
 

 
ACADEMIE VAN DE STAD 

BRENGT INSPIRATIEBEZOEK AAN VALENCIA 

24 -27 APRIL 2019 

Van 24 t/m 27 april 2019 bracht het team van Academie van de Stad een bezoek 

aan de inspirerende stad Valencia. Deze reis diende een aantal doelen. Ten 

eerste is het team van Academie van de Stad voor een deel gewijzigd: we 

hebben een aantal nieuwe collega’s. Deze reis zorgde ervoor dat we elkaar goed 

leerden kennen in een andere omgeving. Ten tweede wilden wij ook het succes 

van afgelopen jaar met elkaar vieren. We hebben weer talloze mooie projecten 

opgezet en gecoördineerd en onze stichting is gezond. Tot slot bezochten we 

Valencia om inspiratie op te doen: met welke uitdaging heeft de gemeente daar 

te maken? Kunnen we daarvan leren? En welke sociale initiatieven inspireren ons 

om onze eigen onderneming ook weer verder te brengen? Wij zijn van mening 

dat wij deze doelen behaald hebben: we zijn geïnspireerd en nader tot elkaar 

gekomen. Graag leggen wij verslag van ons mooie bezoek! 
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WOENSDAG 24 APRIL 

HEENREIS 

Vol enthousiasme verzamelen we om 18:00 op Schiphol. Iedereen is mooi op tijd 

voor de uitleg over het programma van Loes en Mandy. Samen met twee dames 

van de organisatie La Marina de Valencia stelden zij een programma voor twee 

dagen samen dat ons de sociale dynamiek van de stad laat zien en de context 

waarin we de stad moeten plaatsen. 

Eenmaal door de douane met een kleine maaltijd achter de kiezen is het tijd 

voor programmaonderdeel 1: de uitleg van het moordspel. Iedereen krijgt een 

Spaans alter ego (een tapashap, een Spaanse gewoonte of een bekende 

Spanjaard) met een bijbehorend attribuut. Tijdens onze reis moeten we elkaar 

proberen te vermoorden door één op één in een ruimte te zijn en ‘ik vermoord 

je’ te zeggen. Degene die aan het eind de meeste moorden heeft gepleegd en 

dus de meeste attributen heeft, wint. 

Zo begint de reis al spannend en dat gevoel wordt in het vliegtuig versteld: 2,5 

uur hebben we last van ontzettende turbulentie. Toch mag het te pret niet 

drukken: rond middernacht komen we aan in ons mooie hotel: hotel Dimar. En 

het is Jaspers verjaardag. Tijd om te proosten dus! En daarna voldaan en 

nieuwsgierig naar morgen ons bedje in. 

 

http://www.lamarinadevalencia.com/mreal/web_php/index.php
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DONDERDAG 25 APRIL 

STADSWANDELING, LABORA, LAS NAVES 

Na een heerlijk ontbijtje in ons hotel staan om stipt 09:00 onze gidsen voor deze 

dagen, Eleonora en Dima, klaar. Zij hebben geholpen bij het samenstellen van 

het programma en zullen ons de weg wijzen. Ook aanwezig is een architect, 

Boris, die ons eerste echte programmaonderdeel verzorgt. Hij gaat ons namelijk 

in een drie uur durende stadswandeling bijzondere plekken van de stad laten 

zien. Hoe zijn gebieden ontstaan? In hoeverre hebben bewoners inspraak in de 

invulling van openbare ruimten? Hij neemt ons mee door het oude stadscentrum 

waar een tussenstop voor wat lekkers op de Mercado Central niet mag 

ontbreken. We eindigen de wandeling in het lange park, Turia, waar vroeger een 

rivier liep. De rivier werd drooggelegd vanwege overstromingsgevaar en plannen 

om een grote weg aan te leggen werden gesmeed. Bewoners waren daar fel 

tegen en uiteindelijk werd het voorkomen. Nu is het een prachtig park, een 

groene oase. Een ontzettend geslaagde wandeling waarna we een veel beter 

beeld hebben van waar we ons eigenlijk bevinden! 
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Dan levert Boris ons af bij Labora, de overheidsdienst voor openbare 

werkgelegenheid. Onze woordvoerder Xandra introduceert ons, ze heeft er zelfs 

een aantal zinnen Spaans voor ingestudeerd! Daarna vertelt Joan Sanchis i 

Munoz hoe zijn afdeling in brede zin de eigen organisatie heeft heroverwogen. 

Zij hebben sociale innovatieprocessen toegepast om beleid te herdefiniëren en 

een nieuw concept te ontwikkelen met ruimte voor ondernemerschap. Joan 

vertelt dat de wereld verandert: er is sprake van globalisering en nieuwe 

technologieën. Als organisatie moet je daarin meebewegen. Ze startten een 

proces om hun jobcentra opnieuw in te richten en te herdefiniëren, met inspraak 

van burgers, bedrijven en ambtenaren. Ze gingen van reacties naar meer 

proactief. Inspirerend om te zien hoe een vastgeroeste organisatie zichzelf heeft 

weten los te wringen! 

 

Na een lekkere lunch in een traditionele kiosk is het tijd om de metro richting de 

wijk El Cabanyal te nemen. Een hele leuke arbeiderswijk met allemaal gekleurde 

getegelde huisjes. We strijken neer in cultureel centrum Las Naves. Dit centrum 

is erop gericht om stedelijke innovatie te stimuleren, met de nadruk op het 

verbeteren van de leefkwaliteit van mensen. Anna Melchor werkt voor Las Naves 

en vertelt over hun visie. Ze stimuleren en faciliteren ontwikkeling (in de vorm 

van projecten en het opzetten van netwerken) binnen vijf sectoren: mobiliteit, 

energie & water, voeding & landbouw, gezondheid & gezonde steden en de 

culturele & creatieve industrie. Nadat ze vertelt over een aantal mooie 

voorbeelden zit de eerste inspiratiedag er –inhoudelijk gezien- op.  
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We hebben wat tijd vrij om rond te struinen in El Cabanyal of om ons even op te 

frissen in ons hotel. En als je in Valencia bent, kan goede tapas natuurlijk niet 

ontbreken. We eten bij restaurant Casa Montana, waar de ober ons zeer 

vriendelijk ontvangt. De lekkerste hapjes worden op tafel gezet, vergezeld van 

heerlijke rode wijn. Na lang tafelen en de dag nabespreken drinken we nog een 

borrel bij het hippe La Fabrica de Hielo. Wat een goede eerste dag! 
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VRIJDAG 26 APRIL 

FIETSEN, LA MARINA DE VALENCIA, CONVENT CARMEN, COLECTOR 

Na een wederom heerlijk ontbijt in ons hotel lopen we om 09:00 naar Bikealao, 

waar we 20 fietsen huren. Het is prachtig weer dus het is perfect wakker worden 

op de fiets naar de haven van Valencia. Onderweg vertelt onze gids Eleonora 

nog wat feitjes over de stad en zien we de ‘’stad van Kunst en Wetenschap’: een 

super modern gedeelte met bijzondere architectuur. Onze gidsen Dima en 

Eleonora werken bij La Marina de Valencia en geven een presentatie over de 

ontwikkeling van dit gebied. Ze vertellen hoe een groot zeilevenement dit 

gedeelte van de stad eigenlijk ontoegankelijk heeft gemaakt voor bezoekers, 

door bijvoorbeeld grote gesloten loodsen te gebruiken waar na afloop van het 

evenement niets meer mee gedaan werd. La Marina herontwikkelt dit gebied op 

allerlei manieren. En vooral door goed te kijken naar wat de bewoner van 

Valencia wil. Hoe maak je dit gebied aantrekkelijk voor hen? Ook steeds meer 

organisaties hebben zich gevestigd in dit havengebied. We bezoeken er een 

aantal, waaronder een businessschool die ook start ups faciliteert en stimuleert. 

Tijdens een boottour vertellen de schippers over hun werk, terwijl wij even 

genieten op het water. Als we aanmeren heeft Elonora super lekkere snacks bij 

een bakker gehaald. Er wordt goed voor ons gezorgd! 
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Na dit inspirerende bezoek aan de haven springen we weer op de fiets om naar 

Convent Carmen te gaan. Dit is een voormalig klooster waarvan de tuin 

helemaal hip is gemaakt met leuke lampjes, zitjes en foodtrucks. We hebben tijd 

om hier lekker te lunchen en even te ontspannen in de zon. Daarna krijgen we 

ook het klooster zelf te zien. Het is bijna helemaal intact gehouden en 

tegenwoordig worden hier culturele activiteiten georganiseerd. 

We vervolgen onze weg te voet (de fietsen laten we even achter) naar Colector. 

Dit is een coworking space waar allerlei initiatieven en experimenten een plek 

krijgen om met maatschappelijke en innovatie ideeën aan de slag te gaan. Onze 

gidsen hebben geregeld dat verschillende van die initiatieven een presentatie 

aan ons komen geven. Iedereen is super enthousiast om ons te woord te staan! 

Zo vertelt iemand over FairBnb, een eerlijk alternatief op Airbnb, waarbij je iets 

terugdoet voor de directe omgeving van je verblijf. Iemand anders vertelt iets 

over een chip waarmee jongeren op een makkelijke manier kunnen leren 

programmeren. En twee super lieve vrouwen vertellen in het Spaans (met een 

tolk) over hun communityproject in de interculturele Orriols-buurt. Een betere 

afsluiting van ons inhoudelijke programma hadden we niet kunnen wensen. 

Zoveel lieve mensen die enthousiast worden van Academie van de Stad en ons 

andersom ook enthousiast maakten. We praten nog even na, maar helaas is het 

dan tijd om onze fietsen te halen.  
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Maar de avond is nog jong! We trekken mooie kleren aan in ons hotel en 

wandelen vervolgens naar La Buleria, een restaurant. Het is alleen niet zomaar 

een restaurant: na het eten is er…Flamenco! Met grote ogen kijken we naar de 

danseressen, die stampen en draaien met hun mooie rokken. De zangers stoten 

weemoedige klanken uit en een gitarist begeleidt dit alles op heel knappe 

manier. Erg bijzonder om dit mee te maken! Een aantal van ons gaan hierna nog 

op stad en een deel gaat terug naar het hotel. Lekker slapen! 

 

ZATERDAG 27 APRIL 

VRIJE TIJD 

Gisteravond na het eten namen we al officieel afscheid van elkaar. Vandaag is 

het namelijk voor een groot deel van de groep alweer tijd om naar huis te gaan. 

Sommigen struinen nog wat rond, maken gebruik van een van de vele terrasjes 

van Valencia of winkelen nog wat. Daarna: vertrekken naar Schiphol en na een 

voorspoedige vlucht weer lekker thuis. Maar zeven van ons besloten er nog een 

volle dag Valencia aan vast te plakken. En die dag bestaat voor vijf van hen uit 

iets bijzonders: een Segway-tour! Na een instructie blijkt iedereen een 

natuurtalent en crossen ze door de stad en het lange park Turia. Helemaal 

voldaan stappen ze de Segway af. Na even shoppen is het nog tijd voor een 

ander hoogtepunt: op het strand relaxen. In de avond opnieuw Tapas en dan zit 

het avontuur er toch echt op. Zondagochtend vertrekt de laatste groep richting 

Nederland. Iedereen kijkt super tevreden terug op dit fantastische werkbezoek. 

En maandag? Weer vol energie aan het werk natuurlijk! 


