
Samenwerking. 
Innovatie. Groei.
Bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
voor een krachtige metropoolregio Amsterdam



Een krachtige economische regio. Daarvoor maken bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheid zich sterk in de Amsterdam Economic 

Board. Dit samenwerkingsverband bevordert gemeenschappelijke  

ontwikkeling in krachtige economische clusters, neemt obstakels weg  

en bundelt uitvoering en middelen. Ambitie: de metropoolregio 

Amsterdam in 2020 in de top 5 van de Europese sterke regio’s.

De metropoolregio Amsterdam loopt van 
Haarlem via Amsterdam en Almere naar  
Lelystad en van Zaandam en de Haarlemmer-
meer naar Hilversum. Een bruisend stedelijk 
netwerk met zeven sterke en internationaal 
georiënteerde clusters. Van vitaal belang voor 
de Nederlandse economie. Deze regio heeft 
alles in huis om in innovatie en economie tot  
de top te behoren. De kennisproductie en 
bedrijvigheid zijn van hoog niveau. De tolerante 
sfeer en handelsmentaliteit hebben aantrek-

kingskracht op mensen en bedrijven uit binnen- 
en buitenland. Schiphol, havens, wegen en 
spoor zorgen voor fysieke verbinding met de 
rest van de wereld. De AMS-IX, het op een  
na grootste internetknooppunt ter wereld, 
zorgt voor digitale verbinding. Maar om  
deze potenties volledig te benutten is betere 
samenwerking nodig tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en overheden. Daarom bundelen zij 
sinds 2010 hun krachten in de Amsterdam 
Economic Board.

De metropoolregio 
Amsterdam heeft alles in huis

Groei: Global business hub in Europa met

duurzame welvaart en werkgelegenheid



Van Hamburg tot Singapore: wereldwijd ontstaan stedelijke economische regio’s die met elkaar 
concurreren. De ambitie van de Amsterdam Economic Board is om de metropoolregio Amsterdam 
te ontwikkelen tot een van de leidende economische regio’s in Europa. Om daarmee een positie te 
veroveren als Global business hub: een intercontinentaal knooppunt van handel, mensen en 
informatie. Om deze ambitie te bereiken, willen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid de 
regionale economie samen sterker maken. Door hierin met elkaar te investeren. Door te zorgen 
voor samenwerking tussen alle relevante partijen. En door obstakels weg te nemen die de groei 
van kansrijke clusters in de weg staan. Met als doel: groei, innovatie en samenwerking voor meer 
duurzame welvaart en werkgelegenheid.
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• Economische groei: 1% hogere groei in de metropoolregio dan in Europese benchmarks
• Aantrekken meer buitenlandse bedrijven in de sterke clusters

• Toename R&D inspanningen: jaarlijks 5% groei
• Versterking kennisinfrastructuur: vier internationale topopleidingen gericht op sterke clusters
• Talentbasis: verdubbeling buitenlandse studenten in 2020
• Nieuwe bedrijven: verdubbeling spin-offs vanuit kennisinstellingen

• Versterking clusters: gemeten in toegevoegde waarde, werkgelegenheid, regionale 
 specialisatie en internationale concurrentiepositie



Innovatie: motor van internationale

concurrentiekracht

Life Sciences

Food & flowersTourism & congresses

Logistics

Creative industryFinancial & business services

ICT/eScience



De metropoolregio Amsterdam heeft een aantal 
krachtige, internationaal opererende sectoren.
De Amsterdam Economic Board wil de innovatie- 
en concurrentiekracht hiervan vergroten met 
gerichte samenwerking van bedrijven, kennis-
instellingen en overheden. Van oudsher creëren 
bedrijven welvaart, produceren scholen en 
universiteiten kennis en coördineert en faciliteert 
de overheid verschillende belangen. In het triple 
helix model ontwikkelen ze een gemeenschap-
pelijke strategie, bundelen ze uitvoering en 
middelen, zorgen ze voor kansrijke crossovers 
en pakken ze samen knelpunten aan. Zo dragen 
ze elk vanuit hun eigen kracht bij aan de doelen 
van de Board. De triple helix werkwijze sluit aan bij 
het landelijke topsectorenbeleid.

Strategie 

•  Schaalsprong van de zeven sterke clusters

•  Katalysator van kansrijke crossovers

•  Focus op randvoorwaarden waaronder 
 Human Capital

Triple helix: krachtenbundeling 
van drie werelden

Aanpak

Samenwerking: een krachtige en gedeelde strategie 

van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid



World Smart Capital

Life Sciences Fund Amsterdam II

Green Forensics

Amsterdam 2013

Proof of concept fund

Almere Data Capital

The Amsterdam Campus

Open data exchange

Seamless connections

Tracer Center Amsterdam

Lean and Green Amsterdam

ALOHA RSV



De Amsterdam Economic 
Board

De Amsterdam Economic Board bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheden in de metropoolregio Amsterdam. In dit sterke en ambitieuze 
samenwerkingsverband bundelen zij hun krachten.

Voorzitter

 Eberhard van der Laan 
 Burgemeester Amsterdam

Bedrijfsleven

 Harry van Dorenmalen
 Algemeen directeur 
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 Founder en CEO 
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 Louise Gunning 
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 Marja Zonnevylle 
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Overheid

 Annemarie Jorritsma 
 Burgemeester Almere

 Carolien Gehrels 
 Wethouder Gemeente 

 Amsterdam

 Arthur van Dijk 
 Wethouder Gemeente 

 Haarlemmermeer

 Jan van Run 
 Gedeputeerde Provincie 

 Noord-Holland



Meer weten over de 
Amsterdam Economic Board? 

Wilt u weten wat de Amsterdam Economic Board voor u kan betekenen? Kunt u iets voor de Board 
betekenen? Of bent u op zoek naar informatie over de clusters, projecten, nieuws en bijeenkomsten 
van de Board? 

Ga dan naar www.amsterdameconomicboard.com

Amsterdam Economic Board
Postbus 2852, 1000 CW Amsterdam
De Ruyterkade 5, Amsterdam
secretariaat@amsterdameconomicboard.com
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