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Noot van de redactie:
De Amsterdam Economic Board bestaat uit twee verschillende 
onderdelen:

• In de Amsterdam Economic Board zijn topondernemers, 
bestuurders en vertegenwoordigers van kennisinstituten 
verenigd om samen de strategie voor economische ontwikkeling 
in de metropoolregio te bepalen.

• Stichting Amsterdam Economic Board, ofwel de 
Uitvoeringsorganisatie, voert deze strategie uit. 

Dit is het jaarverslag van de Stichting Amsterdam Economic Board/
Uitvoeringsorganisatie. Wanneer we het in dit jaarverslag over de 
Amsterdam Economic Board of kortweg ‘de Board’ hebben, dan 
doelen wij op de Uitvoeringsorganisatie.
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Voorwoord
Als Amsterdam Economic Board zijn wij trots dat Amsterdam tot 
de top 4 van meest concurrerende steden van de wereld behoort. 
Die conclusie presenteerde adviesbureau PwC eind vorig jaar in 
het rapport Amsterdam – A City of Opportunity. 

Maar dat betekent niet dat we nu op onze lauweren kunnen rusten 
- er is nog heel wat werk aan de winkel. Wij blijven ons, samen met 
onze partners, flink inzetten voor duurzame economische groei 
van de metropoolregio Amsterdam. In 2014 is op dit vlak al een 
flinke slag gemaakt.

Zo hebben we de basis gelegd voor Amsterdam Works, waarmee 
we internationaal talent naar de regio halen. We ontwikkelden 
voor de Mayors Challenge de game Play2Work Europe om 
werkloosheid onder mbo’ers aan te pakken. Binnen Amsterdam 
Smart City bevorderen wij onder andere de export van slimme 
stedelijke oplossingen. 

We organiseerden opnieuw een succesvolle financieringsbeurs 
voor het mkb. City-zen ging van start: in dit Europese project 
worden innovaties op het gebied van smart grid, warmtenetten en 
verduurzaming van woningen gedemonstreerd. In 2014 is ook het 
netwerk van de Board verder uitgebreid. Een aantal belangrijke 
ondernemingen en instellingen kwam de Amsterdam Network 
Council versterken, waaronder Huawei, Fokker en Eneco. 

Dit zijn slechts een paar hoogtepunten. In dit jaarverslag vind 
je al onze resultaten van 2014 - een vruchtbaar jaar vol groei, 
samenwerking en innovatie. 

Mr. E.E. van der Laan
Burgemeester van Amsterdam en 

voorzitter van de Amsterdam Economic Board 

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.pwc.nl/nl/publicaties/amsterdam-city-of-opportunity.jhtml
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Creatieve Industrie
 
Het cluster Creatieve Industrie baant zich een weg door alle 
andere clusters en is zo van grote invloed. Door de inventieve, 
creatieve manier van denken ontstaan cross-overs met andere 
sectoren, waaruit nieuwe oplossingen voor maatschappelijke 
en economische vraagstukken ontstaan.

Strategie 2020 
Het cluster Creatieve Industrie heeft eind 2014 een hernieuwde 
strategie gepresenteerd. Deze richt zich vooral op het stimuleren 
van cross-overs, het binden van talent aan de regio, toegang 
tot financiering en het creëren van duurzame (inter)nationale 
verbindingen. De creatieve industrie staat als verbindende sector 
bij uitstek op alle (regionale, nationale en Europese) politieke 
agenda’s. Deze strategie sluit dan ook aan op het nationale en 
Europese beleid. De ambitie van het cluster is om de creatieve 
industrie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op te schalen 
en als innovatiemotor voor andere sectoren neer te zetten. 
De strategische focus ligt hierbij op groeiende bedrijven in de 
digitale media en creatieve zakelijke dienstverlening zoals fashion, 
creatieve bureaus en designers.

Hoogtepunten in 2014:
Mayors Challenge: Play2Work Europe 
Play2Work Europe is een on- en offline gameplatform dat jonge, 
werkzoekende mbo’ers inzicht geeft in de vragen ‘wie ben ik?’, 
‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. Het doel is om jongeren aan het werk 
te krijgen door ze effectief te koppelen aan werkgevers. Vorig 
jaar bereikte Amsterdam met het idee voor Play2Work Europe 
de finale van de Mayors Challenge van Bloomberg Philantropies. 
De Board is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit 
concept en heeft met name de verbinding naar het bedrijfsleven 
gemaakt. In 2015 gaat de stad dit innovatieve concept ontwikkelen 
om jeugdwerkloosheid onder mbo’ers aan te pakken.

Projecten
• StartupAmsterdam
• Play2Work Europe
• Denim
• ECIA
• Cross Innovation
• SXSW handelsmissie
• Stadsdeel West, stimuleren 

van cross-overs
• Access to Finance
• Creative Business Cup

creatieve industrie

 “We hebben erg veel 
game-ontwikkelaars 

ontmoet; veel zinnige 
ontmoetingen gehad en 
goede  feedback op ons 

project gekregen.”
Dion ten Heggeler & Bas 

de Haas (Chordify)

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/creative-industries
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12708/amsterdam-wil-plek-in-top-3-europese-startupsteden
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1114/play2work-europe-amsterdamse-inzending-mayor-challenge
http://www.eciaplatform.eu/
http://www.cross-innovation.eu/
http://www.amsterdameconomicboard.com/data/sitemanagement/media/SXSW-evaluatie%20%282%29.pdf
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1325/board-zet-in-op-financiering-van-creatieve-sector
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12517/creative-business-cup-update-4
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StartupAmsterdam
Amsterdam wil in de top drie van Europese start-upsteden 
komen te staan. Om de kansen voor snelgroeiende start-
ups sterk te verbeteren, komt de gemeente Amsterdam, in 
samenwerking met de Board, bedrijven en kennisinstellingen, 
met het actieprogramma StartupAmsterdam. De stad investeert 
de komende jaren in vijftien maatregelen zoals verbetering van 
de samenwerking tussen corporates en start-ups, het aantrekken 
van internationaal talent en de introductie van codeerlessen in het 
basisonderwijs. 

Amsterdam Denim City
Op het gebied van denim vervult de Board een belangrijke 
verbindende rol. We zijn trots op de groei die denim in de 
hoofdstad doormaakt. Door partijen met elkaar in gesprek te 
laten gaan en obstakels weg te nemen, draagt de Board op de 
achtergrond bij aan de ontwikkeling van Amsterdam als Denim 
Capital. Dit jaar zijn er verschillende ontwikkelingen op het gebied 
van denim te zien:
• Denim City Headquarters vestigt zich in Amsterdam.
• ‘Denim Tradeshow’ Kingpins voor het eerst naar Amsterdam.
• Seminar ´Towards a brighter blue´ 9 mei.
• Nederlander Jonathan Christopher wint Global Denim Award.

Afronding ECIA 
De European Creative Industries Alliance (ECIA) was een 
Europees ondersteund project dat sinds 2011 gevormd werd 
door een consortium van zes Europese steden met de Amsterdam 
Economic Board als coördinator. ECIA had als doel de Europese 
Commissie te voorzien van aanbevelingen om de creatieve 
industrie te ondersteunen en te stimuleren op regionaal, nationaal 
en Europees niveau. Tijdens de succesvolle eindconferentie in 
november werd het eindrapport met daarin tien beleidsadviezen 
overhandigd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap.

Andere cijfers over 2014:
• € 1,4 miljoen opgehaald voor Play2Work Europe.
• 260 deelnemers aan de ECIA-eindconferentie.
• 800 bezoekers voor Amsterdam talks Tech (3 edities).
• SXSW: 215 deelnemers, 8 bedrijven gefinancierd en 5 samen-

werkingsverbanden tussen start-ups en corporates.
• 2 ‘Donderdagnetwerk voor mode-ondernemers’-bijeenkom-

sten georganiseerd, elk 40 bezoekers.

 “Global Denim Awards 
brengt ontwerptalent 
direct in contact met 
de denimindustrie. 

Het is een manier van 
discipline overschrijdend 
samenwerken waarin wat 
mij betreft een blauwdruk 

voor een innovatieve 
toekomst besloten ligt. 
Tegelijkertijd biedt deze 

manier van samenwerking 
ruimte voor de erkenning 

van het vakmanschap en de 
expertise van iedereen die 
bij dit proces betrokken is.”

Mariette Hoitink 
(oprichter en directeur van 

HTNK en voorzitter van 
House of Denim)

http://www.amsterdameconomicboard.com
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ICT / e-Science
 
Het ICT/e-Science-cluster gaat door met de vier thema’s die 
in 2013 gedefinieerd zijn: Data, Smart City, eHealth & Talent. 
Alle nieuwe voorstellen en projecten moeten een bijdrage 
leveren aan één van deze vier thema’s. Een kleine greep uit de 
initiatieven van dit jaar.

Talent en onderzoek
Het afgelopen jaar is een webportal voor internationaal IT-talent 
gelanceerd. Internationale kenniswerkers en studenten kunnen 
via deze portal alle informatie vinden over carrièremogelijkheden 
binnen de MRA. Daarnaast zijn vijf Research2Business-
bijeenkomsten gehouden, waarbij 75 bedrijven op het gebied 
van sensor networks, digitale simulatie, educatieve technologie, 
data-analyse en -security zijn gekoppeld aan onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam 
(VU) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

Urban solutions
In Amsterdam Nieuw-West is de Vehicle2Grid-pilot van start 
gegaan, waarbij bewoners de batterij in hun elektrische auto 
kunnen gebruiken om lokaal opgewekte energie op te slaan. Een 
andere ontwikkeling op het gebied van slimme stadsontwikkeling 
is de lancering van het platform Amsterdam Connects. Dit platform 
biedt een podium aan de groeiende internationale belangstelling 
voor urban solutions in de MRA, met als doel innovatieve diensten 
die zijn ontwikkeld in de MRA, te exporteren naar de rest van de 
wereld. 

Zorg en ICT
Groot nieuws op het gebied van eHealth is het in 2014 gestarte 
Europese FICHe-project, dat start-ups in de health-sector helpt 
hun ideeën te realiseren door het bieden van technologie, 
financiering en een netwerk. Daarnaast is er dankzij de lancering 
van ZorgInc nu een kennisclub voor alle bedrijven die actief zijn 

Projecten
• Amsterdam Human Capital
• International Talent 

Acquisition
• Amsterdam Smart City
• Amsterdam Connects
• City-Zen

ICT/e-Science

 “The [Research 2 
Business ] Symposium was 
excellent, and rewarding 

as much scientifically, 
engineering wise as from 
the perspective business 

development.”
David Assa (M2 Medical)

 “Ik hoop dat de Board zo 
doorgaat als ie doet – en 

het liefst nog met een 
schepje er bovenop.”

Eberhard van der Laan op 
de Catch Up 12 december 

2014

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/ict-e-science
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/228/amsterdam-human-capital
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/talent/over-thema
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/talent/over-thema
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/296/amsterdam-smart-city
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/6369/amsterdam-connects
http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/78/slug/city-zen
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op het snijvlak van ICT en de gezondheidszorg. De stichting 
helpt startende zorgondernemers bij het succesvol en sneller 
ontwikkelen, testen, op de markt brengen en opschalen van 
kansrijke eHealth-innovaties. Zij biedt start-ups, naast kennis, 
huisvesting en services, ook hulp bij financiering via het Dutch 
eHealth Fund. 

Hoogtepunten in 2014:
• 75 bedrijven zijn gekoppeld aan onderzoekers van de UvA, de 

VU en het CWI. De Board was hierbij leidend, samen met de 
Kamer van Koophandel, de UvA, de VU en het CWI.

• Ruim honderd leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen 
extracurriculair onderwijs in ICT.

• Ruim honderd buitenlandse delegaties voor Amsterdam Smart 
City.

• Volgens Forbes & Wired is Amsterdam één van de zeven 
Europese start-up-hotspots.

• Negen start-ups in Rockstart Energy accelerator (Board is 
partner).

• Twaalf bedrijven actief in project omscholing werkzoekenden.
• Veertig bedrijven hebben kennisgemaakt met 1500 

internationale talenten tijdens het eerste International Talent 
Event Amsterdam (ITEA2014).

• 7000 bezoekers per maand voor Amsterdam Works.
• Big Data Value Center.
• Amsterdam Health & Technology Institute.
• Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions.

 “De [Research 2 Business] 
gesprekken waren 

inhoudelijk op een hoog 
niveau en deelnemers 

waren bereid om volgende 
stappen te nemen. Wij 

stellen het zeer op prijs dat 
jullie mensen persoonlijk 

hebben benaderd om uit te 
nodigen.”

Lynda Hardman (CWI)

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Life Sciences & Health
 
2014 was, met nieuwe health-initiatieven, een goed jaar voor 
het cluster Life Sciences & Health (LSH). Het Sarphati Institute 
for New Epidemics, het Amsterdam Health and Technology 
Institute (AHTI) en het Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum 
Almere slaagden er alle in hun plannen te financieren. Hiermee 
laat het cluster zien via publiek-private samenwerkingen 
welvaart en welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
te kunnen versterken.

Versterking Human Capital 
Ook de LSH human-capitalactiviteiten namen een vlucht met 
mooie initiatieven als een competentietraining voor PhD’s (met 
Postdoc Career Development Initiative) en de kenniswerkplaats 
BioMedisch voor het bedrijfsleven (met Hogeschool InHolland). 
Daarnaast organiseerde het cluster samen met ACE Venture Lab 
een ondernemerschapsprogramma voor LSH PhD’s, en ontstond 
er uit de samenwerking tussen ROC’s en zorgaanbieders in 
Amsterdam Nieuw-West een WijkLeerBedrijf voor zorg thuis. 
Ook voerde het AHTI een analyse uit van onderwijswensen 
rond Gezondheid en Technologie en lanceerde het Amsterdam 
Institute of Sport Science (van de Hogeschool van Amsterdam) de 
bootcamp ‘Science & Entrepreneurship’ voor wetenschappelijke 
professionals. 

Een coherent cluster
Wat betreft clusterontwikkeling werd het project ‘Amsterdam 
BioMed Cluster for accelerated growth!’ na vier jaar afgerond. 
Doordat wij regionale LSH-partners bijeenbrengen, een LSH-
acquisiteur bij amsterdam inbusiness inzetten en internationale 
events hebben aangetrokken, weet men zowel nationaal als 
internationaal het Amsterdamse LSH-cluster vandaag de dag 
te vinden. Dit jaar werden meerdere events georganiseerd 
om de integratie van het health-domein te etaleren, zoals 
Innovation4Health, vier Zorg2025-bijeenkomsten en het jaarlijkse 
Partnering in LSH-event. 

Projecten 2014
• Sarphati Institute for New 

Epidemics
• Amsterdam Health & 

Technology Institute
• Future Internet CHallenge 

eHealth (FICHe)
• Tracer Center Amsterdam
• Proof of Concept fonds
• Life Sciences Center 

Amsterdam
• Life Sciences Fonds 

Amsterdam
• Pontes Medical – BOEM
• Amsterdam Human Capital
• BioPortEurope
• Amsterdam BioMed Cluster 

for accelerated growth!
• ImmunoValley ViPps
• ALOHA RSV
• IMPACT, Innovative Mouse 

Platform
• RAAK-project genaamd 

‘Kijk! Een gezonde wijk’

life Sciences & health

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/life-sciences-health
http://www.ahti.nl/
http://www.ahti.nl/
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12346/fiche-accelerator-call-trekt-ruim-300-startups-aan
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12346/fiche-accelerator-call-trekt-ruim-300-startups-aan
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12346/fiche-accelerator-call-trekt-ruim-300-startups-aan
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/234/proof-of-concept-fund
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/230/life-sciences-center-amsterdam
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/230/life-sciences-center-amsterdam
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/228/amsterdam-human-capital
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/515/bioporteurope
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12422/amsterdam-biomed-cluster
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12422/amsterdam-biomed-cluster
http://www.immunovalley.nl/
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/231/aloha-rsv
http://www.innoser.nl/news/newsitems/fourteen-new-gemms-delivered.html
http://www.innoser.nl/news/newsitems/fourteen-new-gemms-delivered.html
http://fieldlabnieuwwest.nl/
http://fieldlabnieuwwest.nl/
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Cijfers en feiten
Het LSH-cluster is goed voor 12,4% van de werkgelegenheid in de MRA 
en 14,7% van de werkgelegenheid in Nederland (2013). Het cluster is 
hiermee goed voor één op de acht banen in de MRA en heeft een 
toegevoegde waarde van 7,9% in de MRA (€ 8.454 miljoen) en 9,7% in 
Nederland. Het LSH-cluster groeide tussen 2009-2013 gemiddeld het 
hardst van alle acht Boardclusters (+2.2%). Er vestigden zich in totaal zes 
nieuwe Life Sciences-bedrijven met 71 arbeidsplaatsen in 2014 in de 
regio. Ook online gaat het goed: de vernieuwde organisatiedatabase 
telt 526 organisatieprofielen. De online activiteit groeide flink: 415 
Twittervolgers (eind 2013: 261) en 727 LinkedIngroepsleden (eind 
2013: 445).

Hoogtepunten in 2014:
• Dankzij het LifeKIC-consortium en de LifeKIC-bid bestaat er nu een 

stevig internationaal netwerk voor verdere samenwerking. 
• BioPort Europe, een collectief van dienstverleners voor LSH-

bedrijven met een interesse in de Europese markt, ging in 2014 
over in commerciële handen.

• De Amsterdam BioMed Cluster-website is nu één van acht 
clusterwebsites binnen de Amsterdam Economic Board portal. 

• Het cluster is opnieuw gedefinieerd en wordt nu gekenmerkt door 
de segmenten Life Sciences, Gezondheidszorg en Verpleging & 
welzijnszorg.

• Het college van B&W kent € 3 miljoen toe aan Tracer Centrum 
Amsterdam, € 8 miljoen aan het Sarphati Institute for New Epidemics 
en € 7 miljoen aan het Amsterdam Health & Technology Institute.

• Lancering van een nieuw valorisatiecentrum: Innovation Exchange 
Amsterdam (IXA).

• Het eerste Innovation for Health-event wordt gehouden in 
Amsterdam RAI: 700 deelnemers.

• De Board richt samen met Winclove het discussieplatform Talking 
Shit op, om de relatie tussen darm(flora) en gezondheid onder de 
aandacht te brengen. 

• Future Internet Challenge eHealth (FICHe) trekt in zes weken tijd 
308 eHealth-start-ups aan.

• Amsterdam haalt het International One Health Congress 2015 en 
International AIDS Conference 2018 binnen.

• Het seminar ‘Lang & Gelukkig Thuis’ trekt 100 geïnteresseerden 
met ideeën en oplossingen om langer thuis te wonen.

• Het LSH-cluster haalt BioEquity 2014 naar Amsterdam met een 
recordaantal deelnemers (500) en bedrijven (335) uit 22 landen.

 “Doelstelling is dat het een 
‘uniek wetenschappelijk 
topinstituut wordt waar 
Amsterdam als stad niet 
alleen trots op mag zijn, 

maar ook direct profijt van 
heeft.”

Arnoud Verhoeff 
(medeprojectleider 

Sarphati Instituut voor 
‘new epidemics’)

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Financiële & Zakelijke Dienstverlening
 
In 2014 ondertekenden wij een convenant waarin de 
gemeente Amsterdam, de FNV, de kennisinstellingen in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Board afspreken zich 
sterk te maken voor een maatschappelijk verantwoorde sterke 
sector financiële en zakelijke dienstverlening. 

Financiering en financierbaarheid
Het cluster Financiële & Zakelijke Dienstverlening (FZD) zet zich 
in voor het stimuleren van financiering en financierbaarheid. Dit 
gebeurt onder andere door activiteiten die bijdragen aan de 
financiering en financierbaarheid van (innovatieve) bedrijven. 
Zo startte in 2014 een kleinschalige pilot waarbij ondernemers 
met financieringsvraagstukken kosteloos begeleid werden 
door financiële experts en zo gezamenlijk naar een oplossing 
toewerkten. De pilot was een succes. Zo zegt één van de 
deelnemende ondernemers over de pilot: 
‘Ik wilde even zeggen dat we echt super blij zijn met de hulp. De 
mannen van Kempen & Co zijn onwijs behulpzaam en we leren zo 
veel dingen die we anders nooit hadden geweten.’
Het convenant bracht ook de volgende vraag naar voren: waar 
liggen kansen voor de regio als het gaat om innovatie? Zowel op 
individueel als op bedrijfsniveau ziet men kansen op het terrein 
van FinTech. In 2014 is met elk van de initiatiefnemers van deze 
organisatie gesproken, zodat wij hen in 2015 op passende wijze 
kunnen ondersteunen. 
Tot slot namen we in 2014 afscheid van onze Clustervoorzitter/
ons Boardlid Hans van der Noordaa, die met zijn aantreden als 
CEO bij Delta Lloyd zijn activiteiten voor de Board en het cluster 
heeft beëindigd. Hans van der Noordaa heeft zich de afgelopen 
jaren zeer actief ingezet om het cluster te ontwikkelen en op de 
kaart te zetten. 

Hoogtepunten in 2014:
• Start pilot inzet financiële expertise met drie bedrijven; initiatief 

Projecten 2014
• ZZP Academie
• Ongekende Talentenmarkt
• Amsterdam Sharing City

financiële & zakelijke dienstverlening

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/financial-business-services
http://hollandfintech.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1320/heb-jij-als-zzper-behoefte-aan-opleidingen
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1137/amsterdam-sharing-city
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vanuit de Kerngroep FZD.
• Ondertekening convenant; initiatief burgemeester Van der 

Laan van Amsterdam en uitgewerkt door het cluster FZD 
(bedrijven en kennisinstellingen).

• Plan voor ZZP Academie; initiatief van Board lid Henriëtte 
Maassen van den Brink en uitgewerkt door het cluster FZD, 
zzp’ers en kennisinstellingen.

• 25 deelnemers clustercafé diversiteit; een initiatief van de 
Board en Gemeente Amsterdam Economie.

• Ondersteunen van organisatie en deelname aan Ongekende 
Talentenmarkt, een initiatief van New Urban Collective. Het 
cluster FZD heeft bedrijven uit zijn netwerk benaderd om 
aan deze talentenmarkt deel te nemen. Er waren veertig 
deelnemers bij de workshop ‘Businessmodellen in de 
deeleconomie’, georganiseerd door het cluster FZD, de Kamer 
van Koophandel en ShareNL.

Financieringsmarkt
De in 2013 zo succesvolle Financieringsmarkt is in 2014 opnieuw 
georganiseerd – dit keer met Hoofddorp als locatie – in 
samenwerking met MBK Noord-Holland en ondernemers uit De 
Haarlemmermeer. Ruim 150 ondernemers bezochten de 28 stands 
en namen deel aan zes workshops met thema’s als crowdfunding, 
microfinanciering en informal investment. Deelnemende bedrijven 
waren leden van de Network Council en bedrijven uit het netwerk 
van de Board.
 ‘Goed initiatief en goed geregeld!’ aldus een bezoeker van de 
MKB Financieringsbeurs.

Human Capital: ZZP Academie en Ongekende Talentenmarkt
Vanuit het cluster FZD is, in het kader van de Human Capital 
Agenda van de Board, meegewerkt aan de uitwerking van een 
plan om een ZZP Academie op te zetten. Eind 2014 is voor de 
realisatie van de ZZP Academie subsidie toegekend in het kader 
van het regioplan Werk maken van Talent. 
Een ander voor het cluster relevant onderwerp op het terrein 
van human capital is culturele diversiteit. We organiseerden 
een kleinschalige bijeenkomst over de match/mismatch tussen 
werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast ondersteunden we de 
Ongekende Talentenmarkt, een markt om werkzoekenden met 
een niet-Nederlandse achtergrond in contact te brengen met 
werkgevers. 

Sharing Economy
Samen met ShareNL hebben we in 2014 bijgedragen aan de 
promotie van de deeleconomie of ‘sharing economy’ en aan de 
ontwikkeling van deelinitiatieven. ShareNL heeft het initiatief 
genomen om Amsterdam op de kaart te zetten als ‘sharing city’ 
onder de titel ‘Amsterdam Sharing City’. De Board steunt dit 
initiatief.

 “Ik wilde even zeggen dat 
we echt super blij zijn met 
de hulp. De mannen van 
Kempen & Co zijn onwijs 

behulpzaam en we leren zo 
veel dingen die we anders 
nooit hadden geweten :-)”

pilot-deelnemer

 “Goed initiatief en goed 
geregeld!”

Bezoeker MKB 
Financieringsbeurs

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Logistiek
 
Met een tweede plek op de wereldranglijst Logistiek van de 
Wereldbank en een derde positie op de Enabling Trade Index 
van het World Economic Forum (WEF) begint Nederland bij de 
absolute handelstop te horen. Haveninfrastructuur, kwaliteit 
van transport, ICT en de invloed van regelgeving en veiligheid 
werden benoemt als sterkste punten. Onze connectiviteit is 
onze kracht: de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kenmerkt 
zich door een uitstekende multimodale bereikbaarheid, 
verbindt logistiek met de stedelijke economie en heeft een 
sterke regie over de supply chain. De combinatie Airport-
Seaport-Greenport-Dataport maakt dat de MRA een unieke 
positie heeft.

Vier strategische thematafels
In 2014 ontwikkelden we onze nieuwe 2025-visie onder het motto 
‘Amsterdam, powered by logistics’. Binnen deze visie richten we 
ons op de achterban van de Amsterdam Logistics Board (ALB): 
het logistieke bedrijfsleven en de maatschappelijke en politieke 
stakeholders in de MRA. Vanuit de nieuwe visie gaan we werken 
met vier strategische thematafels:
• Ruimte & Infra
• Keteninnovatie
• Human Capital
• Marketing & Acquisitie

De thematafels zullen hun agenda’s, activiteiten en projecten 
begin 2015 opstellen. Hierbij zijn belangrijke speerpunten 
Seamless Connections, ICT, Maakindustrie, circulaire economie 
en het creëren van een beter imago van logistieke banen.

Hoogtepunten in 2014:
Airlink
Van de projecten in 2014 was vooral de pilot Airlink uit het 
innovatieprogramma Seamless Connections succesvol. Airlink 

Projecten
• HST Cargo
• OLV (Greenport)
• Truckingpark
• Logistiek College
• KDC
• Innovatieklas
• Seamless Connections

logistiek

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/publicaties/13078/visie-amsterdam-logistics-board-2025
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/384/hst-cargo
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1234/steun-voor-logistieke-verbinding-greenport
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/379/logistiek-college
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/895/innovatieklas-breidt-uit-naar-logistiek
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/372/seamless-connections
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/logistiek
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had tot doel het afhandelingsproces van inkomend en uitgaand 
vrachtverkeer op Schiphol Amsterdam Airport te versnellen door 
schakels in de keten beter op elkaar af te stemmen met behulp 
van het digitale voormeldsysteem eLink. Dit systeem werd zo 
veel mogelijk ingevoerd en uitgebreid op het transport tussen 
expediteurs en afhandelaren wat betreft de exportlading op de 
luchthaven. In september 2014 ging al 30% van alle zendingen 
via eLink. 

Lean and Green Amsterdam
Lean and Green Amsterdam is een regionaal vervolg op de 
landelijke variant. Het project loopt van 2013 tot 2015 en heeft 
als doelstelling om ten minste 150 bedrijven uit de logistieke 
sector en overige instellingen te stimuleren de CO2-uitstoot in 
hun bedrijfsvoering significant te verminderen. De maatregelen 
die hiervoor worden genomen zijn tevens gericht op VVU-
vermindering en een verhoging van de winstgevendheid van 
deelnemende bedrijven, wat het bedrijfseconomisch gezien 
aantrekkelijk maakt om mee te doen aan het project. Elk bedrijf dat 
participeert aan Lean and Green Amsterdam heeft als doelstelling 
om de CO2-uitstoot binnen vijf jaar met 20% te verminderen. 

Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam
Het Kennis Distributiecentrum Logistiek Amsterdam (KennisDC 
Logistiek Amsterdam) is een regionaal samenwerkingsverband 
voor kennis en innovatie. Een KennisDC stimuleert en 
ondersteunt de wisselwerking tussen werkvloer en onderwijs 
door afstudeerateliers, innovatieklassen, een logistiek lab en 
voorlichting en promotie van logistieke opleidingen in de regio 
te faciliteren. De coördinatie van KennisDC Logistiek Amsterdam 
ligt in handen van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat 
Logistiek, en kent als hoofdthema’s ‘City Logistics’ en ‘Airport/
Seaport Logistics’.

Smart Logistics Hub Amsterdam 
Er is in de Westas sprake van een zogenaamde ‘innovation gap’: 
er zit een groot gat tussen ideeën en implementatie. Er kan meer 
nieuwe business ontstaan wanneer ideeën richting uitvoering 
worden begeleid of wanneer ideeën door de juiste partijen 
worden opgepakt. De in 2014 ontwikkelde Smart Logistics Hub 
moet een brug tussen ideeën en uitvoering gaan vormen en zo 
deze innovation gap overbruggen een fysieke plek waar bedrijven 
andere partijen ontmoeten en elkaar helpen. Diverse partijen uit 
de triple helix hebben hun interesse in de Smart Logistics Hub 
al kenbaar gemaakt. In maart 2015 staat de opening van de hub 
gepland.

House of Logistics
Het House of Logistics, een concrete actie binnen het Human 
Capital-programma ‘Werk maken van talent’, moet bijdragen 

http://www.amsterdameconomicboard.com
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aan een beter imago van het werk in de logistiek en aan het 
interesseren van studenten uit andere (gerelateerde) opleidingen 
voor logistiek.

Connecting Brains
In november 2014 organiseerden het cluster Logistiek en het 
cluster Agri & Food een hackathon met 35 studenten. Deelnemers 
afkomstig van 25 verschillende studierichtingen kwamen, na een 
hackathon van twaalf uur, met negen creatieve oplossingen voor de 
drie logistieke vraagstukken. De drie winnende studenten, Marvin 
van Diemen, Quirien Reytenbagh en Tim Viersma, bedachten het 
concept Amsterdam Smart Distribution: een digitale marktplaats 
voor verladers en vervoerders om de beladingsgraad van 
vrachtauto’s te optimaliseren. Het bedrijfsleven heeft hier al 
positief op gereageerd.

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Toerisme & congressen
 
2014 was een succesvol jaar voor het cluster Toerisme & 
Congressen. Er kwamen meer internationale en nationale 
bezoekers voor één of meerdere dagen naar de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) dan in 2013. Ook telden we in 2014 meer 
congresbezoekers dan het voorgaande jaar. Daarnaast nam 
het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam en in de regio 
toe, en mochten veel musea meer bezoekers dan in 2013 
verwelkomen. 

Amsterdam prettig en leefbaar
Deze groei is gunstig voor de economie, maar kent ook zijn 
keerzijde. Het cluster Toerisme & Congressen zet in op een 
regio die voor zowel bewoners, bezoekers als bedrijven prettig 
en leefbaar is. De clusterstrategie is aan de hand van de vier 
scenario’s voor de MRA opgezet en beslaat een aantal thema’s: 

• Fysieke connectiviteit
• Digitale connectiviteit
• Human Capital Agenda
• Leefbaarheid
• De zakelijke bezoeker

Slimme producten en diensten
De uitdagingen die deze groei met zich meebrengt, bieden 
ook kansen voor innovatieve producten en diensten. Zo is dit 
jaar, samen met Amsterdam Smart City, een eerste workshop 
georganiseerd over knellende publieksstromen en mogelijke 
‘slimme’ interventies. Ook zijn de eerste contouren van een 
House of Hospitality geschetst, om de gastvrijheid in de regio 
op meerdere fronten te verbeteren. Daarnaast worden open data 
ingezet voor congressen en zakelijk toerisme. Zo gaan Schiphol, 
Amsterdam RAI, NBTC en Amsterdam Marketing data delen 
om hun samenwerking, bijvoorbeeld bij het organiseren van 
congressen, te vergemakkelijken. 

toerisme & congressen

Projecten 2014
• Play2Work Europe
• Open Data Exchange team
• Clusters & Congressen 
• House of Hospitality

 “Toerisme momenteel 
de enige groeisector 
in de binnenstad van 

#Amsterdam, vooral dankzij 
het Rijksmuseum”

RTVNH Regio A’dam

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/tourism-conventions
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/585/scenarios-2025
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/585/scenarios-2025
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/regioplan/over-cluster
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/305/open-data-exchange
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Hoogtepunten in 2014:
• Internationale bezoekers dragen bijna € 11 miljard bij aan 

onze economie.
• Er zijn 80.000 banen in de MRA.
• De website iamsterdam.com wordt 11.665.000 keer bezocht.
• Het totaal aantal bezoekers in Amsterdam (2013) bedraagt 

16.254.300:
 -nationaal: 7.211.400;
 -internationaal: 9.042.900.

Clusters en Congressen
Dit is een samenwerking tussen congresprofessionals uit de MRA, 
waaronder Amsterdam Marketing, Amsterdam RAI, amsterdam 
inbusiness en Stadsregio Amsterdam. Elke projectpartner 
heeft vakinhoudelijke kennis en (internationale) connecties. De 
Board draait hierin mee om de verbinding en aansluiting tussen 
congressen en de acht Boardclusters te verbeteren.

 “Als de UEFA de ArenA 
aanwijst als stadion voor 

het EK van 2020 kan dat de 
regio zo’n 50 miljoen euro 

opleveren”
Amsterdam Marketing via 

Twitter

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.iamsterdam.com/
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Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 
In 2014 richtte de kerngroep van het cluster Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen zich op de versteviging van de structuur. 
Daarnaast is er verder ingezet op kennisvalorisatie. Enerzijds 
door campusvorming, en anderzijds door het MKB kennis 
te laten maken met de nieuwste technologieën binnen het 
project ‘Novel Breeding Tools’. Het cluster richtte zich in 2014 
op een aantal thema’s.

Kennis & innovatie 
Diverse projecten richten zich op onderzoek, waaronder 
‘Green Forensics’ (DNA-onderzoek), ‘Personalised 
Food’ (gezondheidsonderzoek) en ‘Herkomstbepaling’ 
(fraudeonderzoek). Het cluster richt zich daarnaast op 
kennisvalorisatie met initiatieven als de Groene Innovatie Toonbank 
waarbij wetenschappers en mkb’ers gematcht worden, het nieuwe 
stagelopen in het Green Student Lab en de uitbouw van de Green 
Life Sciences Hub naar de Amsterdam Green Campus. 

Human Capital Agenda 
Het cluster richt zich op het verbeteren van de verbinding tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt middels projecten van het Groen 
Onderwijscentrum Greenport Aalsmeer en het project Green 
Student Lab. Vanuit het onderzoeksproject Green Biotechnology 
is, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het 
onderwijsprogramma Novel Breeding Tools ontwikkeld. Het 
programma richt zich met name op sierteeltveredelaars in bloem- 
en bolgewassen, en gaat in het voorjaar van 2015 van start. Een 
zestal bedrijven heeft zich reeds aangemeld.

Positionering 
Dit jaar werkte het cluster eraan om de toegevoegde waarde 
van de tuinbouw voor de Metropoolregio Amsterdam, en dan 
met name de verbinding tussen de regio en Groot-Amsterdam, 
voor het voetlicht te brengen. Voorbeelden van acties: het eerste 
Blooming Cities-event en een bijeenkomst in samenwerking met 

Projecten 2014
• Novel Breeding Tools
• ‘Herkomstbepaling Paprika’ 
• ‘Herkomstbepaling Roos’

tuinbouw & uitgangsmaterialen

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/tuinbouw
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1121/green-forensics
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/6332/personalised-food
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/6332/personalised-food
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1122/herkomstbepaling
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1127/groene-innovatie-toonbank
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1126/green-student-lab
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Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS), gemeente Almere en 
provincie Flevoland in het kader van de Floriade 2022. 

Uitvoeringskracht
In 2014 richtte het cluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zich in 
het bijzonder op het mobiliseren van de uitvoeringskracht die in 
deelnemende organisaties zit.

Hoogtepunten in 2014:
• De Universiteit van Amsterdam, de Board, provincie Noord-

Holland, Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland 
Noord werken aan de uitbouw van de Green Life Sciences 
Hub naar de Amsterdam Green Campus.

• De Green Deal CO2, aangeboden aan en mede ondertekend 
door staatssecretaris Dijksma. De eerste initiatieven voor het 
gebruik van CO2 uit reststromen ten behoeve van de tuinbouw 
zijn inmiddels genomen.

• Het Groen Onderwijscentrum Greenport Aalsmeer voert 
diverse onderdelen uit van de Human Capital Agenda 
Tuinbouw (voorheen Flowers). In 2014 stonden hierbij drie 
thema’s centraal:
- Instroom van talent vergroten: meer dan 110 vmbo-
leerlingen namen deel aan de bijeenkomst Green meets Jeans, 
een roadshow langs scholen in het voortgezet onderwijs in 
Amsterdam waarbij de sector op vernieuwende wijze werd 
gepresenteerd. Het Wellantcollege startte naar aanleiding 
hiervan een project om de doorlopende leerlijn te versterken 
en het imago van de sector te verbeteren. Ook is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Werkservicepunt 
Groot-Amsterdam. 
- De kwaliteit van het onderwijs versterken: in 2014 
organiseerde het cluster verschillende bijeenkomsten 
met werkgevers om hun verwachtingen van de kennis en 
vaardigheden van afgestudeerden in kaart te brengen. In 
overleg met het (landelijke) bedrijfsleven zijn zes nieuwe 
keuzemodules ontwikkeld. Deze modules zijn ook voor mbo-
groen-studenten in de regio beschikbaar. 
- De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 
versterken: dit jaar werden afspraken gemaakt over 
kwantiteit en kwaliteit van stages bij sierteelt- en 
groenteveredelingsbedrijven. Ook voerden hbo-studenten 
op verzoek van bedrijven in de regio onderzoek uit, wisselden 
onderwijs en bedrijfsleven ideeën uit tijdens het Diner Pesant 
en vonden er diverse edities van het Groen Onderwijscafé 
plaats. 

• De arenasessie ‘Personalised Food’ in Almere, in samenwerking 
met CAH Vilentum Hogeschool, telde ruim honderd 
deelnemers.

• Tijdens de bijeenkomst ‘Blooming Cities 1’ in Pakhuis de Zwijger 
bogen 140 aanwezigen zich over het thema ‘Innovatieve 

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1126/green-student-lab
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tuinbouw voor een stad in transitie’.
• Ruim dertig stakeholders uit de regio namen deel aan de 

kennismakingsbijeenkomst van Amsterdam Metropolitan 
Solutions (AMS) en het cluster Tuinbouw & Agri Food.

• Provincie Flevoland, gemeente Almere, Greenport Noord-
Holland Noord, Greenport Aalsmeer en de Board werken 
samen om ‘the making of’ Floriade 2022 vorm te geven. Dit 
is een economisch stimuleringsprogramma van provincie 
Flevoland, waarvan de ontwikkeling van een kennis- en 
innovatieplatform en een living lab onderdelen zijn.

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Agri & Food
 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is dé voedselregio van 
Nederland. Dit is te danken aan een unieke kern van bedrijven 
in de voedingsmiddelenindustrie midden in een drukbevolkt 
gebied, een mooie variatie aan agrarische bedrijven en een 
sterke visserijsector. De ligging bij zee- en luchthaven versterkt 
bovendien de internationale oriëntatie van de sector Agri & 
Food. Ook bruist het in de regio van start-ups op het gebied 
van voeding. Daarnaast zijn er prachtige bedrijven die hier al 
meer dan honderd jaar zijn gevestigd en de ambitie hebben 
om ook de komende honderd jaar vanuit deze regio succesvol 
te blijven opereren. 

Sterke basis voor ontwikkeling
In 2014 is de basis van het Agri & Food-cluster versterkt, is 
het cluster verder aangesloten bij de Agri-sector en het mkb, 
en is het verbonden met verschillende relevante netwerken. 
Ook kennisinstellingen en overheden zijn sterker betrokken. 
Clustertrekker Dick Kuiper (Koninklijke Verkade N.V.) heeft zitting 
gekregen in de Board, waardoor het cluster meer draagvlak heeft 
verworven en meer ingebed is binnen de Board. De thema’s 
waarop het cluster zich richt zijn aangescherpt: duurzame logistiek 
van de toekomst, circulaire economie, ruimte om te ondernemen 
en human capital zijn de uitgangspunten voor alle Agri & Food-
clusteractiviteiten. Om de basis van het cluster te versterken, 
hebben we een aantal events georganiseerd, zoals ‘Connecting 
Brains’, het Food Logistics Dinner en de bijeenkomst ‘Biodiversiteit 
en Bedrijfsleven’.

Hoogtepunten in 2014:
• De opening van de Food & Proces Tech Campus in Zaandam.
• Het cross-overevenement ‘Connecting Brains’ waarbij vijftig 

studenten twaalf uur lang werkten aan logistieke vraagstukken 
uit de Agri & Food-sector.

• Het Food Logistics Dinner.
• De bijeenkomst ‘Biodiversiteit en Bedrijfsleven’.

agri & food

 “We hebben nu een 
mooie basis neergezet 

met bedrijven, 
kennisinstellingen en 

overheden. Vanuit 
deze basis gaan we de 

concurrentiekracht van de 
sector in de metropoolregio 

verder versterken.”
Dick Kuiper

 “Er is sterk behoefte aan 
nieuwe doorbraakthema’s 
die de tuinbouw opnieuw 

positioneren. En er 
liggen biomedische 

onderzoeksresultaten op de 
plank die een basis kunnen 

vormen voor voedsel op 
maat: Personalised Food.”
Gaston Remmers (CAH 

Vilentum)

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/agrifood
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Maakindustrie
 
Het cluster Maakindustrie is in 2014 van start gegaan. 
Het cluster ondersteunt en stimuleert de maakindustrie in 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) door partijen die 
samen concreet aan de slag willen een platform te bieden. 
Het clusterteam voert de clusteractiviteiten uit en wordt 
aangestuurd door de kerngroep van het cluster onder leiding 
van Hans Fischer (Tata Steel).

Focus in 2014
Het cluster probeert de maakindustrie in de regio te ondersteunen 
door in hun activiteiten vier thema’s na te jagen:

• Innovatie (belangrijk thema hierbij is Smart Industry).
• Duurzaamheid (circulaire economie, benutting van reststromen 

en windenergie).
• Opleiden (binnen dit thema proberen we vooral de vele 

initiatieven op het gebied van techniekonderwijs in de regio 
met elkaar te verbinden).

• (Nieuw) ondernemerschap (vooral de mogelijkheden van 
kleine ‘makers’ voor een succesvol bedrijf).

Naast de organisatie van verschillende bijeenkomsten zocht het 
cluster Maakindustrie in 2014 verbinding met aansprekende 
bedrijven die in hun sector een voorbeeld zijn in de regio 
Amsterdam. Samen met deze ‘koplopers’ wil het cluster de 
toekomstige strategie verder afstemmen en concrete projecten 
opzetten en uitvoeren. 

Hoogtepunten in 2014:
Symposium ‘Maak het in de maakindustrie door 
productontwikkeling’
De maakindustrie is in de regio Amsterdam een belangrijke 
pijler van de economie en moet dat ook blijven. Een sterkere 
clusterorganisatie en betere onderlinge samenwerking dragen 

Projecten
• Productontwikkeling: 

samenwerken en octrooien
• Verbinding Amsterdam 

Science Park met 
Maakindustrie versterken.

• Smart Industry
• Composieten: verbinden 

initiatieven regio 
Noordwest-Nederland.

• Onderzoek ’Biobased 
Economie en Circulaire 
Economie’

• Port Pilot Plant
• Human Capital Agenda
• Ondernemerschap: 

samenwerkingen met 
Stichting Made in 
Amsterdam, Amsterdam 
Maker Festival, Meesterlijk 
Ambacht, Ambacht 
in Beeld, Design for 
Manufacturing Summit, 3D 
Makers Zone en DORA.

maakindustrie

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/maakindustrie
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1126/green-student-lab
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daaraan bij. Tijdens het tweede symposium ‘Maak het in de 
maakindustrie’ op 26 juni 2014 (het eerste vond plaats in november 
2013) stond die samenwerking centraal. Het symposium, 
georganiseerd door de Board en de Kamer van Koophandel, trok 
zo’n tachtig deelnemers. 

Smart Industry-bijeenkomsten
Smart Industry staat voor de verregaande digitalisering en 
vernetwerking van producten, machines en mensen die in 
alle sectoren zullen zorgen voor meer productiviteit en nieuwe 
bedrijvigheid. Om te verkennen wat dit ondernemers in de MRA 
kan bieden, organiseerden de Kamer van Koophandel en de 
Board op 4 september 2014 het symposium ‘GO Smart Industry’. 
Hieraan namen circa honderd bedrijven en experts deel. Als 
vervolg op dit symposium organiseerde het cluster eind 2014 
werksessies met ondernemers, waarin de onderwerpen ‘Big Data’ 
en ‘Internet of Things’ centraal stonden. In 2015 vervolgen wij het 
Smart Industry-programma in concrete samenwerkingsverbanden.

Rondetafelbijeenkomst ‘Opleiden’ 
Bij de rondetafelbijeenkomst ‘Opleiden’ waren circa 35 
vertegenwoordigers uit het technisch onderwijsveld aanwezig. 
Het belang van het bijeenbrengen van de Triple Helix-partijen 
op het gebied van human capital is voor iedereen in de regio 
duidelijk. Deze bijeenkomst leverde onder andere een discussie 
op over de wijze waarop dit moet worden gedaan. Dit is precies de 
meerwaarde die het cluster moet hebben voor de maakindustrie 
in de regio. 

Ondernemerschap 
Binnen het thema ondernemerschap richten wij ons op het snijvlak 
van ambacht, vakmanschap, ontwerpers en ‘nieuwe makers’, 
met zowel traditionele als moderne methoden en technieken. 
Concrete acties in 2014 waren de sponsoring van het Amsterdam 
Maker Festival eind mei 2014 (zeventig makers en 3.500 
bezoekers), de Design For Manufacturing Summit in oktober 2014 
(circa tachtig bezoekers) en de oprichting van Stichting Made in 
Amsterdam. Deze stichting heeft inmiddels ruim honderd leden: 
ondernemers die de kleinschalige creatieve maakindustrie en 
ambachtseconomie in de MRA promoten en ondersteunen. 

Bijeenkomst Chemie Havengebied
Innovation Lab Chemistry Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
en de Board organiseerden op 3 april 2014 een seminar over 
duurzame chemie in de MRA. De bijeenkomst had tot doel 
gevestigde chemische bedrijven, start-ups en kennisinstellingen 
met elkaar in contact te brengen aan de hand van actuele cases. 
Meer dan zestig aanwezigen bogen zich over vraagstukken van 
onder andere PPG Coatings, Sonneborn, eStone, PectCof en 
Waste2Chemical. 

 “De maakindustrie is 
een belangrijke maar 
relatief onbekende 

sector in de Metropool 
Regio Amsterdam. We 

kunnen deze sector 
samen nog sterker maken 

als we als bedrijven, 
kennisinstellingen 

en overheden meer 
samenwerken. 

Samenwerking is de sleutel 
tot succes. Mijn oproep aan 
iedereen is dan ook “Open 

je deuren”! “ 
Hans Fischer (CTO Tata 

Steel Europe, trekker van 
het cluster Maakindustrie)

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Boottocht met Koplopers in de haven van Amsterdam 
Met diverse directeuren van de Koploper-bedrijven maakten wij eind 
2014 een boottocht in de haven van Amsterdam. Deze belangrijke 
groep bedrijven, die een voortrekkersrol kunnen vervullen in de 
maakindustrie in de regio Amsterdam, spraken elkaar onder andere 
over de strategie van het cluster. Gastheer van de boottocht was 
Havenbedrijf Amsterdam.

Feiten en cijfers:
• Aantal banen MRA: circa 94.000.
• Aantal bedrijven MRA: circa 12.000.
• Toegevoegde waarde Maakindustrie in de MRA: circa € 9 miljard.
• Exportwaarde maakindustrie: circa € 20 miljard.
• Volgens Buck Consultants International  komt ruim de helft van de 

patentaanvragen in de MRA komt uit de Maakindustrie. 

Sterke activiteiten:
• Basismetaal en metaalelektro (basisproducten, machinebouw, 

industriële systemen). 
• Industriële systemen (procesindustrie, klimaatneutraal ontwerpen). 
• Food (basisproducten, eindproducten, toelevering, diensten). 
• Aerospace (MRO, eindassemblage, distributie spare parts).
• Verpakkingsindustrie (duurzame verpakkingen).
• Industrieel en technisch ontwerp (adviesdiensten, ontwerp 

installaties, etc.).

http://www.amsterdameconomicboard.com


thema’s
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Duurzaamheid 

Het onderwerp ‘duurzaamheid’ kwam na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 hoger dan ooit 
op de agenda in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
Voor veel gemeenten werd het op MRA-niveau werken aan 
duurzaamheid met andere gemeenten, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven één van de speerpunten. Alle reden dus voor 
de Board organisatie om op dit onderwerp een actieve rol te 
spelen. Dit gebeurde in 2014 via een aantal trajecten.

De MRA als duurzame regio
De MRA heeft een uitstekende uitgangspositie om zich verder 
te ontwikkelen tot en te profileren als duurzame regio. Het 
benutten van bestaande kennis, het stimuleren van innovatie en 
duurzaam ondernemerschap en het leggen van verbindingen zijn 
daarvoor belangrijke voorwaarden. Vanuit de samenwerkende 
regionale overheden binnen de MRA is daartoe in 2013 de 
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid geformuleerd en in uitvoering 
gebracht. De Board is daarbij actief betrokken en voerde daarnaast 
in 2014 projecten uit met partners die aansluiten op deze agenda. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere de programma’s ‘Biobased 
Connections’, ‘Green Metropole’ en ‘WASTECOSMART’.

Hoogtepunten in 2014:
Biobased Connections
Via het programma ‘Biobased Connections’ werd, met steun 
vanuit Europa, nieuwe bedrijvigheid in de MRA op het terrein 
van de biobased economie gestimuleerd. Via dit programma 
werden talloze nieuwe verbindingen gelegd tussen partijen 
binnen de MRA, waardoor nieuwe biobased producten op de 
markt kwamen. In 2014 werd het programma beëindigd met een 
succesvolle slotconferentie. Download hier de meest recente 
Biobased Connections-publicatie.

Projecten 2014
• Biobased Connections
• Green Metropole
• WASTECOSMART
• Warmtenetten MRA
• Green Deal Grassen & 

Gewassen (Runner Up 
Award 2014)

Duurzaamheid

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/duurzaamheid
http://www.amsterdameconomicboard.com/publicaties/12053/biobased-connections
http://greenmetropole.nl/biobased/over-ons/
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/282/green-metropole
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12795/waste-eco-smart
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12953/warmtenetten
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12796/green-deal-grassen-en-gewassen
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12796/green-deal-grassen-en-gewassen
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Green Deal Grassen & Gewassen
Een belangrijk resultaat uit het Biobased Connections-programma 
is de Green Deal Grassen & Gewassen. Deze overeenkomst 
stimuleert de ontwikkeling van business cases en marktopbouw 
van biobased producten met als basismateriaal grassen en 
gewassen. De Green Deal Grassen & Gewassen won eind 
2014 de Runner Up Award 2014 tijdens de Green Deal Award-
ceremonie in Den Haag. Uit de Green Deal Grassen & Gewassen 
kwam de bijeenkomst ‘Innovatiekansen met Gras’ voort, waar 260 
bezoekers op afkwamen.

Green Metropole
Via het project ‘Green Metropole’ werd ingezet op het stimuleren 
van duurzaam ondernemerschap. Dit gebeurde via drie trajecten: 
• ondernemersbegeleiding;
• netwerkbijeenkomsten voor duurzame ondernemers (denk 

aan de Duurzame Dinsdagen en het Festival of Cools);
• incubator voor duurzame ondernemingen (New Energy Docks).

Het project is eind 2014 op verzoek van de partners geëvalueerd, 
waarbij onder andere werd vastgesteld dat de betrokken 
ondernemers de ondernemersbegeleiding en coaching erg 
waardeerden. 

Warmte- en koudenetten Zaanstad
In samenwerking met de gemeente Zaanstad diende de Board 
een subsidieaanvraag in bij het Europees Energie Efficiëntie 
Fonds (EEEF). Met deze subsidie kan een aanbesteding voor 
het uitbreiden van een bestaand warmtenetwerk in Zaanstad en 
voor kennisdeling in de MRA-regio worden georganiseerd. Deze 
aanvraag voor € 460.000 subsidie is inmiddels gehonoreerd. 

Festival of Cools
Green Metropole organiseerde de tweede editie van het 
Festival of Cools. Op het festival presenteerden zestig duurzame 
ondernemers hun coole innovatieve producten. Ruim vierhonderd 
mensen bezochten het festival dat plaatsvond in Amsterdam-
Noord. De Green Metropole Award werd door Board adjunct-
directeur Doortje van Unen uitgereikt aan groengrasbedrijf 
OrangeGas. 

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12120/van-bermgras-naar-het-groene-goud
http://www.festivalofcools.nl/
http://greenmetropole.nl/amsterdam-rijdt-op-zijn-eigen-schijt/


Jaarverslag 
2 0 1 4

pagina 29

Talent & Human Capital
 
Binnen het thema Talent zet de Board zich op diverse manieren 
in voor voldoende talentvol, goed opgeleid personeel in 
de Metropoolregio Amsterdam (MRA), zodat nu en in de 
toekomst maximaal kan worden voldaan aan de vraag van de 
arbeidsmarkt. 

Internationaal Talent
Met het programma ‘Amsterdam works’ hebben we in 2014 
het fundament gelegd voor het aantrekken en behouden van 
internationaal talent in de MRA – dat wil zeggen: internationale 
studenten en kenniswerkers. Als onderdeel van de brand 
‘Iamsterdam’ lanceerden we een werkportal (iamsterdam.com/
work) die internationals (internationale studenten en expats) 
inzicht, transparantie en informatie biedt over werken, werkgevers 
en banen in de MRA. De portal werd tot nu toe al 60.000 keer 
bezocht en richt zich specifiek op tech-talent. Daarnaast werd er 
ook een Tech Amsterdam Facebookpagina in het leven geroepen, 
die de doelgroep uitnodigt om in de MRA een baan te zoeken 
of een bedrijf te starten. Voor internationale studenten werd 
iamsterdam.com/study gelanceerd, waarop alle mogelijkheden 
op studiegebied in de MRA te vinden zijn. 

ITEA 2014 
Om internationale studenten ook na hun studie te behouden voor 
onze arbeidsmarkt, organiseerden we dit jaar voor het eerst het 
International Talent Event Amsterdam (ITEA). Dit werd gedaan in 
samenwerking met amsterdam inbusiness, de Vrije Universiteit 
Amsterdam (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland. 
Doel van het event: internationale studenten voorbereiden op de 
praktijk van een carrière in de MRA. Dit deden we door deelnemers 
in contact te brengen met het bedrijfsleven, te attenderen op 
start-upmogelijkheden en op die manier de talenten te verbinden 
aan de arbeidsmarkt. Meer dan 1200 internationale studenten 

Projecten 2014
• Tech Amsterdam
• ITEA
• Regioplan ‘Werk maken van 

talent’

Talent/Human Capital

 “Het is fantastisch dat het 
bedrijfsleven, onderwijs- 
en kennisinstellingen en 
gemeenten op regionaal 

niveau samenwerken in een 
aanpak om het beschikbare 

talent naar werk te 
begeleiden.”

Minister Asscher

 “Het is bijzonder dat dit 
plan is opgesteld voor 
Amsterdam én de hele 
regio. Dat vergroot de 

kansen voor alle jongeren 
die staan te springen om 

aan de slag te gaan in 
onder andere de techniek, 

logistiek of in de hospitality. 
En dat is goed nieuws voor 
bedrijven die op zoek zijn 

naar talent” 
Kajsa Ollongren, 

(Wethouder Economie 
Amsterdam)

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/talent
http://iamsterdam.com/work
http://iamsterdam.com/work
http://iamsterdam.com/study
http://iamsterdam.com/study
https://www.facebook.com/techamsterdam
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D61Ajefh0W3g
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/regioplan/over-cluster
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/regioplan/over-cluster
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bezochten het event, waarbij 36 werkgevers hun vacatures 
openstelden en er 550 matches werden gemaakt. Op 17 april 
2015 vindt de volgende editie van dit succesvolle evenement 
plaats.

Human Capital
Op Human Capital-gebied werd in 2014 gestart met het 
programma Human Capital 2014-2020 ‘Werk maken van Talent’ en 
de organisatie van de financiering ervan. Ook werd een Stuurgroep 
Human Capital opgericht, die de regioregie op Human Capital-
gebied in de MRA zal gaan voeren. Bedrijfsleven, overheden, 
kennisinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties 
nemen actief deel aan het programma. 

Werk maken van Talent
Onder de vlag van ‘Werk maken van Talent’ werd een regionaal 
werkgelegenheidsplan opgesteld. Hiermee werd bij de Regeling 
cofinanciering sectorplannen een subsidieaanvraag ingediend 
voor tien concrete maatregelen. Op de valreep is deze subsidie 
in 2014 nagenoeg integraal toegekend door het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dankzij het hierbij 
behorende budget kan in 2015-2016 worden gestart met het 
opzetten van een regionaal arbeidsmarktbeleid. 
Binnen het regioplan worden tien projecten uitgevoerd die in het 
teken staan van banen, scholing en begeleiding van talent naar 
regionale kansrijke sectoren zoals IT en techniek. De verschillende 
projecten zijn er onder andere op gericht jongeren werkervaring 
op te laten doen, zzp’ers om en bij te scholen, excellentietrajecten 
in het mbo in te richten en een onlineplatform voor werkzoekende 
jongeren op te zetten. Tijdens de uitvoering van de projecten 
wordt de netto-effectiviteit constant gevolgd en geëvalueerd 
om zo te komen tot een zo goed mogelijk opererende regionale 
arbeidsmarkt en dito onderwijsbeleid.

Hoogtepunten in 2014:
• ITEA 2014: meer dan 1200 internationale studenten, 36 

werkgevers, resulterend in 550 matches.
• Lancering Work, Tech & Study-portals onder Iamsterdam, om 

de doelgroep Talent aan te spreken; 60.000 bezoekers voor 
Iamsterdam.com/work; 4549 Engelstalige vacatures in de 
vacaturetool; 670 bedrijven aangemeld op de employer map.

• Lancering van de Tech Amsterdam Facebookpagina.
• Young on Board: Buitenboord-sessie met ‘internationaal 

talent’ als thema. Hoofdvraag van de sessie was ‘Hoe kunnen 
we internationaal talent effectief in contact brengen met het 
bedrijfsleven en Nederlandse young professionals?’

• Onderzoek naar de mogelijkheden om hoogopgeleide 
Chinese ICT-talenten met inzet van de Chinese sociale media 
voor de MRA te interesseren.

• Onderzoek in samenwerking met LinkedIn: ‘Talent Migration 

 “ROC’s, hogescholen, 
universiteiten en 

bedrijfsscholen in de MRA 
dragen in de uitvoering 

een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

Ik ben blij dat deze 
samenwerking in een aantal 

concrete activiteiten tot 
stand is gekomen” 

Prof. mr Huib de Jong 
(rector van de Hogeschool 

van Amsterdam, en 
voorzitter van de 

Stuurgroep Human Capital 
van de Board)

“Tien maatregelen zijn 
vooral gericht op scholing, 
om- en bij- scholing, maar 

ook mensen toeleiden naar 
werk in de sectoren  daar 

waar werk is” 
Henriëtte Maassen van 

den Brink (AT5)

“We met a lot of good 
candidates who have that 

international mindset.” 
Woman from PVH Europe 

about ITEA 2014.

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/regioplan/over-cluster
http://iamsterdam.com/work
https://www.facebook.com/techamsterdam
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1304/buitenboord-nieuw-project-young-on-board
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trends to Metropolitan Region of Amsterdam’.
• Ruim € 14 miljoen binnengehaald voor het werkgelegenheidsplan 

‘Werk maken van Talent’ voor de komende twee jaar.
• Tien projecten kunnen daardoor worden uitgevoerd, waaronder 

mbo-excellentietrajecten en scholing voor zzp’ers.
• Aftrap van het werkgelegenheidsplan ‘Werk maken van talent’ 

met een werkbezoek van minister Asscher. Zowel in de media 
(NRC, Nu.nl, Telegraaf, Parool, AT5) als op de sociale media 
was hiervoor veel aandacht: op Twitter had de berichtgeving 
van de Board en de gemeente Amsterdam een gezamenlijk 
bereik van zo’n 163.000 personen.

• De Stuurgroep Human Capital is opgericht en begint op 
stoom te raken. Daarmee is er voor het eerst binnen de MRA 
een bestuurlijke afstemming tussen regionale overheden, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven over het arbeidsmarkt- en 
scholingsbeleid.

“We need international 
talent to build bridges with 
the world-wide  economies, 
to become more innovative 

and more productive…” 
Eberhard van der Laan 
(Mayor of Amsterdam; 
Chairman Amsterdam 

Economic Board)

It’s absolutely essential to 
organise such job fairs to 

communicate vacancies and 
positions to internationals” 
Man from Expatica about 

ITEA 2014.

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12746/14-miljoen-voor-talentontwikkeling-in-de-mra
http://www.amsterdameconomicboard.com/clusters/regioplan/over-cluster
http://www.amsterdameconomicboard.com/data/sitemanagement/media/bijlage%20media%20aandacht%20Regioplan.pdf
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Europa
 
In 2014 startte een nieuwe periode van Europese fondsen voor 
innovatie, zoals Horizon 2020 (de opvolger van het zevende 
Kaderprogramma (KP7/FP7). EFRO en INTERREG werden 
in 2014 voorbereid en gaan in 2015 van start. De Board 
investeerde in 2014 veel in Europese netwerkontwikkeling. 

Europees netwerk
In het voorjaar van 2014 ontvingen we de Europese Unie-
ambassadeur van Nederland met zijn team. Later in het jaar 
brachten 22 MRA-bestuurders een werkbezoek aan Brussel, waarbij 
zij kennismaakten met verschillende afdelingen van de Europese 
Commissie gericht op regionale, economische ontwikkeling en 
innovatie en met diverse Europese lobbyisten. Ook namen zij 
deel aan een aantal sessies van het METREX-congres, hét netwerk 
van Europese metropoolregio’s. De bestuurders besloten aan het 
einde van de reis dat de MRA intensiever zal gaan samenwerken 
richting Europa, in het bijzonder op het gebied van Smart Cities & 
Communities, Duurzaamheid en de Digitale Agenda. 

Europa-strategie
Ook de Boardclusters versterkten hun Europese netwerk en stelden 
een gerichte strategie voor Europa op, die in 2015 zal worden 
gedeeld met de Board stakeholders. In 2014 werd ook de Board 
Focusgroep Europa & Internationalisering opgericht, waarbij 
internationale en Europese experts van diverse, bij de Board 
aangesloten organisaties samenwerken aan een gerichte Europese 
en internationale strategie. Daarnaast zijn in 2014 de eerste 
voorbereidingen gestart voor het Nederlands voorzitterschap 
van de Europese Unie (eerste helft 2016). Een belangrijk deel 
van die  activiteiten zal in Amsterdam plaatsvinden en de Board 
zal hierbij zorgen voor een sterke profilering op het gebied van 
innovatie en aansluiting van bedrijven en kennisinstellingen en de 
regiogemeenten.

Projecten
• City-zen
• TRANSFORM
• FICHe
• WASTECOSMART 
• Green Metropole
• Biobased Connections
• Warmtenetten
• ECIA 
• CEBR-netwerk voor 

innovatieve biotech-regio’s

Europa

“Het is van belang dat 
we als MRA gezamenlijke 
speerpunten benoemen, 
het gesprek in Europa op 
elkaar afstemmen en ons 

sterk en eenduidig profile-
ren als regio” 

Jan van Run (Gedepu-
teerde Noord-Holland en 

Boardlid)

“We leggen hier in Brussel 
het fundament van onze 

versterkte samenwerking”
John Nederstigt, 

(Wethouder 
Duurzaamheid 

Haarlemmermeer en 
Boardlid)

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/europa
http://amsterdamsmartcity.com/projects/detail/id/78/slug/city-zen
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12346/fiche-accelerator-call-trekt-ruim-300-startups-aan
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12795/waste-eco-smart
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/282/green-metropole
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/431/biobased-connections
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12953/warmtenetten
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/274/european-creative-industries-alliance-ecia
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Internationale Connectiviteit
In 2014 is op initiatief van de Board een plan van aanpak voor 
de versterking van de internationale connectiviteit van de MRA 
opgesteld. Dit plan van aanpak is voorbereid door een werkgroep 
met deelnemers van Gemeente Amsterdam Economie, 
amsterdam inbusiness, Internationale Betrekkingen, de Kamer 
van Koophandel, Amsterdam Marketing en de Board. In het plan 
is vastgelegd welke acties nodig zijn om de MRA effectiever 
in te zetten in het internationale krachtenveld. Hierbij was het 
uitgangspunt dat er geen aanleiding bestond om zaken volstrekt 
anders aan te pakken, maar dat het wel wenselijk was om de acties 
van de meest relevante stakeholders – die binnen de MRA op 
internationaal niveau actief zijn – beter op elkaar af te stemmen. 
Hierbij staat voorop dat:

• MRA-spelers elkaars agenda kennen;
• de MRA zich naar buiten toe profileert als zijnde één entiteit.

Op basis van dit motto werden veertien praktische 
acties geformuleerd rond internationale samenwerking, 
exportbevordering, acquisitie en benadering van Europa. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om een betere verbinding van het mkb 
met missiereizen, om pilots met strategische acquisitie en om het 
beter profileren van de MRA als kennis- en businessmetropool. 
Deze acties zijn reeds in gang gezet.

Hoogtepunten in 2014:
• De Brussel-reis met 22 burgemeesters en wethouders uit de 

MRA, met als resultaat de ambitie om intensiever te gaan 
samenwerken richting Europa. 

• Bijdrage aan het symposium van de Italiaanse Bocconi 
Universiteit als Europees expert op het gebied van het 
implementeren van innovaties en het meten van resultaten op 
het gebied van Smart Cities.

• Resultaten van de European Creative Industries Alliance (ECIA) 
overhandigd aan minister Bussemaker van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

• Start van het Europese project ‘City-zen’, dat Smart City Living 
Labs in Amsterdam en Grenoble initieert. Dit betekent dat er 
€ 30 miljoen vrijkomt voor de regio. 

• Toekenning van het EEEF-project in samenwerking met de 
gemeente Zaanstad. 

• Start van de FICHe-accelerator voor start-ups gericht op 
eHealth. 

• Lancering van de Board Focusgroep Europa & 
Internationalisering.

• Start van een intensievere Europese samenwerking van de 
MRA.

• Clipper Symposium in Hamburg over Europese strategie Smart 
Cities in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

• Nieuwe Board Europa-brochure (link).
 

"Increasingly, cities & 
regions need to embrace 

innovation in order to 
remain competitive in 
a global marketplace. 

Successful innovation is 
now more seen as a team 
game where universities, 
companies and regional 

and city government 
collaborate to speed up 
innovation in key sectors 

where they identify 
regional advantage. With 

its Board involving key 
economic stakeholders, 

the Amsterdam Economic 
Board plays a valuable role 

in stimulating jobs and 
growth” 

Richard Tuffs (Director 
ERRIN)

“Het Directoraat-Generaal 
Regio steunt Amsterdam 

graag in zijn rol als gateway 
to Europe” 

Eric Dufeil (Head of 
Unit bij het Directoraat-
Generaal voor Regionaal 
en Stedelijk Beleid van de 

Europese Commissie)

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/publicaties/12138/amsterdam-metropolitan-area-in-europe
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R&D
 
In 2014 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van R&D in de 
MRA. Thema’s als shared facilities, samenwerking tussen 
onderzoekers en bedrijven en dronegebruik waren hot topics 
waar in 2015 op voort wordt geborduurd.

Op het gebied van R&D zijn er in 2014 een aantal actielijnen 
ingezet. Ten eerste is er begonnen met een inventarisatie op het 
gebied van gedeelde R&D-faciliteiten. Daarbij zijn verschillende 
businessmodellen in kaart gebracht en is een opzet ontwikkeld 
met de volgende belangrijke aspecten: wie is de verantwoordelijke 
entiteit, hoe ga je om met prioriteiten van verschillende gebruikers 
en welke verschillende financieringsvormen zijn mogelijk? Hieruit 
is de eerste aanzet voor een gedeelde R&D subsidieaanvraag bij 
EFRO voortgekomen. 

Werksessie R&D ecosysteem   
In de Boardvergadering op 6 juni 2014 is geconstateerd dat er 
regionale R&D-mogelijkheden zijn die nog niet optimaal worden 
benut. Daarom is er op 28 oktober een werksessie georganiseerd 
met R&D stakeholders uit de Metropoolregio Amsterdam onder 
leiding van Gerald Schotman (thematrekker R&D en managing 
director bij de NAM). De fundering voor vervolgacties in 2015 
werd tijdens deze werksessie gelegd, met name in de richting 
van: 

• Het versterken van de samenwerking tussen    
universiteiten, de industrie en het mkb door o.a. de industrie 
eerder te betrekken bij fundamenteel onderzoek. 

• Het creëren van een lagere ‘barrier to entry’ voor industrie om 
makkelijker toegang te krijgen tot universiteitscampussen, en 
in het verlengde daarvan een fysieke plek op het (Amsterdam 
Science Park) waar onderzoekers in uiteenlopende vormen 
kunnen samenwerken met het bedrijfsleven en andersom. 

R&D

“Van bezit naar gebruik. 
#ifabrica heeft #amecboard 

te gast. Leuke sprekers 
over #sharing!” 

Nidi Gaal via Twitter

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Matchmaking bijeenkomsten
Tenslotte zijn er door het jaar heen twee bijeenkomsten 
georganiseerd op het gebied van shared R&D faciliteiten. Daar 
kwamen in totaal zo’n 30 bedrijven die geïnteresseerd waren in 
nieuwe businessmodellen en 20 bedrijven die geïnteresseerd 
waren in big data en high performance computing. 

Drones traject
Ook is er gestart met het opzetten van een drones (UAV’s) traject. 
In dit traject worden de mogelijkheden en moeilijkheden van 
zowel het particuliere, het bedrijfsmatige en het handhavende 
gebruik van drones in de regio in kaart gebracht.  

Innovator of the Year 2014 award
Tijdens de Accenture Innovation Awards 2014, waar de Board 
partner was, werd R&D-thematrekker Gerald Schotman verkozen 
tot Innovator of the Year 2014. 

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Regio & Netwerk
 
In 2014 zette de Board zich nog explicieter dan in de jaren 
daarvoor in om zich te verbinden aan de agenda van regionale 
overheden binnen de MRA. De Board is er immers voor de 
MRA en niet slechts voor centrumgemeente Amsterdam. De 
keuze om nog meer nadruk te leggen op ‘de regio’ bleek niet 
alleen uit expliciete keuzes rond de inzet van menskracht, 
maar ook uit concrete resultaten die daarmee zijn behaald. 
Voorbeelden van de inzet van menskracht:

• Er werd een linking pin naar de regio aangewezen binnen 
de Board. Deze linking pin heeft onder andere een rondje 
gemaakt langs de leden van het Directeuren Overleg PRES 
om te bespreken hoe de meerwaarde van de Board voor hun 
deelregio kan worden vergroot.

• Clustermanagers brachten werkbezoeken aan deelregio’s om 
meer inzicht te krijgen in de kracht van en uitdagingen voor 
hun cluster binnen die deelregio’s.

• Het verbinden van mensen uit de Board aan MRA-werkgroepen 
op thema’s als toerisme, Europa en duurzaamheid en het 
ondersteunen van regionale overheidsambities ten aanzien 
van deze thema’s. 

Hoogtepunten in 2014: 
• De Board organiseerde een reis naar Brussel voor MRA-

bestuurders. Daaruit vloeide een opgesteld plan voort om 
binnen de MRA nauwer met elkaar samen te werken richting 
Europa. 

• De Board verwierf samen met de gemeente Zaanstad een 
subsidie van ruim € 460.000 vanuit het Europese Energie 
Efficiëntie Fonds (EEEF). Hiermee zal een aanbesteding voor 
het uitbreiden van het bestaande warmtenetwerk en voor 
kennisdeling in de MRA-regio worden gedaan.

• De aanvraag voor de Regeling sectorplannen kreeg een MRA-
brede dekking en de subsidie die daarvoor is toegekend zal 
dan ook ten goede komen aan de gehele MRA.

Regio & Netwerk

Partners

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/thema/regioplan
http://www.houthoff.com/nl
https://www.mijntu.nl/
http://www.amsterdamarena.nl/home.htm
http://www.kit.nl/
http://www.aon.com/netherlands/
https://www.generali.nl/
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Netwerk
De ruggengraat van de Amsterdam Economic Board is zijn 
krachtige netwerk. Het belang van netwerken, communities en 
ecosystemen is waarneembaar groeiende: ondernemingen, groot 
en klein, zijn anno 2014 op zoek naar ‘plekken waar het gebeurt’. 
Deze plaatsen kenmerken zich doordat alle benodigde middelen 
voorhanden zijn: waar de juiste mensen elkaar kunnen ontmoeten 
(fysiek of digitaal), samen consortia kunnen vormen en langs de 
weg van open innovatie tot vernieuwende producten en diensten 
kunnen komen.

De Board constateert dat bedrijven met een ‘business shift’ bezig 
zijn om hun (vaak meer traditioneel ingerichte) ondernemingen 
te richten op global challenges als voedselveiligheid en 
-zekerheid, mobiliteit, duurzaamheid, onderwijs en gezondheid. 
Samenwerking in een vroeg stadium van de waardeketen is 
hierbij voorwaarde voor succes, waarmee het succes van de eigen 
organisatie afhankelijker is geworden van het succes van andere 
organisaties.

De Board blijkt daarin ook in 2014 een mooi uitgangspunt te 
hebben: aansluiting geeft immers toegang tot het netwerk én de 
inhoud voor business development. Dat verklaart de groei van het 
Board netwerk van het afgelopen jaar. Ondanks en tegelijkertijd 
juist door de economische crises werden in 2014 maar liefst 
negentien nieuwe organisaties betaald partner, namelijk:

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://crucell.com/
http://www.allenovery.com/pages/default.aspx
https://www.mirabeau.nl/
http://www.huawei.com/nl/
http://www.odnzkg.nl/
http://www.amolf.nl/
http://www.atkearney.com/
http://novacollege.nl/
http://www.cwi.nl/
https://www.cordaan.nl/
http://www.ahk.nl/ahk/
http://www.eneco.nl/
http://www.fokker.com/
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Financial Statement

De primaire taak van de uitvoeringsorganisatie is om de 
Board en de clusters te ondersteunen, waarbij vooral de 
samenwerking gezocht wordt tussen de triple helix partijen in 
de regio, zowel in de financiering als in de uitvoering.
 
Al deze triple helix-partijen hebben bijgedragen aan de 
basisfinanciering van de uitvoeringsorganisatie (mensen, middelen 
en activiteiten), en zijn samen goed voor circa € 3,7 miljoen. Met 
38% leverden Europese middelen een belangrijk deel. Daarnaast 
zijn de (regionale)overheden voor 34%, kennisinstellingen voor 9% 
en bedrijven voor 19% verantwoordelijk voor de basisfinanciering.

Het exploitatietekort over 2014 bedraagt € 93.000 en wordt 
met name veroorzaakt door financieringstekorten op afgesloten 
projecten. Op het moment van afrekenen leiden met name 
de complexiteit en afhankelijkheid van derden binnen de 
financiersopzet, tot tegenvallers bij definitief vastgestelde 
subsidies.

Multiplier
Met deze (basis)middelen werd in 2014 een multiplier van 4,2 
gerealiseerd, waardoor we de afgelopen jaren een groot aantal 
projecten konden uitvoeren.  
De uitvoeringsorganisatie wordt voor 2/3 gefinancierd door 
(regionale) overheden, en voor 1/3 door overige stakeholders. 
De financiering van projecten moet in beginsel evenredig zijn 
verdeeld onder bedrijven, kennisinstellingen en overheden: 
iedere partij draagt 1/3 deel bij. Dit financieringsmodel is 
uitgewerkt en vastgelegd in het Board-plan 2014-2020. Dat de 
overheid een grotere bijdrage doet aan de financiering van de 
uitvoeringsorganisatie is passend voor haar publieke taak om 
activiteiten gericht op structuurversterking te ondersteunen en 
stimuleren. Daarbij zijn marktpartijen het meest geneigd om 
te investeren in concrete activiteiten met uitzicht op winst. De 
ambitie is dan ook om een grotere bijdrage van marktpartijen te 
vragen als het gaat om programma- en projectfinanciering.

Teamsamenstelling
Er werken 50 (36 fte) medewerkers bij de Board, waarvan een deel 
via een flexibel contract dat gerelateerd is aan een project. Daar-
binnen zijn er voor de Board en clusters medewerkers werkzaam 
vanuit de afdeling Economie van de gemeente Amsterdam (4 fte).

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/over-de-board
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Financial Statement

Balans   
  
Activa (x €1.000)        
Vaste activa  
Vlottende activa  
•  lopende projecten     
•  vorderingen      
•  liquide middelen                                  
        
  
Totaal activa 
  
  
Passiva (x €1.000)  
Stichtingskapitaal  
Kortlopende schulden  
•  schulden aan leveranciers en handelskredieten       
•  lopende projecten           
•  belastingen en premies sociale verzekeringen         
•  overige schulden en overlopende passiva           

Totaal passiva  

264
2.851

151
230

793
676

2.170

61

3.700

204

3.496

3.700

3.639

31 december 2014

Exploitatierekening  
omschrijving (x €1.000)  
  
Basisfinanciering UO  
•  bijdragen overheden           
•  bijdragen kennisinstellingen   
•  bijdragen bedrijven    

Opbrengsten uit projecten
Financiële baten    
    

Bedrijfslasten  
•  loonkosten       
•  afschrijvingen     
•  overige kosten                              
  
    
Bedrijfsresultaat  

2.085
1.620

3.711
6

-93

3.804

3.126
23

655

1.246
351
488

31 december 2014

subtotaal vlottende activa

subtotaal kortlopende schulden

subtotaal basisfinanciering UO

Totaal bedrijfslasten

Totaal opbrengsten

http://www.amsterdameconomicboard.com
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Advies van de Board
Anders dan de Board Uitvoeringsorganisatie, is de Amsterdam 
Economic Board samengesteld uit topondernemers, bestuurders 
en vertegenwoordigers van kennisinstituten. Zij en hun organisaties 
dragen bij aan de ambities van de MRA door ieder op eigen wijze 
te investeren. De Board heeft een overkoepelende, agenderende 
en adviserende rol, terwijl de Board Uitvoeringsorganisatie de 
praktische kant oppakt met de coördinatie en uitvoering van 
talloze initiatieven en projecten.
 
Uit elke clusterstrategie volgen projecten waarin wordt aangegeven 
hoe specifieke clusterdoelen kunnen worden bereikt. Om dit te 
versnellen, kan de Board een positief advies afgegeven over een 
aantal projecten. Dit positieve advies zorgt voor een snellere 
financiering van sommige projecten.
 
In opdracht van de Board brengt een externe toetsingscommissie 
advies uit over de projectvoorstellen, en de Board komt vier keer per 
jaar bijeen om deze adviezen te bespreken. In 2014 beoordeelde 
de toetsingscommissie 5 projecten. Hiervan kregen er drie een 
positief advies, wat tevens werd gevolgd door de Board. Deze 
goedgekeurde projecten omvatten een financieringsaanvraag van 
bijna € 8,6 miljoen. Deze projecten zijn deels nog in het stadium 
van het genereren van financiering.

http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1312/positief-advies-voor-projecten-in-zorg-ict-en-maakindustrie
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/1312/positief-advies-voor-projecten-in-zorg-ict-en-maakindustrie
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