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Noot van de redactie
De Amsterdam Economic Board bestaat uit twee 
onderdelen: 
• In de Amsterdam Economic Board zijn 
topondernemers, bestuurders en vertegenwoordigers 
van kennisinstituten verenigd om samen de strategie 
voor economische ontwikkeling in de Metropoolregio 
Amsterdam te bepalen.
• Stichting Amsterdam Economic Board, ofwel de 
Boardorganisatie, voert deze strategie uit.

Dit is het jaarverslag van Stichting Amsterdam 
Economic Board/ Boardorganisatie. Wanneer we het 
in dit jaarverslag over de Amsterdam Economic Board 
of kortweg ‘de Board’ hebben, dan doelen wij op de 
Boardorganisatie.

In dit jaarverslag is per project kort aangegeven wat de 
rol van de Board hierin was. Maar hoe dit nu precies te 
lezen? Dat leggen we hieronder uit:

NB2 De Board werkt vanaf 2016 met grootstedelijke 
uitdagingen, waarin alle negen clusters zijn opgegaan. 
Omdat dit verslag het jaar 2015 betreft, gaan we in dit 
jaarverslag nog uit van de clusters en thema’s die in die 
periode in de uitvoering van toepassing waren.

Rol van de Board  Wat houdt dit in?
Monitoren   Project of initiatief volgen  op afstand (monitoren), de  
    Boardorganisatie heeft ver der geen actieve rol bij het  
    project/initiatief.

Verkennen/onderzoeken Actieve Rol van de Boardorganisatie bij de verkenning  
    van de haalbaarheid en vormgeving van een project / 
    initiatief in de voorfase (denk hierbij aan toetsen draagvlak  
    bij partijen en scopebepaling).

Initiëren   Actieve Rol van de Boardorganisatie bij het daadwerkelijk  
    tot stand brengen van een project/initiatief: van idee of  
    plan naar concrete uitvoering.

Aanjagen/platform geven Actieve Rol van de Boardorganisatie op het moment dat  
    het project/initiatief in uitvoering gaat of al is: de uitvoering  
    aanjagen, partijen mobiliseren en verbinden, het project/ 
    initiatief een platform geven (bijvoorbeeld via een event of  
    op de website) en dergelijke.

Uitvoeren   De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van  
    het project/initiatief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan strategi- 
    sche projecten of Boardevents.
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Introductie
Eberhard van der Laan, voorzitter Amsterdam Economic Board 
en burgemeester van Amsterdam:

Over een paar jaar, in 2025, bestaat Amsterdam 750 jaar. De 
Board heeft de ambitie om de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) tot de top drie van Europese innovatieve regio’s te laten 
behoren. Onze strategie legt de focus op vijf grootstedelijke 
uitdagingen: Gezondheid, Circulaire economie, Digitale 
connectiviteit, Mobiliteit en Talent voor de toekomst.
 
In 2015 heeft de Board gewerkt aan het aanscherpen van haar 
ambities voor de komende jaren om zo bij te dragen aan de 
leefbaarheid in en van de MRA. We bouwen hiermee voort op 
onze sterke clusternetwerken waarbinnen, samen met een groot 
aantal betrokken partners, ook in 2015 wederom veel werk is 
verzet. De Boardorganisatie is hierbij, nog meer dan voorheen, 
de verbindende en coördinerende partij. De leden van de Board 
en Network Council krijgen, samen met andere partijen uit de 
regio, een belangrijke uitvoerende rol binnen innovaties en 
projecten binnen de vijf grootstedelijke thema’s. De ambities 
hierbij zijn groot, maar ik ben ervan overtuigd dat ze door samen 
te werken, gerealiseerd kunnen worden.

Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board:

De ultieme kracht van de Board is dat zij verschillende mensen 
en partijen verbindt, en ook in 2015 kwam dit weer naar 
voren. De MRA heeft veel in huis: innovatieve bedrijven, volop 
wetenschappelijke kennis, een samenwerkende overheid die 
innovatie mogelijk maakt en actieve burgers. Innoveren doe 
je samen; door expertises, visies en enthousiasme bij elkaar te 
brengen ontstaan de beste ideeën. 

In 2015 is er veel veranderd voor de Boardorganisatie. Van 
een cluster-georiënteerde aanpak werd langzaam maar zeker 
de transitie gemaakt naar de focus op vijf grootstedelijke 
uitdagingen. Dit jaar werd voor een deel gewijd aan een goede 
overgang naar en invulling van deze vijf nieuwe thema’s, terwijl 
clusteractiviteiten gewoon doorgingen. In dit jaarverslag kun 
je lezen waar en hoe de Board betrokken was bij een groot 
aantal belangrijke projecten in de regio. Denk hierbij aan de 
bijeenkomsten van MRA on Tour, de mooie eventreeks van 
Capital Week, de werkgelegenheidsprojecten binnen Werk 
maken van Talent en nog veel meer; deze projecten laten zien 
hoe samenwerking tussen al die spelers in de regio tot stand 
kwam en hoe er mooie initiatieven uit voortkwamen. We gaan 
met vertrouwen voorwaarts in 2016, om te werken aan een 
mooie en leefbare Metropoolregio Amsterdam.
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Creatieve Industrie
 
Uit onderzoek van EY is gebleken dat de creatieve sector in 
zijn soort relatief gezien de op twee na grootste werkgever 
van Europa is. Het cluster Creatieve Industrie heeft bovendien 
raakvlakken met veel van de andere clusters en heeft dan ook 
veel invloed. Zo heeft het cluster in 2015 o.a. samengewerkt 
met de clusters Agri & Food, ICT/e-Science en Toerisme & 
Congressen. Ook voor het thema Duurzaamheid geldt dat 
dit zijn plaats heeft verworven in de fashionindustrie, met als 
voorbeeld het project Recycle Lab for Circulair Fashion. 

Hoogtepunten in 2015
• Amsterdam Talks Tech – In 2015 organiseerde de Board 

drie Amsterdam Talks Tech-evenementen, in samenwerking 
met Spaces, Rabobank en amsterdam inbusiness. In totaal 
heeft de Board dit jaar vijfhonderd jonge tech- en creatieve 
entrepreneurs mogen ontvangen op onze events en hen 
kennis laten maken met verschillende global players en local 
startups binnen de clusters Food (Marleen Kookt, Koken 
met Aanbiedingen, Deliveroo) en ICT (LinkedIn, Inner Circle, 
Etsy en Blendle). De jonge changemakers waren op zoek 
naar inspiratie en connecties. De events waren alle drie 
uitverkocht en zijn goed beoordeeld. 

     Rol van de Board: aanjagen
• Creatieve Industrie in de Ambtswoning – Eind december 

ontving wethouder Kajsa Ollongren in de ambtswoning de 
oprichters van A’DAM&Co en Amsterdamse topcreatieven. 
A’DAM&Co is de nieuwe membersclub van de A’DAM-toren 
en is opgericht door Hans Brouwer, Duncan Stutterheim 
en Sander Groet. Als vereniging bouwt A’DAM&Co aan 
een community van toptalenten uit de Creatieve Industrie. 
Ze betrekken meer dan twintig branches en hebben ruim 
achthonderd toptalenten geselecteerd. Deze Amsterdamse 
topcreatieven vervullen inspirerende en toonaangevende 
posities binnen de diverse creatieve industrieën. De Board 
heeft geholpen met de organisatie van dit event. 

     Rol van de Board: aanjagen

Projecten 2015
• Amsterdam Talks Tech  

(Rol van de Board: aanja-
gen)

• Museumn8 Hackathon  
(Rol van de Board: aanja-
gen)

Creatieve Industrie

 “Voor LABS was deelname 
aan de Museumn8 
Hackathon een ultieme 
uitdaging. Het gaf ons de 
kans om in zeer korte tijd 
met een multidisciplinair 
team een concept neer te 
zetten én uit te werken tot 
een werkend prototype.”
Marc Selhorst – Head of 
LABS DigitasLBi  

http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/12636/creatieve-sector-op-twee-na-grootste-werkgever-van-europa
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/12898/recycle-lab-for-circular-fashion
http://adamtoren.nl
http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/767/slug/museum-n8-hackathon-2015%3Flang%3Dnl
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ICT / e-Science
 
Het jaar 2015 stond bij de Board in het teken van verandering. 
Veel werk is verzet om de uitdaging Digitale Connectiviteit vorm 
te geven, terwijl tegelijkertijd ook de clusterwerkzaamheden 
werden uitgevoerd. Internationaal heeft de Board zich 
op de kaart gezet als aantrekkelijke plek voor techtalent 
door het actief voeren van (social-media)campagnes op 
het platform TechAmsterdam. Op het Marineterrein is in 
het kader van Amsterdam Smart City een experience lab 
geopend waar bezoekers de laatste innovatieve oplossingen 
voor grootstedelijke vraagstukken kunnen bekijken. En 
in samenwerking met universiteiten zijn er verschillende 
bijeenkomsten opgezet om het makkelijker te maken voor 
mkb’ers om samen te werken met IT-onderzoekers.

Hoogtepunten in 2015
• Cybersecurity Center MRA – In 2015 is het plan voor de 

opzet van een Cybersecurity Center of Excellence aan het 
ROC Amsterdam goedgekeurd door het ministerie van 
OCW. De Board heeft meegedacht over de invulling hiervan, 
heeft een aanbevelingsbrief geschreven en neemt plaats in 
de stuurgroep.

     Rol van de Board: initiëren
• Prijsvraag Digitale Economie – In samenwerking met de 

Board heeft de gemeente Amsterdam de prijsvraag Digitale 
Economie uitgeschreven.

     Rol van de Board: initiëren
• Amsterdam Smart Citizens Lab – In samenwerking met 

onder meer Amsterdam Smart City heeft de Waag het Smart 
Citizens Lab geopend. Hierin wordt geëxperimenteerd met 
tools waarmee burgers zelf de wereld om hen heen in kaart 
kunnen brengen.

     Rol van de Board: initiëren 
• R2B meetings – 75 bedrijven zijn gekoppeld aan 

onderzoekers van de UvA, de VU en het CWI. De Board was 

Projecten 2015
• Amsterdam Human Capital 

(afgerond)  
(Rol van de Board: uitvoeren)

• Amsterdam Connects 
(afgerond)  
(Rol van de Board: uitvoeren)

• International Talent 
Acquisition (afgerond)  
(Rol van de Board: uitvoeren)

• Amsterdam Smart City (zie 
voetnoot 1)  
(Rol van de Board: uitvoeren)

• City-zen  
(Rol van de Board: uitvoeren)

ICT/e-Science

 “Gisteren heb ik het 
projectvoorstel ingediend. 
Een aantal partijen heeft 
zich mede door het 
matchmakingevent van 
de Board aan het project 
verbonden. Nogmaals 
bedankt voor het 
organiseren.”
Prof. dr. Marcel Worring 
– Universiteit van 
Amsterdam

https://www.facebook.com/techamsterdam/
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hierbij leidend en werkte daarbij samen met de Kamer van 
Koophandel, de UvA, de VU en het CWI.

     Rol van de Board: aanjagen
• Lancering iBeacon Living Lab – In samenwerking met 

onder meer Amsterdam Smart City heeft Glimworm vanaf 
Amsterdam Centraal Station tot het Marineterrein sensoren 
(iBeacons) geïnstalleerd die openstaan voor burgers en 
bedrijven om te experimenteren met nieuwe diensten.

     Rol van de Board: monitoren

 1Amsterdam Smart City is een samenwerkingsverband van o.a. 
de Board, gemeente Amsterdam, Post NL, Hogeschool van 
Amsterdam en Alliander. Doel van Amsterdam Smart City is om 
door middel van technologische netwerken en oplossingen te 
zorgen voor versnelde duurzame economische groei. Zie ook: 
www.amsterdamsmartcity.com.

www.amsterdamsmartcity.com
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Life Sciences & Health
 
2015 was over de breedte een sterk jaar voor het cluster 
Life Sciences & Health (LSH). Het succesvolle Biotechbedrijf 
Dezima werd opgekocht door Amgen en Kite Pharma 
creëerde een Europees hoofdkantoor op het Amsterdam 
Science Park door de T-cell Factory van het NKI te kopen. 
De Board heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van het 
cluster door banden met verschillende Europese regio’s aan 
te gaan en door op te treden als beoordelaar en coach bij 
programma’s als FICHe (zie hieronder) en de EU SME eHealth 
Challenge.

Binnen de zorg heeft de Board, in samenwerking met de 
Rabobank, de Kamer van Koophandel en Sigra, de bijeenkomst 
Innovatie ontketend in de zorg georganiseerd en daarbij 
honderd ondernemers gekoppeld aan pregnante vragen van zes 
zorgverleners. Online werkte de Board aan het LSH-netwerk, 
waarbij de LinkedIn-community uitgroeide tot 782 leden, de 
Twitterbase tot 573 volgers (t.o.v. 415 in 2014) en de nieuwsbrief 
groeide van 3.157 tot 3.286 abonnees.

In 2015 is de Board ook nog nadrukkelijker dwarsverbanden 
aangegaan met andere sectoren, wat o.a. tot uitdrukking kwam 
in het op Wereldgezondheidsdag georganiseerde event Healthy 
by Design, waar kopstukken van IBM, Johnson&Johnson 
en THNK hun gezamenlijke ideeën voor een gezondere 
samenleving presenteerden. Voor 2016 bouwt de Board met 
dit gevarieerde netwerk verder aan gezondheid, onder de 
uitdaging Gezondheid.

Hoogtepunten in 2015
• Innovatie Ontketend in de Zorg – Deze bijeenkomst 

koppelde meer dan honderd ondernemers aan zes 
zorginstellingen. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Zorg2025-bijeenkomsten – Koepelorganisatie Sigra was 

Projecten 2015
• Aloha RSV  

(Rol van de Board: 
monitoren)

• RAAK Project Kijk!  
Een gezonde wijk 
 (Rol van de Board: 
aanjagen, mede-uitvoeren)

• FICHe  
(Rol van de Board: 
aanjagen en uitvoeren)

• Life Sciences Fund 
Amsterdam  
(Rol van de Board: 
verkennen) 

• Wijkleerbedrijf Nieuw-West  
(Rol van de Board: 
verkennen)

Life Sciences & Health

http://www.ehealthcompetition.eu/
http://www.ehealthcompetition.eu/
http://www.amsterdameconomicboard.com/index.php%3FpageID%3D62
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/231/aloha-rsv
http://fieldlabnieuwwest.nl/
http://www.lsfamsterdam.nl/
http://www.vrouwenvaart.nl/2015/02/05/start-wijkleerbedrijf-amsterdam-nieuw-west
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betrokken bij de vier succesvolle Zorg2025-bijeenkomsten in 
2015. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Zorginnovatie.nl – Zorginnovatie.nl verbindt zeven 
innovatieregio’s in Nederland en wordt gelanceerd door 
minister Schippers (samenwerkingsverband met EIZT, 
VitaValley, Health Valley, Medical Delta, Economic Board 
Utrecht, Ontwikkelingsmij. Flevoland en Health Aging 
Network. 
Rol van de Board: (mede-)uitvoeren

• FICHe – FICHe, een Europese accelerator voor eHealth 
waarin de Board participeert, verstrekte aan de twintig 
beste eHealth-startups elk € 215.000. Hieronder waren vijf 
Nederlandse startups, waarvan twee – PX Healthcare en 
Scyfer – uit de MRA. 
Rol van de Board: uitvoeren 

• Project FIT toegewezen – Onderzoek ‘Langer thuis wonen 
met dementie’. Partners hierbij waren Waag Society, VUmc, 
VU, AHTI, TNO, Hilverzorg, Vivium Zorggroep, Amsta, 
Alzheimer Nederland – afdeling Gooi en omstreken, 
Stichting Mantelzorg en Dementie, iMMovator, iZovator, 
Amsterdam Economic Board, Dementia App, Dementie-
winkel.nl en Brevidius Care Communities.  
Rol van de Board: verkennen 

• Innovation4Health – Tachtig internationale bedrijven 
krijgen toegang tot Innovation4Health en de daaromheen 
georganiseerde bootcampactiviteiten. 
Rol van de Board: uitvoeren

• CWI – In 2015 werd de inhoudelijke koppeling van kennis 
van het CWI met het midden- en grootbedrijf in de MRA 
gemaakt. 
Rol van de Board: monitoren, verkennen, initiëren en 
aanjagen

• Life Sciences Cafés – In 2015 werden er twee goedbezochte 
clustercafés georganiseerd, waarin de thema’s 3D-printing in 
medicine en Immunotherapy centraal stonden. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• International OneHealth Congress – In 2015 hostte 
Amsterdam het International OneHealth Congress. 
Rol van de Board: monitoren

• Congres Date to Innovate – Hier brachten VSOP en ZonMw 
patiëntenorganisaties, onderzoekers en industrie bijeen 
om nieuwe innovaties voor zeldzame aandoeningen te 
bespreken. 
Rol van de Board: verkennen

 “Het werk van de 
Board is ongelooflijk 
belangrijk bij valorisatie 
van en het bouwen aan 
een sterk healthtech-
ecosysteem in 
Amsterdam.”
Bert-Arjan Millenaar 
– managing partner 
NLC  

http://www.digitallifecentre.nl/projecten/fit
http://www.nlc.nl/%20
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Financiële & Zakelijke Dienstverlening
 
Het cluster Financiële & Zakelijke Dienstverlening zette 
zich ook in 2015 in voor het stimuleren van financiering 
en financierbaarheid. Dit gebeurde o.a. door het 
organiseren van een derde en vierde editie van de MKB 
Financieringsbeurs en van activiteiten die bijdroegen aan 
de financiering en financierbaarheid van (innovatieve) 
organisaties. In 2015 heeft de Board een financiële bijdrage 
aan Holland FinTech gegeven. Dit is een organisatie die 
Tech-startups die financiële producten op de markt willen 
brengen, adviseert en helpt. Holland FinTech heeft ook 
een kennisuitwisselingsevent voor de Boardorganisatie 
en de afdeling Economie van de gemeente Amsterdam 
georganiseerd.

Hoogtepunten in 2015
• Amsterdam Capital Week – In 2015 werd in samenwerking 

met StartupAmsterdam en Professional Rebel de Amsterdam 
Capital Week (ACW) georganiseerd. Een van de uitdagingen 
voor startups is het aantrekken van groeikapitaal. Amsterdam 
Capital Week heeft als doel om startups en investeerders 
aan elkaar te verbinden. De eerste editie van de ACW 
bleek een welkom eventconcept te zijn binnen het startup-
ecosysteem in Amsterdam. Verschillende sponsoren waren 
bereid om mee te doen en er is internationale belangstelling 
voor de potentie van investeringen in Europa/Nederland. 
De rol van de Board was het inzetten van het clusternetwerk 
Financiële & Zakelijke Dienstverlening, projectmanagement 
en communicatie. Binnen tien weken tijd zijn er met een 
heel klein en gepassioneerd team 27 events neergezet, 
in samenwerking met 46 partners en 26 nationale en 
internationale VC’s. Vier hoofdsponsoren, te weten Inkef 
Capital, ING, Rabobank en Loyens & Loeff hebben in 
partnership in-kind en in cash mede het succes van de 
ACW bepaald. Ruim tweeduizend startups hebben de ACW 
bezocht. In 2016 wordt het concept verder uitgebouwd.

     Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren

Projecten 2015
• Amsterdam Capital Week 

(Rol van de Board:  
initiëren, aanjagen en 
uitvoeren)

• MKB Financieringsbeurs  
(Rol van de Board: 
aanjagen)

• Holland FinTech  
(Rol van de Board: platform 
geven)

Financiële & Zakelijke Dienstverlening

 “We are investors in 
fast-growing disruptive 
companies in Europe, we 
don’t hear a lot about 
what’s happening in the 
Netherlands. ACW is a 
fantastic opportunity to 
meet investors, startups 
and innovators and commit 
capital to growth.”
Fatou Diagne – Bootstrap 
Europe 

http://www.amsterdamcapitalweek.com/%20
http://www.mkbfinancieringsbeurs.nl/%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/holland-fintech-netwerk-en-innovatie-in-de-financile-sector%20
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Logistiek
 
Het cluster Logistiek werkte in 2015 aan diverse initiatieven 
die zich met name richtten op slim en schoon vervoer in 
de stad en op een duurzame logistiekketen. In maart 2015 
is de jaarlijkse conferentie Logistiek in Pakhuis de Zwijger 
gehouden met 250 deelnemers. Jos Nijhuis, CEO Schiphol 
Group en voorzitter van de kerngroep cluster Logistiek, heeft 
aan regionale bestuurders het manifest Westas uitgereikt. 
Dit manifest geeft het startsein om van de Westas een 
duurzame grondstoffenhub te maken en logistieke hubs 
voor de mainport Logistiek en City Logistiek te realiseren. In 
december 2015 stond de catch-up van de Board in het teken 
van Urban Mobility. In de strategie voor de komende jaren is 
dit een van de grootstedelijke uitdagingen waarop de Board 
zich zal gaan richten. 

Hoogtepunten in 2015
• Koplopers D-020 – Dit is een netwerk van bedrijven die 

slim en schoon vervoeren door de stad. Het netwerk heeft 
als doel te komen tot beter renderende businessmodellen 
op het gebied van slim en schoon vervoer. De leden leren 
van elkaar en motiveren andere ondernemers om mee 
te doen zodat opschaling en groei mogelijk worden. In 
2015 is het netwerk uitgebreid naar vijftig koplopers en is 
aansluiting gezocht bij Amsterdam Smart City. Daarnaast 
zijn er acht bijeenkomsten georganiseerd met koplopers, 
deels vanuit de Board en in samenwerking met de Kamer van 
Koophandel. 
Rol van de Board: uitvoeren en aanjagen

• Roadmap Agri-Food en Logistiek – In 2015 is gestart met 
de ontwikkeling van de roadmap Agri-Food en Logistiek. De 
roadmap is gericht op verduurzaming en innovatie van de 
logistieke foodketen. De roadmap is geïnitieerd vanuit de 
clusters Agri & Food en Logistiek. De roadmap is begin 2016 
gereed. 

Projecten 2015
• Koplopers D-020  

(Rol van de Board: uitvoe-
ren en aanjagen)

• Roadmap Agri-Food en 
Logistiek  
(Rol van de Board: initiëren 
en aanjagen)

• Amsterdam Smart Trade & 
Logistics Hub  
(Rol van de Board: monito-
ren)

• Manifest Westas  
(Rol van de Board: indirect 
betrokken)

Logistiek

 “Mijn uitdaging is: hoe 
krijg ik dat verse bloemetje 
op driehoog-achter in 
de stad? Het is van groot 
belang dat verkeer en 
vervoer bij elkaar blijven 
passen en het moet slimmer 
en schoner. Wij moeten die 
balans bewaken.”
Lucas Vos – CEO 
FloraHolland @ Catch Up 
December 2015  

www.slimenschoondoordestad.nl
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Rol van de Board: initiëren en aanjagen
• Conferentie Logistiek – Ten overstaan van 250 bezoekers 

werd het manifest Westas door Jos Nijhuis uitgereikt aan 
regionale bestuurders. 
Rol van de Board: (mede-)uitvoeren

• Amsterdam Smart Trade & Logistics Hub – Vanuit het 
cluster Logistiek is door de Kamer van Koophandel een 
bedrag van € 30.000 bijgedragen voor de opstart van 
het project Amsterdam Smart Trade & Logistics Hub van 
FOCAFET. In dit project worden, met gebruikmaking 
van het Uniform Economisch Transactie Protocol 
(UETP), informatiestromen over zakelijke transacties en 
onderliggende goederenstromen naadloos met elkaar 
verbonden in één communicatieprotocol en wordt de 
hypothese getoetst of transactiekosten in het internationale 
zakelijke verkeer met gebruikmaking van het UETP kunnen 
worden verlaagd met 30 tot 40%. Via TKI Dinalog is 

• € 600.000 projectsubsidie beschikbaar gesteld. In 2016 
zullen enkele pilots worden gestart om het UETP te testen. 
De Board heeft het project in 2015 begeleid. 
Rol van de Board: monitoren
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Toerisme & Congressen
 
De MRA blijft nog steeds een aantrekkelijke bestemming 
voor zowel internationale als nationale bezoekers. In 2015 
heeft Schiphol meer buitenlandse bezoekers ontvangen dan 
in 2014. Het aantal aankomsten van buitenlandse passagiers 
op Schiphol is in de eerste acht maanden van 2015 met 
7,2% gestegen. Hoewel de cijfers over 2015 nog niet 
volledig beschikbaar zijn, is wel al duidelijk dat het aantal 
hotelovernachtingen wederom is gestegen, maar minder snel 
dan voorgaande jaren. De musea hebben in de eerste tien 
maanden van 2015 4,3% meer bezoekers mogen ontvangen 
ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Hoogtepunten in 2015
• Museumn8 Hackathon – De toename van bezoekers brengt 

flinke uitdagingen met zich mee. Reden voor de Board om 
als partner deel te nemen aan een hackathon rondom de 
museumn8 (in samenwerking met o.a. Amsterdam Marketing 
en Museumn8), waarin creatieve oplossingen zijn bedacht 
voor de verschillende uitdagingen die deze toename met 
zich meebrengt.  
Rol van de Board: verkennen en platform geven

• VN-prijs – Winnaar VN-prijs. 
Rol van de Board: verkennen

• House of Hospitality – Het heeft verder vorm gekregen. 
Casa400, het ROC van Amsterdam en de gemeente 
Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om dit House, 
samen met de betrokken stakeholders, van de grond te 
krijgen.  
Rol van de Board: aanjagen en uitvoeren

• SAIL Amsterdam – In 2015 vond SAIL plaats in Amsterdam, 
een enorm evenement waarbij meer dan twee miljoen 
bezoekers hebben genoten van de prachtige tallships. 
Tijdens SAIL zijn de bezoekersstromen realtime gemeten.  
Rol van de Board: initiëren

• Fieldlab Zuidoost is gestart. 
Rol van de Board: verkennen

Toerisme & Congressen

Projecten 2015
• Amsterdam Bezoeken 

Holland Zien  
(Rol van de Board: 
monitoren)

 “Innoveren doe je niet 
alleen, de beste creaties 
ontstaan gezamenlijk.”
Henk Markerink – CEO 
Amsterdam ArenA en 
Boardlid

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/virti-q-winnaar-van-de-museumnacht-hackathon
http://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-marketing/over-amsterdam-marketing/nieuws/nieuwsartikelen/unwto-awards.
http://www.houseofhospitality.amsterdam/
http://www.goudappel.nl/actueel/2015/08/21/sail-view-dat/
http://www.hva.nl/urban-management/over-um/nieuws/content/nieuwsberichten/2015/09/ontwerpsessie-toerisme-in-zuidoost.html%20
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Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen voor de formele 
start van Amsterdam Green Campus op 26 januari 2016. In 
dit voorbereidingsjaar zijn diverse bijeenkomsten voor de 
stakeholders georganiseerd, is financiering geregeld
– waaronder subsidie van PRES –, is opdracht gegeven tot 
de realisatie van een website en zijn de eerste initiatieven 
genomen om de doorstroming in het groene onderwijs te 
verbeteren en de instroom te vergroten.

Positionering van de sierteeltsector in de MRA is een van de vier 
speerpunten van het cluster Tuinbouw. Er zijn in 2015 plannen 
gevormd voor een Experience Center nabij de bloemenveiling 
Aalsmeer. Floriworld moet een educatieve attractie worden 
waar de wereld van bloemen en planten op een unieke wijze 
kan worden ervaren en beleefd. Een attractie van 6.000 m2, 
vormgegeven als een iconisch Tulpgebouw van dertig meter 
hoog. Het is een complex waar minimaal 350.000 binnen- en 
buitenlandse bezoekers enthousiast moeten worden over 
de sierteeltwereld. Met de inzet van 3D-techniek, virtuele 
werkelijkheid en door veelvuldig gebruik van echte bloemen en 
planten, wordt de wereld gepresenteerd waarin de Nederlandse 
sector dé markleider is. In 2016 vindt definitieve besluitvorming 
hierover plaats.

Ook de voorbereiding van de Floriade Amsterdam-Almere, 
die in 2022 zal plaatsvinden, is onderdeel van de positionering 
van het cluster Tuinbouw. Vanuit het cluster is bijgedragen aan 
de samenwerking tussen de steden Amsterdam en Almere 
waardoor de tentoonstelling zich internationaal zal presenteren 
als Floriade Amsterdam-Almere. Ook is een bijdrage geleverd 
aan de organisatie van bijeenkomsten in het kader van 
innovatie, zodat in 2022 de nieuwste tuinbouwontwikkelingen 
gepresenteerd kunnen worden.

Hoogtepunten in 2015

Projecten 2015
• Amsterdam Green Campus 

(Rol van de Board: 
uitvoeren)

• Green Innovation Cluster 
(Rol van de Board: initiëren)

• Greenport Aalsmeer  
(Rol van de Board: initiëren 
en platform geven)

• Personalised Food  
(Rol van de Board: initiëren)

• Groen Onderwijs Centrum 
Aalsmeer  
(Rol van de Board: initiëren)

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/innovatieplatform-amsterdam-green-campus-officieel-gestart%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/innovatiemotor-greenport-aalsmeer%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/personalised-food-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/op-zoek-naar-een-frisse-start-in-de-groene-sector%20
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• Amsterdam Green Campus – Dit jaar ging de Amsterdam 
Green Campus officieel van start. Dit regionale 
innovatieplatform geeft onderzoekers, onderwijsinstellingen 
en ondernemers een plek om samen te werken aan 
innovaties en talent op te leiden. Op dit platform kunnen 
bedrijven met hun innovatievraag terecht en kunnen mbo, 
hbo en wo elkaars onderwijs versterken en zo werken aan 
een duurzame, groene toekomst. 
Rol van de Board: uitvoeren (in samenwerking met UvA)

• Honorering van EFRO-aanvraag Green Innovation Cluster 
– De subsidieaanvraag van Greenport Aalsmeer en de 
UvA voor een twaalftal projecten met een gezamenlijke 
begroting van € 3,8 miljoen is gehonoreerd door EFRO. Het 
cluster Tuinbouw en Innovation Exchange Amsterdam van 
de UvA hebben, om tot een goede aanvraag te komen, in 
het voortraject veel werk verzet. In 2016 zal het programma 
worden uitgevoerd.  
Rol van de Board: initiëren

• Afronding Innovatiemotor Greenport Aalsmeer – Dit 
initiatief van de kerngroep Tuinbouw – met steun van 
provincie Noord-Holland en EFRO – heeft als doel om het 
innovatievermogen van het midden- en kleinbedrijf in de 
sierteeltsector te versterken. In drie jaar tijd zijn dertien 
bijeenkomsten, dertig werkgroepen en zeventig projecten 
georganiseerd. Hierbij waren driehonderd ondernemers 
betrokken, waaronder bijvoorbeeld NederVanille en Beauty is 
Everywhere. Door Innovatiemotor Greenport Aalsmeer is het 
innovatie-ecosysteem sterk verbeterd.  
Rol van de Board: initiëren en platform geven

• Personalised Food – Het project Personalised Food is 
in 2015 in een vervolgtraject terechtgekomen waarbij 
Ontwikkelingsbedrijf Flevoland het voortouw heeft genomen 
en samen met plantenzaadveredelaars werkt aan Bitter 
Gourd (bittere komkommer), een groente die veelvuldig 
wordt gebruikt in de Aziatische en Hindoestaanse keuken. Dit 
product kan worden ingezet ter voorkoming van diabetes. 
Op de uit Azië en Zuid-Amerika ingevoerde producten 
worden veel residuen van gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen. De bedrijven onderzoeken de mogelijkheid om 
Bitter Gourd in Nederlandse kassen te kweken en geschikt te 
maken voor grotere groepen consumenten. 
Rol van de Board: initiëren

• Groen Onderwijscentrum Aalsmeer – Dit onderwijscentrum 
heeft ten eerste als doel meer jongeren te interesseren voor 
een carrière in de tuinbouwsector (de instroom is te laag 
voor de uitstroom van werknemers). Bovendien moeten 
de huidige werknemers in de tuinbouwsector nieuwe 
vaardigheden aanleren. Het Groen Onderwijscentrum 
Aalsmeer organiseert frequent overleg met het bedrijfsleven 
en bijeenkomsten voor het bedrijfsleven. 

http://www.greenport-aalsmeer.nl/media/85704/nedervanille.pdf
http://www.greenportaalsmeer.nl/greenport-aalsmeer/activiteiten/beauty-is-everywhere.aspx%20
http://www.greenportaalsmeer.nl/greenport-aalsmeer/activiteiten/beauty-is-everywhere.aspx%20
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Rol van de Board: initiëren
• Bijeenkomst Groen onderwijs – Samen met o.a. 

Innovatiemotor Greenport Aalsmeer, Amsterdams Natuur- 
en Milieu-educatie (ANMEC) is op 10 maart 2015 in Pakhuis 
de Zwijger een bijeenkomst gehouden voor ruim 120 
mensen over het vergroenen van basis- en andere scholen in 
Amsterdam. Thema: hoe krijg je scholen groener en slimmer? 
Rol van de Board: aanjagen

• World Expo Milaan – De gemeente Amsterdam heeft in 
Milaan tijdens de World Expo, dat als thema Voedsel voor 
de planeet, energie voor het leven had, het Urban Food 
Policy Pact ondertekend. De burgemeester van Amsterdam 
is door de burgemeester van Milaan uitgenodigd daartoe 
deskundigen aan te wijzen. De gedachte achter het Urban 
Food Policy Pact is dat steden in deze eeuw een strategische 
rol kunnen en moeten vervullen in het ontwikkelen en 
uitdragen van voedselbeleid en -productie. Specialisten 
van DRO (RVE Ruimte en Duurzaamheid) en de Amsterdam 
Economic Board hebben met 46 steden van over de hele 
wereld gewerkt aan de totstandkoming van het document 
door middel van videoconferenties, schriftelijke bijdragen en 
een bijeenkomst in Londen. Ook internationale organisaties 
als FAO, WHO, UN, EU, C40 en Eurocities hebben 
bijgedragen aan de totstandkoming van het document. 
Rol van de Board: mobiliseren
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Agri & Food
 
Het cluster Agri & Food heeft zich ontwikkeld tot een sterk 
netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en 
andere relevante organisaties. Het cluster richt zich op het 
in gezamenlijkheid creëren van randvoorwaarden voor een 
duurzame economische groei van de Agri & Food-sector 
in de regio. De kerngroep van het cluster, die vier keer 
per jaar samenkomt, bestaat nu uit: Koninklijke Verkade, 
IOI Loders Croklaan, Ahold, Pepsico, Exter Aroma, Marfo, 
Schapenbedrijf Westfriesedijk, LTO Noord, Greenport NHN, 
UvA, Wageningen UR, Inholland en de gemeente Zaanstad.

Bij het bepalen van de activiteiten vanuit Agri & Food, zocht het 
cluster aansluiting bij de grootstedelijke uitdagingen waar de 
Board zich vanaf 2016 op focust. Concreet kreeg dit als volgt 
vorm:
• voor de uitdaging Mobiliteit werd de roadmap Agri-Food 

en Logistiek opgesteld die moet resulteren in innovatieve 
logistieke oplossingen voor de Agri & Food-sector in de 
MRA.

• over Circulaire economie werd afgesproken dat de Agri & 
Food-sector het streven van de MRA om een circulaire hub 
te worden, gaat ondersteunen door bij te dragen aan het 
ontwikkelen van businessideeën en projectvoorstellen voor 
diverse reststromen als bleekaarde, fosfaten, cacaodoppen 
en visafval. Dit werk zal in 2016 worden voortgezet.

• voor de uitdagingen Gezondheid en Digitale connectiviteit 
zijn in 2015 de mogelijkheden onderzocht. In 2016 krijgt de 
roadmap Gezondheid & Digitale connectiviteit verder vorm, 
en zal worden bezien wat de concrete bijdrage van het Agri 
& Food-cluster hierin kan zijn.

• voor de uitdaging Talent voor de toekomst richt de Agri & 
Food-sector, als belangrijkste bron van werkgelegenheid in 
de regio, zich met name op het versterken van de verbinding 
tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om aldus de 

Agri & Food

Projecten 2015
• Food & Proces Tech 

Campus  
(Rol van de Board: 
verkennen en initiëren)

• Innovatieklas Food  
(Rol van de Board: 
verkennen)

• Food Innovatie Event  
(Rol van de Board: initiëren 
en uitvoeren)

• Food for SAIL  
(Rol van de Board: initiëren 
en uitvoeren)

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/food-proces-tech-campus%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/food-proces-tech-campus%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/innovatieklas-agri-food-2%20
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stevigheid, stabiliteit en innovatiekracht van de sector te 
laten groeien. In 2015 is hiertoe het Food Innovatie Event 
georganiseerd. 

Hoogtepunten in 2015
• Afronding Position Paper Agri & Food in de MRA, 

duurzame groei door samenwerking – Dit document geeft 
het belang weer van de sector Agri & Food in de regio, 
maar vooral ook het belang van goede samenwerking ten 
behoeve van verdergaande versteviging van de sector in 
deze regio. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Food & Proces Tech Campus – Op de in 2014 geopende 
Food & Proces Tech Campus hebben in 2015 zeven jongeren 
met succes hun opleiding afgerond. Allen hadden direct 
een baan. In september zijn zeventien nieuwe studenten 
begonnen, waarmee in totaal nu een kleine dertig jongeren 
bij de FPTC in opleiding zijn.  
Rol van de Board: verkennen en initiëren

• Food Innovatie Event – In november 2015 vond het Food 
Innovatie Event plaats, een samenwerkingsverband tussen 
de gemeente Zaanstad en de Board. Dit event biedt een 
platform voor vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoek 
en onderwijs om te netwerken, inspiratie op te doen en 
mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Er kwamen 
ongeveer 120 bezoekers van zo’n zestig bedrijven op dit 
event af. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Food for SAIL – Event dat samen met provincie Noord-
Holland, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, het 
Noordzeekanaalgebied en Amsterdam Airport Area werd 
georganiseerd tijdens SAIL 2015. Is samenwerken een 
voorwaarde om te ondernemen of een kans om betere 
resultaten te boeken? Hoe staat de foodsector ervoor 
op internationaal, nationaal en regionaal niveau? En wat 
is eigenlijk de toegevoegde waarde als bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden zich samen inzetten 
voor innovatie, logistiek en nieuwe verdienmodellen? 
Dáárover spraken tijdens deze foodbijeenkomst ruim 130 
belangstellenden uit de voedselverwerkende industrie, 
transportsector, kennisinstellingen en overheid. De Board 
was medeorganisator van het event. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Mix & Match Monday – In samenwerking met de Kamer 
van Koophandel is in maart 2015 gestart met een cross-
overevent voor de Creatieve Industrie- en Agri & Food-
sector. Hieraan namen ongeveer tachtig deelnemers van zo’n 
75 bedrijven deel. De Board was medeorganisator en nam 
de presentatie voor haar rekening. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

“De Board en House 
of Food kunnen elkaar 
versterken door het netwerk 
dat de Board heeft. Zij 
heeft een dermate groot 
netwerk dat zij gemakkelijk 
een match kan maken 
tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en overheid.”
Ad van Vugt – Voorzitter 
Zaan First in Food 

https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2016/04/Position-paper-Agri-Food-Metropoolregio-Amsterdam-mail.pdf%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2016/04/Position-paper-Agri-Food-Metropoolregio-Amsterdam-mail.pdf%20
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/13184/creatieve-industrie-ontmoet-agri--food%20
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• Bedrijfsbezoek aan Brandt&Levie – Veertien 
belangstellenden uit de foodsector, van Deli XL tot Moyee 
Coffee, wisselden van gedachten over voedselverspilling en 
reststromen. De Board was de organisator van het bezoek. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Innovatieklas Food – De Innovatieklas Food is gericht op 
de voedingsmiddelenindustrie en de agrifoodsector, van 
melkveehouder tot retailer. De hele keten van bedrijven 
behoort tot de opdrachtgevers van de Innovatieklas Food. 
De opdrachten lopen uiteen van het onderzoeken van 
de CO2-footprint van een halffabricaat tot het bedenken 
van nieuwe gezonde snacks voor in schoolkantines. In 
2015 heeft de vierde – en laatste – jaar Innovatieklas Food 
plaatsgevonden. Dit jaar waren er zo’n twintig bedrijven bij 
betrokken.  
Rol van de Board: verkennen

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/voedselverspilling-is-hot%20
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Maakindustrie
 
In 2015 is het cluster Maakindustrie samen met diverse 
overheidspartijen en kennisinstellingen in de Noordvleugel 
van de Randstad hard aan de slag gegaan met de Actie-
agenda Smart Industry Noordvleugel. Deze Actie-agenda 
sluit aan op de sterke punten van de regio, die met 
name liggen op het snijvlak van ICT, Creatieve Industrie, 
Maakindustrie, nieuwe technologie in Agrifood en slimme 
materialen en composieten. Diverse concrete initiatieven, 
ofwel ‘fieldlabs’, zijn onderdeel van de Actieagenda Smart 
Industry Noordvleugel. De Actieagenda is op 16 oktober 
2015 formeel overhandigd aan de voorzitter van de landelijke 
Stuurgroep Smart Industry, mevrouw Ineke Dezentjé. Daarvan 
waren ruim 120 bezoekers afkomstig van bedrijfsleven, 
overheden en kennisinstellingen, getuige. 

Hoogtepunten in 2015
• Kennis in de praktijk-bijeenkomsten – Samen met het 

Amsterdam Science Park heeft het cluster Maakindustrie 
diverse Kennis in de praktijk-bijeenkomsten georganiseerd 
voor ondernemers in de maakindustrie. Het betrof 
de bijeenkomsten Big data in de praktijk (2x) en 
Nanotechnologie in de praktijk. Bij alle bijeenkomsten 
waren zo rond de vijftig bezoekers aanwezig. In 2016 wordt 
deze serie bijeenkomsten voortgezet. De bijeenkomsten 
hebben tot doel de verbinding tussen de maakindustrie 
en het Amsterdam Science Park te versterken. Tijdens een 
van deze bijeenkomsten werd de basis gelegd voor een 
intensieve samenwerking tussen Tata Steel en partijen op het 
Amsterdam Science Park. 
Rol van de Board: initiëren en aanjagen

• Actieagenda Smart Industry Noordvleugel – In 2015 is het 
cluster Maakindustrie samen met diverse overheidspartijen 
en kennisinstellingen in de Noordvleugel van de Randstad 
hard aan de slag gegaan met de Actieagenda Smart Industry 

Projecten 2015
• Smart Industry  

(Rol van de Board: initiëren 
en aanjagen)

• Mooie voorbeelden uit de 
Maakindustrie  
(Rol van de Board: initiëren)

• Kennis in de praktijk-
bijeenkomsten  
(Rol van de Board: initiëren 
en aanjagen)

Maakindustrie

http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/15964/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/15964/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/13850/maakindustrie-en-kennis-ontmoeten-elkaar%20
http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/15964/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry
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Noordvleugel. De bedoeling is dat de Actieagenda een 
impuls geeft aan de innovatiekracht van de Noordvleugel 
van de Randstad. 
Rol van de Board: verkennen en aanjagen

• Staalkaart Maakindustrie – Er is een ‘staalkaart’ van de 
maakindustrie in de regio Amsterdam gemaakt, met mooie 
voorbeelden van maakbedrijven. Deze verzameling Mooie 
voorbeelden uit de Maakindustrie is hier te vinden. 
Rol van de Board: initiëren en aanjagen

http://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/15964/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry
https://www.amsterdameconomicboard.com/maakindustrie


Thema’s
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Duurzaamheid 

Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2015 was 
de klimaattop in Parijs met de daaruit voortvloeiende 
ondertekening van het klimaatakkoord. Deze conferentie 
maakte duidelijk hoe breed inmiddels de urgentie wordt 
gevoeld om gezamenlijk maatregelen te nemen om 
onomkeerbare schade door verdere opwarming van de 
aarde te voorkomen. Steeds meer bedrijven realiseren 
zich dat een transitie van lineair naar circulair ondernemen 
onvermijdelijk is. In Nederland bleek dat bijvoorbeeld bij 
de presentatie van het rapport Circular economy: DSGC 
companies on their journey of implementing circular 
business models, dat was opgesteld door acht multinationale 
ondernemingen die samen de Dutch Sustainable Growth 
Coalition (DSGC) vormen. In het rapport nodigen deze 
bedrijven overheden in Nederland uit om er gezamenlijk voor 
te zorgen dat Nederland de circulaire hotspot van Europa 
wordt. Behalve bedrijven zien ook overheden de noodzaak 
om forse stappen te zetten. Binnen de MRA geldt dat niet 
alleen voor de afzonderlijke regionale overheden, maar ook 
voor de gezamenlijke overheden zoals verenigd in de MRA 
Stuurgroep Impuls Duurzaamheid.  

Hoogtepunten in 2015
• De totstandkoming van het programma De MRA als 

Circulaire Grondstoffen Hub – Op verzoek van de MRA-
overheden hebben Boardleden Jacqueline Cramer en John 
Nederstigt in nauwe samenwerking met de Boardorganisatie 
en de diverse stakeholders binnen de MRA, de startnotitie 
De MRA als Circulaire Grondstoffen Hub opgesteld. Het 
betreft de aanzet voor een circulair programma dat gericht 
is op het benutten van de economische kansen voor de MRA 
door in te zetten op de recycling van de meest prioritaire 
stromen. Het plan is gebaseerd op een quickscan van de 
belangrijkste grondstoffenstromen die in de MRA circuleren, 

Projecten 2015
• MRA als Circulaire 

Grondstoffen Hub  
(Rol van de Board: initiëren 
en aanjagen)

• CE2Grow  
(Rol van de Board: initiëren 
en aanjagen)

• Wastecosmart  
(Rol van de Board: 
uitvoeren)

• E-Waste race Amsterdam 
Nieuw-West  
(Rol van de Board: platform 
geven)

Duurzaamheid

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/samen-naar-een-circulaire-economie-in-de-mra%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/samen-naar-een-circulaire-economie-in-de-mra%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/circular-economy-to-grow-ce2grow%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/waste-eco-smart%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/scholieren-halen-4770-apparaten-op-met-e-waste-race%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/scholieren-halen-4770-apparaten-op-met-e-waste-race%20


Jaarverslag 
2 0 1 5

pagina 26

een ronde langs alle negen economische clusters van de 
Board en een deskundige inschatting van de mogelijke 
impact bij het circulair maken van de geselecteerde 
grondstoffenstromen (op werkgelegenheid, milieu en 
innovatie). Voor de verschillende grondstoffenstromen 
zijn of worden protocollen opgesteld die bedoeld zijn als 
leidraad om deze stromen circulair te maken. De prioriteit 
ligt voorlopig bij het maken van concrete afspraken over, 
en het aanpakken van de protocollen behorend bij de 
grondstoffenstromen textiel, biobased gewassen en 
bouw- en sloopafval. In het proces van voorbereiding 
van de startnotitie hebben er met betrekking tot de 
diverse grondstoffenstromen diverse ketenoverleggen 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft Boardlid Jacqueline 
Cramer diverse presentaties gehouden en het circulaire 
programma toegelicht.  
Rol van de Board: initiëren en aanjagen

• Ondersteuning van startende en groeiende ondernemers 
via Circular Economy to Grow (CE2Grow) – Nieuwe 
initiatieven, nieuwe ondernemingen en innovaties spelen een 
belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. 
Met behulp van een kleine bijdrage uit het Europese 
programma EFRO heeft de Boardorganisatie het mogelijk 
gemaakt om in 2015 via het project CE2Grow ondernemers 
te helpen om duurzame en innovatieve plannen te vertalen 
in een gezond en (snel)groeiend bedrijf. De Boardorganisatie 
deed dit door jonge en snelgroeiende ondernemingen 
die tegen allerlei belemmeringen en problemen aanlopen, 
hulp te bieden op terreinen als strategie, financiering, 
juridisch, notarieel, accountancy, productontwikkeling, PR 
& communicatie en fiscaal. Begeleiding vindt plaats in de 
vorm van een een-op-eenmaatwerktraject, waarbij een 
aantal participanten een intensieve relatie aangaat met deze 
kansrijke ondernemers.  
Rol van de Board: initiëren en aanjagen

• Kennisdeling met internationale partners via het 
Wastecosmartproject – Het met Europees geld 
gefinancierde Wastecosmart-programma brengt 
afvalprofessionals uit een aantal EU-landen bijeen om 
voor hen geschikte systemen voor scheiding en recycling 
objectief op een rij te zetten en van elkaars ervaringen en 
inzichten te leren. In maart 2015 waren de afvalprofessionals 
uit Amsterdam, Liverpool, Cyprus, Stockholm, Turijn en 
Boedapest in Amsterdam bij elkaar om de voortgang van 
het project te bespreken. In november 2015 bracht een 
delegatie van de projectpartners een bezoek aan Zuid-Afrika 
om de inzichten uit het project ook te delen met partijen uit 
dat land.  
Rol van de Board: organiseren

• Netwerkbijeenkomst in New Energy Docks – Zo’n 65 

“Houd niet vast aan 
oude, lineaire regels. 
Als je naar een circulaire 
stad toe wilt, dan moet je 
experimenteren.”
Prof. dr. Jacqueline 
Cramer – Voorzitter 
Utrecht Sustainability 
Institute en Boardlid
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vertegenwoordigers kwamen op 15 september 2015 
bijeen bij New Energy Docks voor een presentatie over 
de strategische koerswijziging van de Board en in het 
bijzonder de specifieke uitwerkingsrichting van de uitdaging 
Circulaire economie. Tijdens de bijeenkomst namen Boardlid 
Jacqueline Cramer en medewerkers van de Boardorganisatie 
de aanwezigen mee in het hoe en waarom van deze 
koerswijziging.  
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• E-Waste race – E-Waste race is een zeer concreet en 
praktisch initiatief dat mede dankzij de Boardorganisatie 
tot stand kwam en in het najaar is gehouden in Amsterdam 
Nieuw-West. Dankzij dit initiatief, waarbij leerlingen van 
tien basisscholen werden aangemoedigd en uitgedaagd om 
zo veel mogelijk E-waste te verzamelen, zijn in totaal bijna 
vijfduizend kapotte elektronische apparaten verzameld die 
aldus beschikbaar kwamen voor hergebruik. 
Rol van de Board: platform geven
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Internationaal Talent
 
Ten aanzien van het thema Internationaal Talent werd in 2015 
verder gegaan op de ingeslagen weg. Concreet betekent 
dit dat de inzet vooral was gericht op het binden en boeien 
van internationaal talent via o.a. een nieuwe editie van het 
International Talent Event Amsterdam en het interesseren van 
ICT-(Tech)talent via o.a. de Tech Amsterdam-campagne en via 
deelname aan de Digital Job Fair in Madrid. Er was in 2015 
sprake van een verandering van de rolverdeling binnen de 
MRA. De regie kwam te liggen bij de UvA en de gemeente 
Amsterdam werd verantwoordelijk voor een programma 
gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor 
internationaal talent. De Boardorganisatie richtte zich in 2015 
daarom vooral op het actief positioneren van Amsterdam 
als Tech-stad in het buitenland, het opbouwen van de 
Tech Amsterdam Community en het ontwikkelen van een 
partnershipprogramma met en voor bedrijven die op zoek zijn 
naar Tech-talent, waarbij behalve naar corporates nadrukkelijk 
ook werd gekeken naar startups. De Boardorganisatie richtte 
zich daarnaast op het onderzoeken van de mogelijkheden tot 
samenwerking met andere regio’s op het gebied van werving 
van internationaal talent. De afstemming tussen de betrokken 
partners vond plaats in het kernteam ITA (Internationaal Talent 
Acquisitie).
 
Hoogtepunten in 2015
• Jobsearch, Employer map, Study Finder en Grant Finder 

op www.iamsterdam.com – Internationaal talent op zoek 
naar een studie of een baan in Amsterdam kan – dankzij 
de inzet van de Board en Amsterdam Marketing – op de 
Work, Tech & Study portals onder www.iamsterdam.com 
terecht voor heel veel praktische informatie. De Employer 
map geeft een overzicht van MRA-bedrijven die op zoek 
zijn naar internationaal talent. Jobsearch geeft inzicht in alle 
Engelstalige vacatures in de MRA en werd in 2015 door meer 

Projecten 2015
• Tech Amsterdam  

(Rol van de Board: initiëren 
en uitvoeren)

• Job tools op www.
iamsterdam.com  
(Rol van de Board: initiëren 
en uitvoeren)

• ITEA 2015  
(Rol van de Board: initiëren 
en uitvoeren)

• Digital Job Fair Madrid  
(Rol van de Board: 
uitvoeren)

Internationaal Talent

 “#ITEA2015 vanochtend 
opening gedaan. 
Internationale studenten 
in bomvolle zaal. Groot 
percentage wil hier blijven 
werken. Prima voor de 
regio.”
Annemarie Jorritsma – 
Voormalig burgemeester 
van Almere

http://www.iamsterdam.com
https://www.facebook.com/techamsterdam
http://www.iamsterdam.com/en/local/work
http://www.iamsterdam.com/en/local/work
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/strengthening-ties-between-talent-and-city%20
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dan 165.000 unieke bezoekers (gemiddeld 276 per dag) 
bezocht. De Study Finder en Grant Finder geven inzicht in de 
aangeboden studies en financieringsmogelijkheden daarvoor.  
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• ITEA 2015 – In 2015 organiseerde de Boardorganisatie, 
samen met amsterdam inbusiness en kennisinstellingen voor 
de tweede maal het Internationaal Talent Event Amsterdam 
in een uitpuilend CASA 400. Er kwamen bijna negenhonderd 
internationale studenten om in aanraking te komen met meer 
dan veertig bedrijven uit de MRA en om zich aldus voor te 
bereiden op een carrière in de MRA. De tweede editie van 
het event was daarmee fors groter dan die van 2014 en werd 
hogelijk gewaardeerd door zowel studenten als werkgevers. 
Deze waardering van de studenten bleek uit een gemiddeld 
waarderingscijfer van 7,5 en die van de bedrijven uit de 
toezegging van de meeste bedrijven om ook in 2016 deel te 
nemen en financieel bij te dragen aan de editie voor dat jaar.  
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Tech Amsterdam-campagne genomineerd voor Netwerk 
Citymarketing Award – Wat tweeënhalf jaar geleden, naar 
aanleiding van de Human Capital-agenda van het ICT-cluster, 
begon met de lancering van verschillende instrumenten 
om Amsterdam als Tech-stad te positioneren, is inmiddels 
uitgegroeid tot een brede en samenhangende Tech-campagne. 
Zo wordt het internetplatform www.iamsterdam.com/tech 
inmiddels maandelijks door duizenden techies bezocht en 
wordt de facebook community van Tech Amsterdam door meer 
dan 23.000 internationale Tech-vrienden gevolgd. In december 
2015 is de Tech Amsterdam-campagne, die is ontwikkeld 
door de Board, samen met Amsterdam Marketing en Fellows, 
genomineerd voor de Netwerk Citymarketing Award. Met de 
gekozen benadering heeft Tech Amsterdam, volgens Netwerk 
Citymarketing Nederland, een significante bijdrage geleverd 
aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing.  
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Digital Job Fair in Madrid – Op 20 november 2015 waren 
negen MRA-bedrijven aanwezig op de Digital Job Fair 
in Madrid. Zij waren op dit, in het kader van de Grand 
Coalition for Digital Jobs en door de Europese Commissie 
georganiseerde event om in aanraking te komen met 
gemotiveerde en goedopgeleide werkzoekende IT-
specialisten uit de regio Madrid. De Boardorganisatie was 
zowel verantwoordelijk voor het mobiliseren van deze negen 
MRA-bedrijven als voor de organisatie van de deelname 
van die bedrijven. De Board werkte daarbij samen met de 
Brainport-regio en regio’s in Schotland en Duitsland. Het 
ligt in de bedoeling om de komende jaren vaker MRA-
bedrijven aan dit soort Job of Tech Fairs te laten deelnemen.  
Rol van de Board: uitvoeren
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Programma ‘Werk maken van Talent’

Programma ‘Werk maken van Talent‘
Op 26 januari 2015 werd door minister Asscher het officiële 
startschot gegeven voor het Regioplan ‘Werk maken van 
Talent’. In totaal wordt er in twee jaar tijd door overheid 
en werkgevers € 16 miljoen geïnvesteerd in de MRA om 
negenduizend mensen te helpen om beter geschoold op 
de arbeidsmarkt te komen, werkervaring op te doen en 
uiteindelijk in te stromen in een baan. In september werd het 
eerste Werkevent ‘Werk maken van Talent’ georganiseerd, 
waarbij veel vertegenwoordigers van de triple helix aanwezig 
waren. Het was een mooi evenement, met o.a. de presentatie 
van de eerste Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor, een 
bestuurlijk gesprek over het op te zetten Actieplan Leven 
Lang Leren en veel mooie en interessante workshops over 
maatregelen binnen het programma of projecten flankerend 
aan het programma. 

In het laatste deel van 2015 is een begin gemaakt met het 
uitwerken van de uitdaging Talent voor de toekomst, waarbij 
erop gelet wordt dat de ambities die hierbij horen, aansluiten 
op het programma ‘Werk maken van Talent’, en vice versa.

 
Hoogtepunten in 2015
• Toekenning subsidieaanvraag van ruim € 7 miljoen voor 

Regioplan ‘Werk maken van Talent’ – De Board heeft de 
aanvraag gecoördineerd en samen met o.a. de gemeente 
Amsterdam, PRES, HvA, UvA, ROC van Amsterdam en 
ManpowerGroup voorbereid.  
Rol van de Board: uitvoeren

• Oprichting B. Startup School Amsterdam (BSSA) – Op 
30 september 2015 heeft wethouder Kajsa Ollongren 
BSSA officieel geopend bij B. Amsterdam. BSSA is een co-
creatie van StartupAmsterdam, B. Amsterdam, Professional 
Rebel, ManpowerGroup en de Board. The Talent Institute, 

Projecten 2015
Disclaimer: Onder het 
programma ‘Werk maken 
van Talent’ valt een aantal 
projecten. De Board voert 
deze projecten niet zelf uit; de 
uitvoering is belegd bij een 
van onze partners uit de triple 
helix. 

• Startersbeurs/brug 
onderwijs-arbeidsmarkt – 
ManpowerGroup

• Technisch profiel – Stichting 
Talent voor Techniek

• Opleidingswerkplaats De 
Hal – gemeente Amsterdam

• Opleidingshuis 
Installatietechniek – 
gemeente Amsterdam

• House of Logistics – ROC 
van Amsterdam

• Opleidingshuis Hospitality – 
gemeente Amsterdam

• ZZP Academie – UvA
• MBO Excellentie – ROC van 

Amsterdam/Flevoland
• Play2Work – gemeente 

Amsterdam
• Make IT Work – HvA
• Monitoring en evaluatie – 

UvA 
(rol van de Board: aanjagen) 

https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/brug-onderwijs-arbeidsmarktstartersbeurs%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/brug-onderwijs-arbeidsmarktstartersbeurs%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/technisch-profiel-op-de-regionale-arbeidsmarkt%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/technisch-profiel-op-de-regionale-arbeidsmarkt%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingswerkplaats-de-hal%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingswerkplaats-de-hal%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingshuis-installatietechniek%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingshuis-installatietechniek%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingshuis-installatietechniek%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/house-of-logistics-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/house-of-logistics-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingshuis-hospitality-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/opleidingshuis-hospitality-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/zzp-academie%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mbo-excellentie-amsterdam%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mbo-excellentie-amsterdam%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/play2work-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/play2work-2%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/make-it-work%20
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App Academy, Hyper Island, New York Coding & Design 
Academy en Le Wagon verzorgen de opleidingen. In januari 
2016 zijn de eerste, ruim honderd studenten gestart.  
Rol van de Board: aanjagen

• Werkevent ‘Werk maken van Talent’ – Op 28 september 
2015 vond het eerste werkevent plaats met ongeveer 350 
deelnemers. Regionale overheden, ROC van Amsterdam en 
de Board hebben dit gezamenlijk georganiseerd.  
Rol van de Board: uitvoeren

• Officiële startschot van het Regioplan ‘Werk maken van 
Talent’ – Met een werkbezoek van minister Asscher bij 
IBM heeft deze op 26 januari 2015 het officiële startschot 
gegeven voor het Regioplan ‘Werk maken van Talent’. De 
Board heeft dit event samen met IBM, HvA en de gemeente 
Amsterdam georganiseerd.  
Rol van de Board: uitvoeren

• Roundtable over ‘Werk maken van Talent’ – Op 8 
december 2015 is samen met de HvA en ManpowerGroup 
een roundtable georganiseerd over het programma ‘Werk 
maken van Talent’. Veel partijen uit de council hebben 
meegedacht over de doorontwikkeling van het programma.  
Rol van de Board: uitvoeren
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Europa
 
Ten aanzien van het thema Europa was 2015 een 
intensief jaar voor de Board. Om te beginnen droeg de 
Boardorganisatie bij aan de voorbereidingen voor het 
Nederlands voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 
2016. Tevens opende Amsterdam Smart City het Smart City 
Experience Lab op het Marineterrein in Amsterdam, leverde 
de Boardorganisatie input voor het officiële portfolio van 
side visits van de gemeente Amsterdam en vonden er door 
verschillende partners voorbereidende sessies plaats voor de 
expositie Volksvlijt, die in 2016 in de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam (OBA) zal plaatsvinden. De expositie zal gaan 
over de regionale economie van de toekomst. Ten slotte 
werd ingezet op een aantal projecten, namelijk:
• TRANSFORM; dit project rond ‘smart energy cities’   

werd afgerond in augustus 2015;
• Wastecosmart; kennisontwikkeling rond afvalmanagement; 

en
• City-zen; energierenovatiesubsidie voor zevenhonderd tot 

negenhonderd woningen.
 
Hoogtepunten in 2015
• MRA on Tour-bijeenkomsten – Bijeenkomsten gericht op 

intensivering van Europese samenwerking in MRA. In 2015 
zijn negen MRA on Tour-bijeenkomsten georganiseerd 
die gericht waren op de thema’s Gebouwde Omgeving, 
Duurzame Energie, Circulaire Economie, Biobased 
Economy, Smart Mobility, Open & Big data en eHealth. 
Vijf van deze bijeenkomsten waren georganiseerd voor 
de MRA-gemeenteambtenaren en vier bijeenkomsten in 
triple-helixverband. In totaal waren er bijna driehonderd 
deelnemers, waarvan een derde vertegenwoordigers van 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners betrof. Als 
afsluiter van deze bijeenkomsten is op 2 december een 
grote inspiratiebijeenkomst ‘MRA op weg naar Europa’ 

Projecten 2015
• MRA on Tour  

(Rol van de Board: 
uitvoeren)

• City-zen  
(Rol van de Board: 
uitvoeren)

• Wastecosmart  
(Rol van de Board: 
uitvoeren)

• TRANSFORM  
(Rol van de Board: 
verkennen, initiëren en 
monitoren)

• EEEF – fonds voor project 
Warmtenetten  
(Rol van de Board: 
verkennen, initiëren en 
uitvoeren)

Europa

https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mra-on-tour%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mra-on-tour%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/city-zen%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/waste-eco-smart%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/warmtenetten%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/warmtenetten%20
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georganiseerd waarbij meer dan honderd bestuurders, 
raadsleden, statenleden en ambtenaren aanwezig waren.  
Rol van de Board: uitvoeren en aanjagen

• FICHe – FICHe, een Europese accelerator voor eHealth waar 
de Boardorganisatie in participeert, verstrekte aan de twintig 
beste eHealth-startups elk € 215.000. Hieronder waren vijf 
Nederlandse startups, waarvan twee – PX Healthcare en 
Scyfer – uit de MRA.  
Rol van de Board: uitvoeren

• Volksvlijt – In 2015 vonden voorbereidende sessies plaats 
voor de expositie Volksvlijt die in 2016 in de OBA zal 
plaatsvinden. 
Rol van de Board: aanjagen

• Diner met Eurocommissaris Moedas – De Boardorganisatie 
initieerde een diner met eurocommissaris van Onderzoek 
en Innovatie Carlos Moedas, in gezelschap van enkele 
Boardleden bij burgemeester Van der Laan. Naar aanleiding 
van dit bezoek heeft een inventarisatie plaatsgevonden van 
innovatiebelemmeringen in de regio waar Europese inzet 
voor nodig is, als input voor de eurocommissaris. 
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Bezoek delegatie Parijs – In 2015 bracht een delegatie van 
Paris Ville Intelligente (de Parijse Smart City-organisatie) 
een bezoek aan Amsterdam ter voorbereiding op Europese 
samenwerking. 
Rol van de Board: uitvoeren

• Bezoek delegatie Nordrhein Westfalen – In 2015 brachten 
de deelstaatminister Bouwen en Wonen van Nordrhein 
Westfalen en zijn team een bezoek aan Amsterdam om te 
horen over de Boardaanpak. 
Rol van de Board: uitvoeren

• Klimaattop Parijs – Boardlid John Nederstigt spreekt op 
de klimaattop in Parijs over circulaire economie in het 
Nederlandse paviljoen. 
Rol van de Board: geen directe rol behalve rol Boardlid

• Parijse proeftuin – Startups uit de MRA werden uitgenodigd 
om hun voorstellen in te dienen voor apps, die uiteindelijk 
op touchscreens in Parijse bushaltes gebruikt zullen gaan 
worden. 
Rol van de Board: aanjagen

“Het is nu zaak de krachten 
te bundelen in de regio. In 
Europese samenwerking 
kunnen we kennis delen en 
van elkaar leren, want in 
elke gemeente spelen er 
vragen als: wat betekent 
het voor onze parkeergara-
ges als iedereen elektrisch 
gaat rijden. Of: is ons net 
geschikt voor het opladen 
van veel (meer) elektrische 
auto’s? En kunnen we dat 
ook duurzaam doen?” 
Dennis Straat – Wethou-
der Economische Zaken 
Zaanstad en Boardlid 

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/20-finalisten-fiche-ehealth-accelerator
http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/729/slug/show-your-apps-in-paris-during-1-year%3Flang%3Dnl%20
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Research & Development
 
Al vanaf haar oprichting in 2010 ziet de Board het belang 
van Research & Development (R&D) voor de economische 
kracht van de MRA als belangrijk thema. In de Kennis & 
Innovatieagenda van november 2011 werd het versterken 
van de kennisbasis en het realiseren van meer R&D zelfs 
genoemd als een van de twee primaire doelen. Het belang 
om op regionaal niveau na te denken over en in te zetten op 
het thema R&D werd in 2015 onderstreept in een rapport van 
het Rathenau-instituut. Dit rapport laat zien dat bedrijven een 
steeds groter deel van hun R&D-uitgaven in het buitenland 
doen en omgekeerd dat het aandeel van de bedrijfs-R&D dat 
vanuit het buitenland wordt gefinancierd, afneemt. Bij R&D 
gaat het overigens uiteraard niet alleen over bedrijfs-R&D, 
maar ook over publieke R&D. Belangrijk in dit verband is 
niet alleen de omvang van de publieke R&D, maar ook het 
gebruik daarvan door het bedrijfsleven. De vorming van de 
nieuwe Science & Business-organisatie op het Amsterdam 
Science Park, die het gebruik door het bedrijfsleven moet 
stimuleren, is daarom een belangrijke mijlpaal. 

Hoogtepunten in 2015
• Versterking van de banden tussen de maakindustrie en 

het Amsterdam Science Park – Samen met het Amsterdam 
Science Park organiseerde het cluster Maakindustrie in 2015 
een aantal bijeenkomsten over specifieke thema’s. Doel van 
deze bijeenkomsten was om de maakindustrie in de regio 
Amsterdam en de kennisinstellingen op het Amsterdam 
Science Park rond deze thema’s met elkaar in contact te 
brengen. Mede dankzij deze bijeenkomsten werden de 
contacten tussen Tata Steel en het Amsterdam Science Park 
aangehaald, hetgeen er inmiddels toe heeft geleid dat Tata 
begin 2016 een (kleine) Amsterdam Office gaat openen op 
het Amsterdam Science Park. Mede dankzij de verbindende 
Rol van de Board kwam in 2015 ook het gesprek tussen Shell 

Research & Development

Projecten 2015
• MRA-strategie R&D  

(Rol van de Board: initiëren 
en verkennen)

• Smart Industry Actieagenda 
Noordvleugel  
(Rol van de Board: 
verkennen en aanjagen)

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/noordvleugel-zet-in-op-smart-industry%20
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en de Amsterdamse kennisinstellingen op gang. Deze zullen 
in 2016 worden voortgezet om te zien of een intensievere 
samenwerking meerwaarde heeft.  
Rol van de Board: initiëren en uitvoeren

• Smart Industry Agenda Noordvleugel – In oktober van 
2016 werd in Alkmaar de Smart Industry Agenda voor de 
Noordvleugel gepresenteerd. Deze is opgesteld door een 
stuurgroep met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden en vertegenwoordigers 
van de Boardorganisatie. De agenda is een reactie op de 
landelijke Smart Industry Agenda en heeft tot doel de 
concurrentiekracht van de maakindustrie in de Noordvleugel 
te versterken door verbindingen tot stand te brengen tussen 
de maakindustrie en bijvoorbeeld de creatieve industrie of 
ICT-sector. De Smart Industry Agenda voor de Noordvleugel 
moet er niet alleen toe leiden dat in het onderwijs meer 
aandacht komt voor innovatieve ontwikkelingen als big data 
en 3D-printing, maar ook dat er binnen de Noordvleugel 
Fieldlabs worden gevormd waarin partijen met elkaar aan de 
slag gaan om hun kennis te combineren. De 3D Makerszone 
in Haarlem is een voorbeeld van een dergelijk Fieldlab.  
Rol van de Board: verkennen en aanjagen 

• Aanzet tot R&D-strategie voor de MRA – Gezien het 
belang van R&D voor de economische kracht van de MRA, 
heeft de Boardorganisatie in 2015 een aanzet geformuleerd 
voor een R&D-strategie voor de MRA. Deze strategie is een 
uitvloeisel van de werksessie die op 6 juni 2014 is gehouden 
op het Amsterdam Science Park onder leiding van Boardlid 
Gerard Schotman en bevat o.a. een analyse van het R&D-
klimaat van de MRA en een beschrijving van een aantal 
lopende en mogelijke acties op een aantal actielijnen. De 
R&D-strategie zal in 2016 worden besproken met belangrijke 
stakeholders.  
Rol van de Board: initiëren en verkennen
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Regio & PRES
 
Met het intensiveren en professionaliseren van de 
samenwerking binnen de MRA groeit ook de samenwerking 
van de Boardorganisatie met regionale overheden binnen de 
MRA. Deze samenwerking krijgt op verschillende manieren 
vorm. Zo wordt, waar relevant, gezamenlijk opgetrokken 
in rijkstrajecten als Agenda Stad en Reos (Ruimtelijk-
economische ontwikkelingsstrategie) en in de contacten met 
andere belangrijke Nederlandse regio’s. Daarnaast wordt de 
Board steeds nadrukkelijker betrokken bij zaken die primair 
onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de voorbereiding van het 
MRA-congres in februari 2016, de tijdens dat congres vast 
te stellen MRA-agenda, alsmede de voorbereiding van het 
Nederlandse voorzitterschap van de EU in de eerste helft van 
2016. 

Ten slotte is zichtbaar dat behalve van een verdieping van 
de samenwerking op terreinen als innovatie, onderwijs 
en arbeidsmarkt en monitoring, er ook sprake is van een 
verbreding van die gebieden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het 
gezamenlijk oppakken van een nieuw thema als het beter 
benutten van industriële restwarmte. 

Hoogtepunten in 2015
• Lancering van MRA-samenwerking op benutting van 

restwarmte - Met de vaststelling van het programma 
MRA Warmte & Koude en de daarbij behorende 
samenwerkingsovereenkomst werd een nieuwe component 
toegevoegd aan de samenwerking binnen de MRA. Met 
dit programma, dat is voorbereid door vertegenwoordigers 
van regionale overheden binnen de MRA en de 
Boardorganisatie, wordt beoogd een substantiële bijdrage 
te leveren aan de klimaatdoelstellingen van de MRA door 
de inzet van restwarmte. Het programma moet resulteren in 
een jaarlijkse CO2-besparing van 400 kton per jaar in 2040, 
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wat concreet betekent dat 400.000 woningen verduurzaamd 
moeten worden door middel van nieuwe en uitbreiding 
van bestaande warmte-infrastructuur. Voor de uitvoering 
van het programma is een Warmteregisseur aangesteld die 
opereert vanuit de Boardorganisatie. Een andere belangrijke 
mijlpaal op het warmtedossier in 2015 is de ondertekening 
van de Green Deal door de minister van Economische 
Zaken, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en 
vertegenwoordigers van de MRA en de provincie Zuid-
Holland. Aan deze Green Deal was ook een toezegging 
gekoppeld van het Rijk voor een bijdrage aan de uitvoering 
van het programma MRA Warmte & Koude. 
Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren 

• Voorbereiding MRA-programma op het gebied van 
circulaire economie – Op verzoek van de Stuurgroep 
Impuls Duurzaamheid van de MRA hebben Boardlid 
Jacqueline Cramer en de Boardorganisatie een belangrijke 
rol gespeeld bij het opstellen van een programma dat 
tot doel heeft de MRA te positioneren als circulaire 
grondstoffenhub. De in mei 2015 door de Boardorganisatie 
georganiseerde verdiepingssessie Circulaire Economie, die 
overheidsbestuurders samenbracht met andere belangrijke 
spelers binnen de MRA, was daarin een belangrijke stap. 
Het programma De MRA als Circulaire Grondstoffen 
Hub vormt ook een belangrijk spoor binnen de door de 
Board geformuleerde grootstedelijke uitdaging Circulaire 
economie. Met de uitvoering van het programma is in 
2015 een begin gemaakt en het zal in 2016 verder worden 
opgepakt. 
Rol van de Board: initiëren en mobiliseren

• Activiteiten van Boardorganisatie bij versterking van 
MRA-inzet richting Europa – In opdracht van de MRA-
overheden heeft de Boardorganisatie via het project MRA 
on Tour activiteiten ontplooid om de samenwerking binnen 
de MRA ten aanzien van Europa te versterken. Daarbij zijn 
thema’s geïdentificeerd waarop partners binnen de MRA hun 
krachten kunnen bundelen om op die manier bijvoorbeeld 
in aanmerking te komen voor Europese projectfinanciering. 
Op 2 december 2015 organiseerde de Boardorganisatie 
met en voor de MRA-overheden een congres in NEMO 
waarin Europa, Europese samenwerking en het naderende 
Nederlandse voorzitterschap van de EU centraal stonden. 
Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren
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Netwerk
 
Het netwerk van de Board bestaat uit bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden uit verschillende clusters 
en uit de gehele MRA. Er zijn in 2015 diverse bijeenkomsten 
georganiseerd om de verschillende partijen van dit netwerk 
met elkaar in contact te brengen. In 2015 heeft de Board 
een flink aantal nieuwe partijen mogen verwelkomen in de 
Network Council:

• Sigra 
• Grundfos
• ROC Regio College
• Internationale school Almere (het Baken)
• Olympia
• Tata Steel
• Ortec
• Zilverline
• GVB
• Nauta Dutilh
• Pantar
• Verkade
• EKB
• ECN 
• AMS
• Hill & Knowlton 

Online community
In 2015 is de Board verdergegaan met het bouwen van een 
sterke online community. Op www.amsterdameconomicboard.
com  heeft de Board haar netwerk nog meer belicht en staan 
succesvolle samenwerkingen in de spotlight. In 2015 werd de 
Boardwebsite door ruim honderdduizend unieke bezoekers 
bezocht, die samen zo’n 383.452 pagina’s bekeken.
 
Nieuw dit jaar was de Facebookpagina van Tech Amsterdam, die 
inmiddels gevolgd wordt door meer dan 23.000 internationale 

Netwerk

https://www.amsterdameconomicboard.com/partners%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/partners%20
http://www.amsterdameconomicboard.com
http://www.amsterdameconomicboard.com
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IT-talenten tussen de 18 en 35 jaar. Door in te zetten op relevante 
content en narrow targeting, bereikte de Board in 2015 met de 
topdrieposts gemiddeld 190.000 techies per bericht. 
 
Verder is de Board in 2015 op het gebied van social media 
management begonnen met een intensieve samenwerking met o.a. 
Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness en de afdeling Economie 
van de gemeente Amsterdam. Door krachten te bundelen, kon het 
gezamenlijke netwerk worden uitgebreid. Zo werden alleen al op 
Twitter zo’n 3,7 miljoen personen bereikt.

Hoogtepunten in 2015
• Amsterdam Network Council meetings – De leden van de 

Amsterdam Network Council hebben elkaar meerdere keren 
ontmoet in 2015. Er hebben twee meetings plaatsgevonden onder 
leiding van burgemeester Van der Laan. Een daarvan stond in 
het teken van de grootstedelijke uitdagingen waarop de Board 
vanaf 2016 volop inzet. Tijdens deze meeting hebben de leden 
inhoudelijke input kunnen geven over de uitdagingen. Daarnaast 
zijn er diverse roundtables georganiseerd door de councilleden, 
zie hiervoor: http://www.amsterdameconomicboard.com/index.
php?pageID=117.  
Ook zijn de Council en de MAC-leden (van Amsterdam Marketing) 
op netwerkreis geweest naar Berlijn. 

• Catch Up juni 2015 – Deze eerste Catch Up-sessie van dit jaar 
stond in het teken van startups. Onder andere burgemeester Van 
der Laan, wethouder Ollongren, Boris Veldhuijzen van Zanten 
(TheNextWeb) en Ruben Nieuwenhuis (StartupAmsterdam) 
gaan in gesprek over de samenwerkingen die nodig zijn om 
Amsterdam in de top drie van Europese startup cities te krijgen. 
Met zo’n vierhonderd bezoekers was dit evenement een van de 
hoogtepunten van dit jaar. 
Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren

• Catch Up december 2015 – Met het thema Mobiliteit werd tijdens 
deze Catch Up-sessie de overgang gemaakt naar de nieuwe 
Boardfocus op grootstedelijke uitdagingen. Deze eerste van deze 
vijf uitdagingen werd tijdens de Catch Up besproken door o.a. 
wethouder Ollongren, Marlies Steinebach (RAI Amsterdam), Lucas 
Vos (FloraHolland), Henk Markerink (Amsterdam ArenA) en door 
zo’n driehonderd bezoekers in de zaal. HvA-lector Walther Ploos 
van Amstel nam alle aanwezigen tot slot mee op reis door de 
(toekomst van) de Amsterdamse stadslogistiek. 
Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren

• Roundtables 2015 – Deze serie van zeven bijeenkomsten voor 
en door de Network Councilleden richtte zich op thema’s als OV-
knooppunten, circulair stakeholdersmanagement, Dutch Design en 
mobiliteit & connectiviteit. Elke bijeenkomst werd georganiseerd 
door en bij een of twee Councilleden, in samenwerking met de 
Board. 
Rol van de Board: initiëren, aanjagen en uitvoeren

http://www.amsterdameconomicboard.com/index.php%3FpageID%3D117
http://www.amsterdameconomicboard.com/index.php%3FpageID%3D117
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/connect-play-and-accelerate%20
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/samen-op-reis-samen-naar-slimmer-verkeer%20
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Financial Statement

De primaire taak van de Boardorganisatie is de Board te on-
dersteunen in de uitvoering van haar strategie. Hierbij wordt 
zowel in de financiering als in de uitvoering samenwerking 
gezocht met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in 
de regio, de zogeheten triple helix partijen.

Samenstelling financiering
Deze triple helix partijen hebben bijgedragen aan de financie-
ring (mensen en middelen) van de Boardorganisatie (basisfinan-
ciering en projectfinanciering) en zijn samen goed voor circa      
€ 4,2 miljoen (2014: € 3,7 miljoen). Met deze middelen werd in 
2015 een multiplier van 4,1 gerealiseerd (2014: 4,2), waardoor 
de afgelopen jaren een groot aantal projecten kon worden uit-
gevoerd.

De Boardorganisatie wordt gefinancierd door (regionale) over-
heden, kennisinstellingen en bedrijven, waarbij (regionale) 
overheden de grootste bijdrage leveren. Dat de overheden 
een grotere bijdrage leveren aan de financiering van de Boar-
dorganisatie past bij de publieke taak die zij hebben om acti-
viteiten gericht op structuurversterking te ondersteunen en te 
stimuleren. Daarbij zijn marktpartijen het meest geneigd om te 
investeren in concrete activiteiten met uitzicht op rendement. 
De ambitie is om de komende jaren een grotere bijdrage van 
marktpartijen te ontvangen als het gaat om basis- en projectfi-
nanciering.

Inzet op doelstelling
De Board heeft zowel haar zichtbaarheid in als betrokkenheid 
bij de regio ingezet voor het behalen van haar doelstelling: 
economische groei in de Metropoolregio Amsterdam door het 
aanmoedigen van samenwerking met en tussen partijen en het 
stimuleren van innovatie.
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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  

142
5.269

287

1.189
777

4.245

60

6.271

214

359

6.057

6.271

6.211

31 december 2015

Exploitatierekening 2015  
omschrijving (x €1.000)  
  
Basisfinanciering   
•  bijdragen overheden           
•  bijdragen kennisinstellingen   
•  bijdragen bedrijven    

Opbrengsten uit projecten
Overige baten  
    

Bedrijfslasten  
•  loonkosten       
•  afschrijvingen     
•  overige kosten                              
  
    

Bedrijfsresultaat  

2.991
1.168

4.219
60

10

10

-4.219

-3.385
-20

-814

2.000
398
593

subtotaal vlottende activa

subtotaal kortlopende schulden

subtotaal basisfinanciering 

Financiële baten

Totaal opbrengsten
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