen. Hoe wordt de economie
herstart en hoe worden bedrijven en
de culturele sector ondersteund? Wat
doen steden om de zorgvoorzieningen
en het openbaar vervoer weer op
gang te brengen?
Hieronder een overzicht van de
algemene maatregelen in een aantal
Europese landen:
■ In Oostenrijk gaan restaurants
open vanaf 15 mei. Groepen tot 10
personen mogen weer bij elkaar
komen vanaf 1 mei. Mondkapjes
zijn verplicht in winkels en openbaar
vervoer.
■ In België heropenen de scholen vanaf
18 mei. Vanaf 11 mei kunnen alle
winkels weer open.
■ In Tsjechië mag alle horeca vanaf 25
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■

■

■

■

mei open. Groepen van maximaal
10 personen zijn vanaf 24 april
toegestaan.
In Polen is het verplicht om
mondkapjes te dragen. Scholen gaan
open na 24 mei.
In Frankrijk mogen ouderen onder
strikte voorwaarden weer bezocht
worden sinds vorige week. Maximaal
twee mensen per bezoek, fysiek
contact is nog steeds niet toegestaan.
In Brusselse wijken krijgen fietsers en
voetgangers voorrang op de weg en
wordt de maximale snelheid 20 km
per uur.
In Milaan worden inwoners uitgenodigd om mee te denken over de
volgende fase van de coronacrisis.
Door middel van een internetplatform
kunnen inwoners hun ideeën delen
over de toekomst en het ‘nieuwe
normaal’.

Editie 3, 29 april 2020  	

■ Bristol zet in op het gebruik van de
Sustainable Development Goals voor
herstel, een groene economie met
minder armoede en ongelijkheid.
■ In Vilnius heeft de burgemeester
aangekondigd dat restauranteigenaren op achttien plekken in de
stad gebruik mogen maken van de
openbare ruimte om hun terrassen uit
te breiden. Zo kunnen de terrassen
opgesteld worden op een manier dat
er minstens twee meter tussen de
tafels ontstaat.
Meer lezen?
Klik hier voor een overzicht per land en
hier voor een artikel van Politico waar
Europa’s exitstrategieen met elkaar
worden vergeleken.
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Uitgelicht: Singapore
Introductie van de app
TraceTogether
Het doel van deze app is de
verspreiding van Covid-19 indammen
middels ‘contact-tracing’. Inwoners
van Singapore kunnen deze app
vrijwillig downloaden. Om de app te
gebruiken dient een telefoonnummer
geregistreerd te worden. De app houdt
door middel van Bluetooth bij bij welke
andere gebruikers de gebruiker dicht
in de buurt is geweest. Deze informatie
wordt geanonimiseerd opgeslagen
op de telefoon. Alleen wanneer een
contact tracer contact zoekt, zal de
gebruiker gevraagd worden om de data
van zijn/haar telefoon te uploaden naar
een centrale server van het Ministerie
van Volksgezondheid. Locatiegegevens
worden niet gebruikt.

SpotOn
Een slimme thermometer om veilig,
makkelijk en snel de temperatuur te
meten. Deze thermometer beschikt
over gezichtsherkenningstechnologie,
welke tot 10 gezichten per keer
kan detecteren. De nauwkeurigheid
bedraagt tussen de +0.3-0.5 °C. De
detectie afstand bedraagt 2 meter. De
thermometer wordt niet beïnvloed door
maskers, hoeden, kapsels en warme en
koude items (waaronder drinken).
De kleur groen wordt gebruikt voor
een temperatuur onder 37.5 °C en
rood voor boven 37.5 °C. Na gebruik
van SpotOn zal een handmatige check
plaatsvinden indien de temperatuur
hoger is dan 37.5 °C.

Chatbot voor vragen
gerelateerd aan Covid-19
De chatbot maakt gebruikt van
beslisbomen en is te gebruiken via
de overheidswebsite van Singapore,
Telegram, Facebook en Facebook
Messenger. De chatgeschiedenis
wordt dagelijks gecheckt om FAQ’s
te identificeren. Google Translate kan
gebruikt worden om een vraag naar het
Engels te vertalen.
De chatbot kan ook gebruikt worden
om informatie te doorzoeken. De
chatbot beschikt ook over een
symptomenchecker: de chatbot kan
namelijk simpele medische triage
verrichten.

vervolg op volgende pagina
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Uitgelicht: Singapore
vervolg van pagina 5

Travel & Health Declaration System
Dit is een nationaal check-in systeem,
ontworpen door GovTech met het
oog op efficiënte crowd monitoring en
het tegengaan van lange wachttijden.
Het systeem is cloud-based en gratis
beschikbaar voor overheidsinstanties
en bedrijven. Bezoekers kunnen een
qr-code scannen door de SingPass
Mobile app te gebruiken, toestemming
te geven om hun contactgegevens te
delen om vervolgens de noodzakelijke
declaratie te doen of een instelling te
bezoeken.
Digitalisatiefonds
Het Digitalisatiefonds is onderdeel van
de overheid en haar 55 miljoen USD
Kunst en Cultuur veerkrachtpakket. Dit
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fonds helpt onder andere musea om
de collecties toegankelijk te maken via
virtuele platforms. Ook ondersteunt het
pakket de digitale presentatie van grote
events.
Marketing Partnership Programme
Het Singaporese Toerisme Bestuur
(STB) heeft voor 20 miljoen USD het
Marketing Partnership Programme
gelanceerd. Dit initiatief ziet erop toe
dat bedrijven in de toerismebranche hun
internationale bekendheid behouden en
een kickstart kunnen maken als de markt
hersteld is. Het STB ondersteunt in de
marketingkosten en zal verschillende
extra funding boosters uitdelen aan
bedrijven die samenwerken met andere
toerisme stakeholders om zo diensten
van grotere waarde aan te kunnen
bieden aan klanten.
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Sociaal domein

Scholen mogen weer open in Denemarken
Hoe gebeurt dat?
Opening scholen en kinderopvang
■ Kinderen en werknemers waarvan een
huisgenoot corona heeft mogen niet
naar de kinderopvang of school.
■ Wanneer werknemers symptomen
hebben of ontwikkelen gedurende de
dag moeten ze naar huis en mogen
ze terugkomen indien ze 48 uur vrij
zijn van symptomen.
■ Wanneer het kind qua gezondheid in
de risicogroep valt, overleg dan met
de huisarts. Het blijft een individuele
afweging, maar in principe kunnen
kinderen uit risicogroepen naar
school.
■ Wanneer een medewerker ziek blijkt
te zijn, moeten er extra hygiënemaatregelen genomen worden.
Directe collega’s die in aanraking zijn
geweest met de persoon mogen in
principe wel blijven werken.
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■ Er is geen maximum qua aantal
mensen in de opvang. Maar men
probeert steeds zoveel mogelijk
kinderen en volwassenen met dezelfde groep te laten doorbrengen in
dezelfde ruimte.
Lokaalwisselingen
■ Leerlingen mogen tijdens de
schooldag zo min mogelijk van
klaslokaal wisselen. Het is de leraar
die naar de klas komt.
■ In het geval van noodzakelijke
lokaalwisselingen moeten studenten
tussendoor hun handen wassen.

de kinderen met tussenpozen af te
leveren.
■ Volwassenen moeten fysiek contact
waaronder nauw en langdurig
contact, handdrukken, knuffels, etc.
vermijden met mensen met wie ze
niet in een huis wonen.
■ Openbaar vervoer moet vermeden
worden.

Halen/brengen van kinderen
■ Er moet voor worden gezorgd dat
ouders of begeleidende volwassenen
zich niet verzamelen bij de ingangen
van de kinderopvang. Dit kan door
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Scholen mogen weer open in Denemarken
Welke hygiënevoorschriften gelden er?
■ Toiletten moeten minstens tweemaal
daags met schoonmaakmiddelen
worden schoongemaakt.
■ Tafels en contactpunten worden
minstens tweemaal per dag
schoongemaakt.
■ Speelgoed, zowel binnen als buiten,
moet minimaal tweemaal per dag
worden gewassen.
■ Speelgoed mag niet meegenomen
worden vanuit huis.
■ Speelgoed dat niet volgens
de instructies kan worden
schoongemaakt, moet worden
verpakt tot nadat de Covid-19epidemie voorbij is.
■ Beddengoed is strikt persoonlijk
en dient in de kinderwagen of het
bed van het kind blijven. Er wordt
aanbevolen dit tweemaal per
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week of indien nodig op 80 ° C te
wassen. Indien het beddengoed niet
persoonlijk is, was het dan dagelijks
op 80° C.
■ Tablets moeten meerdere keren per
dag en tussen gebruik door worden
gereinigd. Vermijd indien mogelijk
dat kinderen tablets delen of zorg
ervoor dat slechts een paar kinderen
dezelfde tablet delen. Gebruik
alcoholdoekjes voor het reinigen.
■ Toetsenborden en muizen op
de computer moeten dagelijks
worden schoongemaakt met
wegwerpdoekjes. Handen wassen
voor en na gebruik van muis en
toetsenbord.
■ Contactpunten (denk aan stoelen,
deurknoppen) dienen minimaal
tweemaal daags gereinigd te worden.
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Maatregelen in tijden van corona
binnen het sociaal domein
Ouderen en kwetsbare personen
In Madrid zijn verschillende appartementencomplexen geopend voor
ouderen met Covid-19 symptomen
zonder mantelzorgen. Er is plek voor 75
mensen en beschikking tot sociale en
psychologische ondersteuning.
In Edinburgh en Glasgow zijn er iPads
gedoneerd aan ouderen zodat zij in
contact kunnen blijven met hun families
terwijl ze in thuisisolatie zitten.
In München werkt de gemeente
samen met de openbare bibliotheken
om boeken te bezorgen bij ouderen
en mensen met een handicap. Ook
krijgt een lokale organisatie financiële
steun van de gemeente om ouderen
en kwetsbaren te helpen bij hun
boodschappen en andere dagelijkse
behoeftes, inclusief de hond uit laten.
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona

Daklozen
In Edinburgh zijn er 10 duizend bedden
in een hotel vrijgemaakt door de
gemeente in samenwerking met een
nationale hulporganisatie. Het team van
deze nationale hulporganisatie is ook
verhuisd naar een van de hotels met
14 professionals die advies en steun
kunnen bieden en daklozen kunnen
helpen met het creëren van een positief
perspectief. Honderden vrijwilligers
doen mee aan het project, bijvoorbeeld
door het leveren van verse producten
en door te koken.
In verschillende Europese steden,
waaronder Nice en Brno (Tsjechië),
worden mondkapjes uitgedeeld aan
daklozen.

Editie 3, 29 april 2020  	

Gezondheid
In Wenen is besloten om zorgpersoneel
dat vier weken aaneengesloten
overuren maakt een eenmalige bonus
van 500 euro te geven.
Wenen heeft 1 miljoen euro
beschikbaar gesteld om onderzoek te
doen naar het coronavirus. Inmiddels
zijn zeven onderzoeksprojecten gestart.
Milaan is een hulplijn gestart voor
mensen met mentale problemen.
Psychologen en doktoren kunnen zo
met patiënten spreken.
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Maatregelen in tijden van corona
binnen het sociaal domein
Jongeren
In Madrid worden online activiteiten
georganiseerd voor tieners. Zo’n 2500
thuiszittende tieners hebben inmiddels
deelgenomen in online activiteiten
waaronder koken, goochelen,
handenarbeid, spelen van video
games, dansen of een andere sport.
Zo’n 120 jongeren deden mee aan een
gezamenlijke rap wedstrijd.
In Helsinki worden schoollunches
aangeboden middels een pickup service. Deze lunch was eerst
alleen voor leerlingen die door
omstandigheden toch naar school
kwamen, maar wordt nu beschikbaar
voor iedereen.
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Overig
In Zweden is cabinepersoneel
van luchtvaartmaatschappij SAS
omgeschoold tot zorgpersoneel. Zie
meer informatie hier
Nantes en het departement LoireAtlantique hebben een fonds ter
waarde van meer dan 2 miljoen euro
opgericht om kwetsbare inwoners
die geen of weinig inkomen hebben
door de coronacrisis te helpen met de
betaling van hun huur.
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In Besiktas is de burgemeester
een campagne gestart op social
media rond gendergelijkheid. De
kernboodschappen zijn:
■ Er is geen mannen- of vrouwenwerk.
■ Iedereen kan het huis schoonmaken.
■ Het verzorgen van kinderen is een
taak van beide ouders.
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Oproep Europese steden voor opvang

alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekenland
Op 12 maart deed Eurocommissaris
Johansson een oproep aan de
lidstaten om extra kinderen op te
nemen vanuit Griekenland. Daar
hebben een aantal landen positief op
gereageerd: Duitsland, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Ierland,
Finland, Kroatië, Litouwen, België,
Bulgarije en Zwitserland. Oostenrijk
biedt aan extra opvangcapaciteit
(noodwoningen) te leveren aan
Griekenland.

voor minderjarige kinderen. De oproep
heeft als doel kenbaar te maken dat
Europese steden klaar staan voor extra
opvang voor deze kwetsbare groep en
beoogt druk op te voeren zodat meer
lidstaten daarin zullen gaan meewerken.

Wethouder Rutger Groot Wassink
van Amsterdam is naar aanleiding van
deze oproep geïnterviewd door The
Guardian. Lees hier het artikel.

Amsterdam heeft in samenwerking
met de gemeente Utrecht en 8 andere
steden waaronder Barcelona en Leipzig
en in samenwerking met Eurocities
een oproep gedaan aan de Europese
Commissie, de Europese Raad en het
Europees Parlement aangaande de
huidige situatie van vluchtelingen in
Griekenland; die dramatisch is vooral
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona
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Uitgelicht: New York
Verlenging maatregelen
en gezondheid
De maatregelen om de coronapandemie te bestrijden zijn in de staat
en daarmee de stad New York verlengt
tot ten minste 15 mei. Scholen en nietvitale bedrijven blijven dicht en mensen
moeten een mondkapje dragen in het
openbaar en als zij gebruik maken van
privaat en openbaar vervoer. Scholen
is blijven de rest van het schooljaar
gesloten. Lessen gaan online verder.
De VS kent geen universeel systeem
voor ziektekostenverzekeringen, daarom
zijn veel Amerikanen onverzekerd.
De staat New York biedt New Yorkers
zonder ziektekostenverzekering de
mogelijkheid om alsnog een verzekering
aan te vragen tot 15 mei 2020 via de
New York State Health Department of
via private partijen.
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Opvallend is dat met name de zwarte
bevolking onevenredig zwaar door het
coronavirus wordt getroffen. Verklaring
hiervoor is dat zij vaak niet de luxe
hebben om niet naar hun werk te
gaan omdat dit betekent dat er geen
brood op de plank komt. Daarnaast
hebben zij veelal slecht betaalde banen
waarbij veel contact is en een hogere
besmettingskans. Bovendien zorgt
de relatief hoge armoede onder hen
ook voor een relatief minder gezonde
levensstijl wat obesitas en suikerziekte
kan veroorzaken. Dit past ook in het
beeld dat Wereldbank schetst over de
impact van Covid-19 op de armen.

aantal veel hoger ligt. In de week
van 22 maart kwamen bijna 114.000
werkloosheidsaanvragen binnen bij de
stad New York. Men verwacht nog veel
meer aanvragen, omdat nog niet elke
aanvraag kon worden ingediend. Het
systeem kon het niet aan.

Druk op systeem
In 5 weken tijd verloren 26,2 miljoen
Amerikanen hun werk. Dit is zonder de
zzp’ers, freelancers en mensen met nulurencontracten, waardoor het werkelijke

Fraude
De politie in Manhattan heeft een
speciael website opgezet om Covid-19
gerelateerd fraude op te sporen en
tegen te gaan.
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Verkeer en luchtkwaliteit
Er is 60% minder verkeer bij de drukste
bruggen en tunnels. Hierdoor is ook
het aantal verkeersongelukken gedaald
met 60%. Daarnaast is de luchtkwaliteit
flink omhoog gegaan, er is een daling
van 25% gemeten ten aanzien van
luchtvervuiling.
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Fysiek domein

“The world has changed, so will our mobility”
Milaan maakt zich op voor het
opstarten van het publieke leven met
de campagneslogan: ‘The world has
changed, so will our mobility’.

Op stoelen van de tram/bus/metro
worden rode en groene stippen
geplaatst om afstand te bevorderen.

Vertaling
in deze nieuwe realiteit moeten we ons
aanpassen aan verschillende tijden en
manieren van reizen
We doen ons uiterste best: we zetten al
onze mensen in, zetten de hele vloot in
en ontsmetten alle middelen en stations
Om uw gezondheid en die van anderen
te beschermen, is ieders samenwerking
belangrijk: houd afstand en gebruik een
mondkapje.

Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona
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Automaten met gratis hygiënepakketten
in metrostations van Izmir
In het Turkse Izmir is de lokale
overheid begonnen met het plaatsen
van zogenaamde ‘maskmatics’,
automaten met hygiënepakketten in
metrostations.
Uit de automaat komen vier gratis
mondkapjes flesjes met 100 ml
desinfectiemiddel. Het gebruik van
mondkapjes is verplicht. Op deze
manier zorgt de metropool ervoor dat
alle inwoners toegang hebben tot de
mondkapjes.
De eerste automaat is geplaatst
in het drukke metrostation Konak.
Eerste gebruiker van de automaat
Burgemeester Tunç Soyer benadrukt:
“De gezondheid van de inwoners
van Izmir is onze hoofdprioriteit.” De
automaat kan door inwoners worden
gebruikt met een vervoerskaart
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona

van Izmir. Deze manier van
mondkapjes uitdelen vermindert het
besmettingsrisico, doordat ze niet met
handen worden uitgedeeld.
Naast metrostation Konak zal de
lokale overheid ook op 10 andere
Editie 3, 29 april 2020  	

metrostations automaten plaatsen.
Een lokaal bedrijf levert de automaten.
Izmir maakt ook plannen om inwoners
wekelijks een hygiënepakket te laten
ontvangen. Lees hier meer over de
aanpak van Izmir.
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Uitgelicht: Cannes
In Frankrijk zijn mondkapjes vanaf
11 mei verplicht. Cannes is gestart
met het uitdelen van mondkapjes
aan alle inwoners.
Monitoring van dragen mondkapjes
In samenwerking met een start-up
zijn detectiecamera’s opgehangen
op drie markten. Deze detecteren
via een algoritme wie er geen
mondkapje draagt. Als op de beelden
een marktbezoeker is te zien zonder
mondkapje, kan er een agent op
afgestuurd worden om die persoon een
mondkapje te geven en voorlichting te
geven over het nut van mondkapjes.
Marktbezoekers waren op voorhand
niet op de hoogte, er hing slechts een
korte tekst bij de ingang. Als men tegen
was, kon men dat laten blijken door nee
te schudden. De beelden worden live
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona

bekeken en niet bewaard, waardoor
persoonsgegevens beschermd worden.
Via een alartingssysteem worden
gemeenteambtenaren op de hoogte
gehouden over hoeveel mondkapjes
worden gedragen gedurende de dag.
Met een digitaal overzichtsbord kan
men zien hoe het aantal mensen dat
een mondkapje draagt zich ontwikkelt.
Men kan zo nieuwe maatregelen of
acties overwegen, zoals voorlichting
geven of mondkapjes uitdelen.

Opvang daklozen
De ruimte die nu niet gebruikt wordt
voor het afgelaste Cannes Filmfestival is
ter beschikking gesteld aan daklozen. Er
overnachten nu 50-70 mensen.

Openbaar vervoer
De speciale camera’s worden ook
in bussen in Cannes geplaatst. Daar
wordt het systeem uitgebreid met een
‘afstandsmeter’. Indien mensen te dicht
op elkaar staan in de bus zal er een
alarm afgaan.
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Gemeentelijk afvalmanagement
ACR+ over gemeentelijk beleid
De coronacrisis heeft ook een impact
op afvalproductie en afvalinzameling.
De MRA is lid van ACR+ (gericht op
resource management/Circulaire
Economie). De productie van
huishoudelijk afval lijkt in veel gevallen
te zijn toegenomen. Dat is voor de
gemeente Amsterdam van belang,
omdat de gemeente verantwoordelijk
is voor het ophalen van afval. Voor het
schoonmaken van de publieke ruimte
zijn ook aangepaste protocollen in
steden.

Richtlijnen voor afval uit het VK
Net als in Nederland heeft het Verenigd
Koninkrijk ook richtlijnen opgesteld over
hoe gemeenten om kunnen gaan met
afvalmanagement tijdens corona. In de
richtijnen wordt ingegaan op veiligheid
voor personeel en de frequentie voor
inzameling per afvalsoort.

Afvalmanagement in andere steden
■ Website van ACR+ met pagina over
het gemeentelijk beleid
■ Pdf van de Europese Commissie
■ OECD rapport met passage over
beleid afvalmanagement
■ Effecten in de Verenigde Staten

Diverse steden/landen hebben bij ACR+
input geleverd voor de analyse (Milaan,
Catalonië, Engeland en Frankrijk). Klik
hier voor de infographic met trends.

Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona
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Veel steun voor ‘groen’
Covid-19 herstelplan EU
De EU werkt momenteel aan het EU
Covid-19 herstelplan. In een artikel,
dat in diverse landen is gepubliceerd,
pleiten Frans Timmermans en Bertrand
Piccard voor een groen herstel.
Dit standpunt is van hen uiteraard te
verwachten, echter er is ook brede
steun van andere landen, bedrijven,
NGO’s en kennisinstellingen om met
een groen herstelplan te komen.
Daarbij is het volgende van belang:
■ De Europese Green Deal moet
aan de basis staan van de EUherstelmaatregelen;
■ De EU-klimaatwetgeving moet
volgens plan worden uitgevoerd;
■ De commissievoorstellen over
biodiversiteit en “farm-to-fork”strategie worden slechts enkele
weken uitgesteld.
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona

Ook Nederland is groot voorstander
van een groen herstelplan evenals
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Angela Merkel heeft op 28 april tijdens
een virtuele klimaattop haar steun
uitgesproken.
De Covid-19-crisis zorgt er ook voor
dat lokale overheden grote tekorten
hebben. Warschau heeft aangegeven
dat de nationale overheid lokale groene
initiatieven kan blokkeren en dat
daarmee de klimaatdoelstellingen niet
gehaald worden. Warschau pleit daarom
dan ook voor meer directe toegang
tot fondsen van de EU voor steden ten
behoeve van verduurzaming.
De verwachting is dat in meerdere
landen (veelal in Oost-Europese landen)
dit een grote invloed zal hebben
op de discussies rondom een groen
Editie 3, 29 april 2020  	

herstelplan. Ook is er eerder al een
statement van 36 parlementsleden
aan voorzitter Von der Leyen van de
Europese Commissie gestuurd om
bij het herstel de initiatieven van de
EU Green Deal uit te stellen om eerst
pragmatisch uit de crisis te komen.
Belangrijk is dat de Europese
Commissie een nieuwe planning
gedeeld heeft voor de initiatieven van
de EU Green Deal. Daarin blijkt dat
vrijwel alle grote voorstellen volgens
schema gepubliceerd gaan worden
(m.u.v. biodiversiteit). De verwachting
in het algemeen is ook dat het EU
herstelplan in belangrijke mate groene
randvoorwaarden zal bevatten. Ook
Amsterdam ziet de herstelfase als een
kans om groene ambities waar te maken
aan de hand van het Donutmodel van
Kate Raworth.
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Economie

Het herstarten van de economie
München
Eenmalige ondersteuning voor bedrijven
tot 250 werknemers of tot 50.000 euro
indien er sprake is van liquiditeitsproblemen, naast federale programma’s voor
bedrijven met max. 10 werknemers. Bovendien zijn de equityfondsen significant
verruimd. Ook zijn er kredietprogramma’s met waarborgen tot 100%. Bovendien is er sectorspecifieke hulp, onder
meer voor bedrijven die maatschappelijke services aanbieden zoals zorg en
onderwijs en voor culturele instituten (en
individuen werkzaam in deze branche).
Voor werknemers die door de crisis niet
voltijd kunnen werken, is er de mogelijkheid om tot 67% van hun normale loon
aan compensatie te ontvangen. Dat geld
wordt dus direct aan werknemers uitgekeerd door de overheid.
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Helsinki
Lokale start-ups worden ondersteund
om buitenlands kapitaal aan te trekken. Surveys gericht aan buitenlandse
investeerders en start-ups, om erachter
te komen welke hulpmiddelen en benaderingen gewenst zijn, dienen als basis
voor maatregelen.
Berlijn
Bijna 50 ambtenaren ondersteunen de
lokale investeringsbank om financiering
voor deze bedrijven zo snel mogelijk
rond te krijgen. Ook zijn er beurzen tot
€9.000 voor zzp’ers, freelancers en bedrijven tot 5 werknemers (‘Emergency
Aid 2’). Voor bedrijven tot 10 werknemers bedraagt dit max. €15.000. Hiernaast is er de Emergency Aid 3: welke
toeziet op snelle levering van krediet
voor SME’s (ondernemingen >10 werknemers). Het max. kredietbedrag is 25%
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van de jaaromzet van 2019. Ondernemingen tot en met 50 werknemers, krijgen max. €500.000 en ondernemingen
met meer dan 50 werknemers krijgen
max. €800.000. Tenslotte, Emergency Aid 5: bestaande uit verdergaande
beschermingsmaatregelen voor SME’s
(ondernemingen >10 werknemers). Er is
een bedrag vrijgemaakt ter hoogte van
75 miljoen euro.
Barcelona
De Catalaanse overheid nam diverse
financiële maatregelen. Zo is er een
bedrag van 21 miljoen euro vrijgemaakt
voor bedrijven (met name SME’s) die
het ergst geraakt zijn. Verder stelde zij 4
miljoen euro beschikbaar voor 19 onderzoeksprojecten voor de bestrijding van
Covid-19. Ook is er 1 miljoen euro beschikbaar aan leningen t.b.v liquiditeitsverbeteringen in bedrijven.
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Stedelijke hulp culturele sector
Wereldwijd is het culturele leven voor
een groot deel tot stilstand gekomen
met zeer ingrijpende gevolgen
voor iedereen die werk-zaam is in
de culturele en creatieve sector.
Amsterdam wisselt hierover actief
kennis uit binnen het World Cities
Culture Forum (WCCF). Hierbij een
overzicht van wat steden doen om
de culturele sector te helpen.
Amsterdam
■ Onderzoekt additionele lokale
maatregelen en is lid van Nationale
Taskforce o.l.v. minister voor Cultuur;
■ Onderzoek brede economische
impact op kunst-en cultuursector
■ Informatievoorziening
richting culturele sector over
ondersteuningsmaatregelen;
■ Amsterdams Fonds voor de Kunst
heeft per 15 april een snelloket
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geopend (€300.000) voor kleine
(digitale) projecten. Max. €1.5005.000 per aanvraag.
Barcelona
■ €1 miljoen subsidie om culturele
basisinfrastructuur te ondersteunen;
■ vooruitbetaling al toegekende
subsidies voor uitgestelde of
geannuleerde projecten;
■ €1 miljoen voor stadsbibliotheken om
boeken aan te schaffen.
Berlijn
Noodfonds van €30 miljoen voor MKB in
cultuur-en mediasector met max. omzet
van €10 miljoen die geen publiek geld
ontvangen (max. €500.000).

om op innovatieve en digitale wijze
met het publiek in contact te komen;
■ Geen terugvraag van al toegekende
subsidies voor geannuleerde
evenementen;
■ Hergebruik tickets of teruggave
stedelijke culturele instellingen;
■ Meer e-lidmaatschappen genereren
van openbare bibliotheek (e-books,
e-muziek, digitale taallessen).
Stockholm
■ 20 miljoen SEK ondersteuning
gesubsidieerde instellingen;
■ Geen terugvraag subsidies
geannuleerde evenementen 2020.

Helsinki
■ Fonds van €300.000 voor ideeën
vanuit cultuur-en evenementensector
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Stedelijke hulp culturele sector
Londen
■ Pay It Forward London: crowdfunding
platform voor MKB waardoor o.a.
kleine culturele instellingen hun
diensten alvast in de ‘voorverkoop’
kunnen doen;
■ London Community Response Fund:
Fonds van £10 miljoen: bestaande
uit meerder fondsen ter bevordering
van 8 sectoren in nood (o.a. kunst- en
cultuursector)
Wenen
■ Noodplan voor cultuur:
ondersteuningsprogramma van €35
miljoen voor culturele ondernemers,
MKB-ers en zzp-ers
■ Voorschotten van €1.000 per maand
(max. van 3 maanden) voor freelance
artiesten en wetenschappers, woonachtig in Wenen. Totaal budget van
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€1 miljoen.
■ Zie tevens het overzicht van Eurocities
op cultureel gebied. Amsterdam zal
actief met steden binnen het WCCF
kennis uitwisselen.
Lissabon
■ Geen huurverplichtingen tot 30 juni
door culturele instellingen gehuisvest
in gemeentelijke gebouwen;
■ Al getekende contracten worden
uitbetaald door het verzetten
van events of aanpassen van
programmering;
■ Steun voor culturele organisaties
die niet door gemeente worden
ondersteund door Social Emergency
Fund.
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Werelderfgoed
Bijna 90 procent van alle
werelderfgoedsites is geheel of
gedeeltelijk gesloten.
In enkele landen zijn er weer
bezienswaardigheden geopend.
Deze plekken zijn niet alleen
belangrijk om historische,
culturele of religieuze redenen,
maar ook als bron van inkomsten
voor lokale inwoners. Daarnaast
worden het dagelijkse onderhoud
en restauratiewerkzaamheden
veelal gefinancierd uit de
ticketverkoop.
Bekijk het overzicht van
initiatieven die momenteel
worden genomen.
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Maatregelen herstart culturele sector
Shenzhen
Sinds 24 maart zijn Shenzhen Library,
Shenzhen Museum, Shenzhen Concert
Hall en Shenzhen Art Museum weer
geopend. Kleinere instellingen nog
niet. In China wordt gebruik gemaakt
van de ‘ Health Code App’. Binnen die
app is er een QR-code die iedereen
moet downloaden bij een bezoek aan
een publieke instelling. Groene code
betekent: gezond en toegang tot
alle publieke instellingen. Gele code
betekent: herstellende en beperkte
toegang. Rode code: ziek, koorts of
besmettelijk, dus geen toegang.
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Shanghai
Culturele instellingen zijn gedurende
drie weken open geweest (50%) maar
vanwege economische reden was dit
niet rendabel. Ook omdat het publiek
nog te veel wegbleef vanwege angst
voor besmetting. Inmiddels zijn ze weer
gesloten. Erfgoed is wel weer geopend
net als boekenwinkels.
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Chengdu
Vanaf half mei gaan de musea weer
open met kortere openingstijden
bovendien wordt een beperkt aantal
bezoekers toegelaten, ook wordt
bij alle bezoekers de temperatuur
opgemeten en wordt de ‘ health code
app’ gebruikt. Er wordt gestart met
evenementen in de open lucht en
daarna pas weer met de evenementen
in concertzalen en stadions.
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Uitgelicht: Beijing
China heeft bij de heropening van de
economie verschillende maatregelen
ingezet die erop gericht zijn
besmettingen te voorkomen door
middel van screening. Denk hierbij aan
het voorkomen van nieuwe gevallen
door screening en medische observatie
van nieuwe arbeidsmigranten uit
andere provincies, bijvoorbeeld bij
hotels, mensen thuis en bij de haven.
Op wijkniveau worden toegangskaarten
uitgedeeld en bij binnenkomst wordt
de lichaamstemperatuur gecheckt. Er
zijn 70 specifieke klinieken opgezet;
waarvan 50 testcentra die dagelijks
13.000 tests kunnen afnemen en 20
ziekenhuizen met meer dan 3000
bedden. Ook opmerkelijk: er zijn meer
vrouwen dan mannen ziek geworden
volgens de registraties. China maakt
andere keuzes bij het versoepelen van
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona

maatregelen. Alhoewel economische
activiteiten al grotendeels zijn hervat,
zijn scholen nog niet open. Toch lijkt
de focus te liggen op het hervatten
van zoveel mogelijke economische
activiteiten. Restaurants, kleine winkels
en contactberoepen hebben het werk
hervat, met inachtneming van extra
hygiënemaatregelen. Alle bedrijven die
kunnen garanderen dat ze 2,5 m2 per
persoon tot hun beschikking hebben,
kunnen hun personeel vragen om weer
aan het werk te gaan. Ook toeristische
attracties en sportterreinen in de open
lucht gaan weer open.
Interessant is dat het nodig is om met
een app aan te tonen dat men gezond
is. Als dat zo is, is men bijvoorbeeld
ook vrij om het openbaar vervoer te
gebruiken.
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Bedrijven worden ondersteund bij de
aanschaf van hygiëneproducten; o.a.
gezichtsmaskers en thermometers
worden verschaft op regionaal en
wijkniveau en er zijn speciale bureaus
ingericht die deze materialen waar
nodig aan bedrijven verschaffen. Ook
ondersteunt de overheid bedrijven
bij het waarborgen van een gezonde
supply chain voor 300 bedrijven die zij
essentieel achten. Er is een platform
opgezet om vraag en aanbod bij elkaar
te brengen voor bepaalde grondstoffen,
onderdelen en apparatuur. Om ervoor te
zorgen dat er genoeg personeel is, zijn 1
miljoen arbeidsmigranten vanuit andere
regio’s naar Beijing overgebracht.
Ook interessant: mensen worden
aangemoedigd naar het werk te fietsen.
Deelsystemen voor fietsen worden extra
vaak schoongemaakt.
Pagina 25 van 34

Uitgelicht: Tokio
De nationale overheid heeft op 7
april de noodtoestand afgekondigd
voor de regio Tokio en op 6 mei
voor de rest van het land. Toch is
er in Japan geen sprake van een
complete lockdown. Overheden doen
een oproep aan burgers: Avoid the
“three Cs: Closed spaces, Crowded
places and Close conversation.
Burgers werken over het algemeen op
vrijwillige basis goed mee.
Tokyo Metropolitan Government
(TMG) besteedt veel aandacht aan
communicatie. Sinds eind januari
worden de eigen burgers maar
ook bijvoorbeeld ambassades zeer
regelmatig door TMG op de hoogte
gehouden van nationale en lokale
maatregelen. De gouverneur is
regelmatig via YouTube te zien.
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Informatie is in veel buitenlandse
talen beschikbaar. TMG verwijst
vaak door naar Engelstalige media
zoals NHK WORLD-JAPAN. Dat is de
internationale tak van de nationale
publieke omroep.
Economische maatregelen
De economische situatie is 20% slechter
dan in december 2019. Het totaal door
TMG beschikbaar gestelde bedrag is
3,5 miljard euro (360 miljard yen). Dit
is twee keer zoveel als indertijd bij de
financiële crisis.
Het geld is bedoeld voor bedrijven die
vrijwillig bijdragen aan het verzoek om
te sluiten of activiteiten stop te zetten.
Het geld gaat vooral naar MKB’s en
moet helpen cashflow problemen op te
lossen.
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Daarnaast kunnen bedrijven
vergoedingen krijgen voor genomen
preventieve maatregelen ter
voorkoming van verdere verspreiding
van het virus
Er is geld gealloceerd voor de aanschaf
van medische voorzieningen, waaronder
mondkapjes, door maatschappelijke
instellingen en er bestaat een
tegemoetkoming voor bedrijven die
helpen patiënten met milde klachten op
te vangen.
Bedrijven en scholen worden financieel
ondersteund in het mogelijk maken
van telewerken en afstandsonderwijs.
Tenslotte is er ook geld vrijgemaakt
voor de cultuursector.
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Bescherming digitale rechten door steden
Sinds de aankondiging van de
corona-apps zet Amsterdam in om de
digitale rechten van haar inwoners te
beschermen. Zie hieronaast de doelen
van Amsterdam en op de volgende
pagina wat andere steden doen.

Doel 1
Inzicht in technologische toepassingen en innovaties die door andere
landen en steden worden ingezet in
de strijd tegen het coronavirus met
analyse van kansen en bedreigingen.
De gemeente maakt bewuste keuzes
rondom inzet van innovatie en
technologie in de strijd tegen het
coronavirus, zorgt voor democratische
legitimatie en maakt deze keuzes,
tenzij er sprake is van beperkingen
vanwege bijvoorbeeld nationale
veiligheid, openbaar en transparant.
Amsterdam heeft zicht op innovaties
en toepassingen die risicovol, maar
wel relevant zijn om tijdens en na de
coronacrisis in te zetten en stimuleert
om alternatieve toepassingen te
bedenken die passen bij onze
samenleving.
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Doel 2
De Amsterdammer wordt bewust
van de technologieën en innovaties
die worden ingezet rondom de
coronacrisis en de burgermonitoring
functies ervan. Dit zijn toepassingen
die burgers en bedrijven zelf, al dan
niet betaald, aanschaffen.
Amsterdam signaleert digitale
toepassingen en innovaties die in
strijd zijn met de rechten van de
mens daar waar mogelijk.

Doel 3
Amsterdam werkt verschillende
mogelijke scenario ́s uit over
de te verwachten digitalisering van
de informatiesamenleving na de
coronacrisis.
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Digitale rechten en tracking apps
Gekeken naar Israël, China, Taiwan,
Zuid-Korea, Hongkong, Iran, Singapore,
VS, Zweden, Duitsland, Italië en Spanje
zijn de gebruikte technologische maatregelen in de wereld grofweg als volgt te
categoriseren:
■ Social distancing
■ Contact tracking
■ Zelfdiagnose
■ Handhaving
Daarnaast zijn er voorbeelden van; andere applicaties, AI, 3D-printing, drones
en platforms voor hulp- en kennisdeling.
De meetinstrumenten meten één of
meerdere van de volgende zaken: drukte, afstand tussen personen, symptomen
Covid-19.

ontwikkeling of in ideefase zijn warmtemeters, object detection/scancars, MMwave (millimeter wave, alternatief voor
videocamera’s), druktedata Google en
telecombedrijven. Steden die deze technieken inzetten of overwegen zijn: Chinese steden, Singapore, Taiwan, Milaan,
Helsinki en Barcelona.

In Amsterdam meten we via CCTV,
CMSA, Handhavers en Politie, verkeersmanagementsensoren en lucht-kwaliteitssensoren. Meetinstrumenten in

Tracing- en tracking apps vs lowtech
Singapore was de eerste met een tracing
app. Wereldwijd worden nu tracing apps
geïmplementeerd of overwogen. In Nederland is de discussie actueel, oa. door
de Appathon van VWS. Verschillende
steden overwegen om duizenden mensen aan te nemen om traditionele vorm
(handmatig) van contactonderzoek uit te
breiden, omdat een app nog onvoldoende zekerheid biedt. Dit onder meer door
de technologische mogelijkheden (zoals
detailniveau van locatie en contact-be-
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paling, zoals Singapore), en niet op de
laatste plaats vanwege zorgen omtrent
digitale mensenrechten (Barcelona).
Barcelona: Notes about the Covid-19
crisis and digital rights.
Barcelona heeft een publiek statement
gemaakt en heeft daarin haar zorgen
geuit omtrent de inzet van technologie
en heeft aangegeven dat tracing apps,
en andere tech, moeten voldoen aan de
principes van proportionaliteit, tijdelijkheid, omkeerbaarheid, vrijwillig-heid,
privacy, open overheid en open source,
en transparantie.
Coalitie Steden voor Digitale Rechten
Deze coalitie, waarvan New York City,
Barcelona en Amsterdam initiatiefnemers
zijn, is o.a. actief in de uitwisseling van
voorbeelden van de inzet van tech in de
strijd tegen het coronavirus.
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Uitgelicht: Zuid-Korea
en digitale gezondheidszorg
Monitoring op afstand
Patiënten die besmet zijn met het
Covid-19 virus en slechts milde
symptomen ervaren worden op afstand
gemonitord door het Moongyeong
Seoul Nationale Universiteitsziekenhuis.
Er wordt gebruik gemaakt van video calls
en elektronische systemen wat resulteert
in veilige en efficiënte monitoring.
Telemedicine service apps
Verschillende apps maken het mogelijk
om afspraken in te plannen met
doktoren en medisch advies in te
winnen via video conference. Recepten
worden vanuit de app doorgestuurd naar
apotheken. Ook is het mogelijk om zelf
je symptomen aan te geven. Indien er
wordt vermoed dat het om een Covid-19
besmetting gaat, wordt de betreffende
persoon doorverbonden met een
hotline.
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Op AI gebaseerd patiëntonderzoek
AI wordt ingezet om binnen
enkele seconden en met grote
precisie afwijkingen waaronder een
longontsteking te detecteren, één van
de belangrijkste symptomen van een
besmetting met Covid-19. Dit helpt de
druk op zorgverleners te verminderen.
Onderzoek naar medicijnen
Zuid-Korea doet onderzoek naar het
gebruik van bestaande medicijnen en
de invloed daarvan op Covid-19. Met
het oog op maximering van capaciteiten
en hulpbronnen is een raad opgericht,
bestaande uit organisaties met
verschillende expertises, die ziet op het
hergebruik van medicijnen. Ook wordt AI
ingezet bij de ontwikkeling van nieuwe
medicijnen. Zo worden deep learning
algoritmes gebruikt om de interactie
te voorspellen tussen een medicijn en
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proteïnen en worden met de hulp van
platformen mogelijke medicijnen tegen
Covid-19 voorgesteld.
Zelfdiagnose- en zelfquarantaine-app
De eerste app is gemaakt voor
reizigers die het land in komen.
Symptomen van deze reizigers
worden gemonitord en van medisch
advies voorzien via socialmediakanalen of via een call center. Sinds
1 april zijn alle inkomende reizigers
verplicht om de app te installeren
bij aankomst. Persoonsgegevens
dienen te worden ingevuld waaronder,
nationaliteit, naam, adres en andere
noodzakelijke informatie ten behoeve
van quarantaine. De reizigers
dienen hun gezondheidsconditie
op te geven. Dit moet eens per dag
vervolg op volgende pagina
Pagina 29 van 34

Uitgelicht: Zuid-Korea
vervolg van pagina 28

gedurende een periode van 14 dagen
worden ingevuld. Ook is er een
zelfquarantaineveiligheidsapp, die
toeziet op zelfdiagnose en bijhoudt
of de gebruikers zich houden aan de
quarantainemaatregelen. De laatste
app is vrijwillig te downloaden door
Koreanen en verplicht voor inkomende
reizigers.
Overheidswebsite
met informatie over thuiswerken
De website vermeld wat nuttige
producten zijn voor thuiswerken en
welke bedrijven deze producten
aanbieden.
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Onderwijs op afstand
Om thuisonderwijs te faciliteren biedt
de overheid online wetenschappelijke
content aan op het gebied van
wiskunde, natuurwetenschappen,
software en VR/AR. Hiermee wordt
voorkomen dat kinderen te veel achter
raken. Ook bieden betaalde Koreaanse
TV zenders educatieve content aan voor
basisscholen en middelbare scholen.
Verder zijn er 36000 tablets gedoneerd
aan kinderen uit gezinnen met lage
inkomens.

Ook wordt de dagelijkse test capaciteit
op deze manier vergroot.
Open Government data
De overheid van Zuid-Korea heeft
een officiële website opgericht over
Covid-19 met alle relevante informatie,
o.a. met instructies voor diegenen in
quarantaine, een overzicht van het aantal
besmettingen per dag en informatie
betreffende de publieke verdeling van
gezichtsmaskers.

Walk through testing stations
Opgericht om sneller en veiliger samples
van Covid-19 te verzamelen. Er zijn twee
type teststations waarin of de patiënt
of de zorgverlener in het teststation
staat. De teststations zorgen ervoor dat
contact wordt geminimaliseerd, waarna
het risico op kruisbesmetting vermindert.
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Aanpak Covid-19 door EU
Steunmaatregelen
en nieuw herstelfonds
Op 23 april jl hebben de
regeringsleiders op een Europese
Top ingestemd met een pakket van
maatregelen van 540 miljard euro:
■ 240 miljard euro uit het
Europees Noodfonds (ESM) voor
noodsteun aan lidstaten onder
lichte voorwaarden; de lidstaat
die een lening aanvraagt moet
dat geld vooral gebruiken voor
directe en indirecte kosten in de
gezondheidszorg als gevolg van het
coronavirus.
■ 200 miljard euro voor een
garantiefonds van de Europese
Investeringsbank voor gunstige
leningen voor vooral het midden- en
kleinbedrijf
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■ 100 miljard euro voor een fonds voor
arbeidstijdverkorting; de Commissie
leent dit bedrag op de kapitaalmarkt
om het weer uit te lenen aan
lidstaten om tijdelijke uitkeringen
en werktijdverkorting te financieren.
Ook kunnen ze leningen uit dit SURE
gedoopte programma gebruiken voor
de gezondheidszorg.
Daarnaast is afgesproken dat er een
(groter) herstelfonds moet komen
om de Europese economie weer te
laten draaien na de coronacrisis. De
Europese Commissie is gevraagd
om daarvoor voorstellen te maken,
op basis van een analyse van de
economische impact van de coronacrisis
in de verschillende lidstaten waarbij
met name ook de toerismesector
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genoemd wordt. De omvang van het
herstelfonds is nog niet bepaald, maar
Commissievoorzitter Von der Leyen
noemde indicatief een bedrag van een
biljoen (1.000 miljard) euro.
Een gezamenlijke strategie voor
de herstelfase wordt gekoppeld
aan de besluitvorming over de
meerjarenbegroting 2021-2027 (het
zogen. meerjarig financieel kader,
MFK). Het idee is dat het MFK wordt
verhoogd, waardoor de Commissie met
garanties van de lidstaten veel geld kan
lenen en kredieten verstrekken tegen
gunstige voorwaarden kan aan lidstaten
die het nodig hebben. Von der Leyen
verwacht in de tweede helft van mei
een voorstel met ‘innovatieve financiële
instrumenten’ klaar te hebben.
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Europese exit-strategie
De Europese Commissie presenteerde
op 15 april een voorstel voor een
Europees stappenplan om geleidelijk
de verschillende (nationale)
voorzorgsmaatregelen in de EU
te kunnen opheffen. Door het
stappenplan kunnen de EU-landen
een gecoördineerde exit-strategie
ontwikkelen.
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Wanneer de EU-landen beslissen om
voorzorgsmaatregelen af te zwakken, of
aan te passen, moeten ze de Commissie
en ook de buurlanden daarover
informeren, om eventuele negatieve
gevolgen over de grens te vermijden.
De Commissie stelt voor om eerst de
interne grenzen te openen en pas later
de buitengrenzen. Meer info
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Meer informatie over Europees beleid
is te vinden via het ministerie van
Buitenlandse Zaken, de Europese
Commissie zelf en Europa decentraal.
Een uitgebreidere rapportage en een
dagelijkse update zijn beschikbaar op
verzoek via:
internationaloffice@amsterdam.nl
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Overzicht relevante informatiebronnen
■ Eurocities heeft een website
met stedelijke best practices en
organiseert webinars over een
veelvoud aan onderwerpen.
■ Ook C40 levert informatie over
allerlei thema’s en er zijn gesprekken
op bestuurlijk en expertniveau.
Daarnaast heeft C40 een
gespecialiseerde Knowledge Hub.
■ Het Global Parliament of Mayors
heeft een overzicht van best practices
en een Forum voor vragen vanuit
bestuurders.
■ Het City Innovators Forum heeft een
uitgebreide toolbox ontworpen voor
stedelijk beleid in tijden van corona.
■ Het World Economic Forum, het
Resilient Cities Network, Friends
of Europe en UCLG faciliteren
regelmatig webinars.
■ Je kan je inschrijven voor de
dagelijkse mailing van Bloomberg
Monitor internationale voorbeelden stedelijke aanpak corona
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Philanthropies, met een focus op
steden uit de VS.
Een aantal steden hebben hun eigen
initiatief opgezet voor kennisdeling,
waaronder Ankara, het ‘capitals
initiative’
De Joint Research Center van de
Europese Commissie heeft het
‘overzicht der overzichten’
CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) heeft
aanbevelingen voor het ophalen van
afval in tijden van de coronacrisis.
Dit hanboek gaat in op
onderzoeksmethoden en forecasting
op het gebied van corona
De National Association of City
Transport officials heeft relevante info
voor en door transport professionals.
UNESCO heeft een lijst met handige
tools en tips om onderwijs op afstand
te faciliteren samengesteld.
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■ Smart Cities World kijkt vooral naar
AI, ICT en de toekomst in relatie tot
corona
■ Amsterdam organiseert
kennisuitwisseling o.a. in het sociaal
domein via een Europees netwerk van
stedelijke directeuren en ‘Bridging
the Gap’ waarbij wetenschappers en
beleidsmakers samen ongelijkheid in
tijden van crisis bespreken.

Meer weten over een voorbeeld
uit deze monitor, heb je een
andere kennisvraag, of wil je
deze monitor in de toekomst in
je inbox ontvangen?
Laat het ons weten via:
internationaloffice@amsterdam.nl
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