Update samenwerking met Curitiba
Maya van den Berg
17 maart 2016

Op 18 september 2015 hebben 14 Nederlandse en Braziliaanse partijen een intentieverklaring
ondertekend over het bevorderen van duurzame mobiliteit in de stad Curitiba. De MoU markeert de
start van een vijfjarige samenwerkingsperiode. De samenwerking richt zich primair op de uitwisseling
van kennis en mensen (professionals, onderzoekers, studenten, stagiaires) om te komen tot het
ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke onderzoeksprojecten en publicaties. Daarnaast zoeken we
naar mogelijkheden voor concrete advies- en implementatietrajecten in het kader van business
development door private samenwerking in de vorm van een Triple Helix-benadering samen met
Nederlandse bedrijven (Ecofys, Heijmans, Berenschot).
Recente activiteiten
In november waren we vertegenwoordigd bij de Joint Commitee meeting in Brasília waarin de
Nederlands-Braziliaanse onderzoekssamenwerking werd bekrachtigd op de volgende thema’s:
1. Biobased economy
2. Food, drought and landslide disaster prevention
3. Nanotechnology
4. Space research
5. Sustainable cities
6. Computing and sports
Dit geeft aan dat wij met onze focus op de stad en duurzame stedelijke ontwikkeling ook in beide landen
op de nationaal niveau draagvlak kunnen vinden.
We hebben bij de NWO aandacht gevraagd voor onze inspanningen (en die van de Nederlandse staat) bij
het uitwerken van een ERA-NET- voorstel over Sustainable Urbanisation, waarin Brazilië expliciet as
doelland wordt genoemd.
Begin februari brachten Geert Dewulf en Jelle Ferwerda een bezoek aan Curitiba om ook voor CTW de
mogelijkheden nader te verkennen. In Curitiba was men verheugd meer UT’ers te ontmoeten.
Tegelijk bracht Keiko Fonseca (professor in Distributed networks and systems van de Federal University
of Technology of Paraná, UTFPR) een bezoek aan de UT. Ze had gesprekken bij CTIT en een lunch met de
Braziliaanse studentengemeenschap. Dit laatste geeft geresulteerd in een verkenning vanuit EWI
(Marten van Sinderen, Luís Pires) over een double degree voor Data Science and Smart Services met
UTFPR. Het is voor de hand liggend om parallel hieraan ook vanuit CiT over iets dergelijks na te denken,
aangezien de uitwisselingsstudenten die binnenkort vertrekken allemaal vanuit die faculteit komen, en
dat verkeer en vervoer in het bijzonder. Hier moet wel nog invulling aan gegeven worden.
Er is gestart met een voorlopig uitwisselingsprogramma, waarvoor o.a. een flyer is gemaakt over de
stage- en afstudeermogelijkheden die nu op diverse (interne) websites te vinden is. Vanaf april gaan de
eerste drie studenten naar Curitiba en zijn er nog twee “in de pijplijn”. Ook is al interesse getoond vanuit
TUe.
De Dutch Cycling Embassy (m.n. Posad en Berenschot) zal een expert workshop organiseren in Curitiba.
Financiering komt vanuit de ambassade.

Verder is vanuit het consulaat in Curitiba de vraag gekomen om in overleg te gaan met de staat Parana,
aangezien die haar onderzoeksagenda graag met ons zou willen bespreken.
Focus in samenwerking
Het contact met het consortium in Curitiba is warm en direct, we kunnen snel en gericht contact leggen.
Tegelijk is er wederzijds nog niet het gevoel dat we de juiste vorm in de samenwerking gevonden is. Dat
wil ik de komende periode nader vormgeven. Mijn voorstel is te focussen op een Capacity Building
Programme (UT-breed en samen met eventuele private partners). In dit programme zullen Nederlandse
bedrijven (Heijmans, Ecofys, …) Braziliaanse studenten van UTFPR, UFPR en/of PUCPR ontvangen voor
een stage, terwijl onze studenten naar bedrijven aldaar gaan. Hiermee ontstaat wederzijds een netwerk
van ambassadeurs die in de toekomst ingezet kunnen worden. Hierbij zullen er wederzijds opdrachten
geformuleerd moeten worden, waar studenten op inschrijven en geselecteerd worden. De studenten
moeten wederzijds aan een aantal criteria voldoen en de begeleiding vanuit de universiteiten moet goed
geregeld zijn. We kunnen de lopende uitwisselingsactiviteiten hierin onderbrengen. Vanuit ITC zou er
parallel een serie workshops ontwikkelend kunnen worden die zich richten op capaciteits- en
kennisuitwisseling.
Tegelijk is er wederzijds ook interesse in gezamenlijk onderzoek (zo is er in januari een H2020-voorstel
ingediend met een ondersteuningsbrief vanuit Curitiba). Hier wordt vanuit de UT ook op ingezet, bijv.
met de reeds genoemde H2020-call over Sustainable urbanization en ook kan het Globally-topic directe
mogelijkheden bieden. Verder zullen er in de toekomst mogelijkheden ontstaan bij JPI Urban Europe.
Missie in april
Begin april gaat een Nederlandse missie (UT’ers Martin van Maarseveen, Anna Grigolon, Jelle Ferwerda
en Maya van den Berg en Joziene van der Linde van Heijmans) naar Curitiba om de vorm en inhoud van
het samenwerkingsprogramma nader vorm te geven. Op het programma staan:
Plenaire bijeenkomsten:
• Presentatie van de voorstellen van de huidige UT-uitwisselingsstudenten (Floran Witting, Paul
Scholte en Bruno Motta)
• Partners (FIEP, universiteiten, IPPUC en SETRAN) vragen om (studenten-) opdrachten te
formuleren
• Met de stad, FIEP en de universiteiten over inhoud en vorm van het capaciteitsopbouwprogramma
Individuele gesprekken:
• met FIEP, IPPUC, SETRAN, Auracaria Foundation en de universiteiten over inhoud en vorm van
het capaciteitsopbouwprogramma
• Met UTFPR over double degree Data science (EWI; ook CTW?)
• Met PUCPR over Smart Cities course (PDEng?)
• Met Copel en/of Itaipu; interesse bij Alliander
• Met de Staat Paraná over onderzoeksagenda
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