
Samenwerken
aan de Metropool 
van de toekomst

Sluit u aan bij de 
Network Council van 

de Amsterdam 
Economic Board



Het is september 2025, 7 uur ’s ochtends. Een draadloze 
muziekinstallatie wekt Elisa en Ahmed, de gordijnen zijn 
automatisch opengegaan en de koffie begint te pruttelen in hun 
energie neutrale Amsterdamse woning. Over een uur staat een 
zelfrijdende, elektrische auto klaar om Ahmed naar zijn werk te 
brengen. In het gebouw waar hij 6 uur per dag doorbrengt, 
houden sensoren in de gaten of de lucht voldoende zuurstof 
bevat. Ahmed stelt er zelf zijn belichting in en zit achter zijn tafel 
op een stoelfiets, gebleken is immers dat bewegen en nadenken 
heel goed samengaan.

De stad waarin Elisa en Ahmed wonen, ziet er heel anders uit dan 
tien jaar geleden. Het verbod op diesel- en benzinevoertuigen uit 
2020 heeft het aantal auto’s in de stad gehalveerd. Dit heeft een 
zee aan ruimte opgeleverd, waar nu parken worden aangelegd en 
woningen verrijzen voor de duizenden mensen die ook graag in 
deze schone stad willen wonen. 
Elisa is directeur van een klein virtual reality bedrijf. Van 
personeelsschaarste is geen sprake meer. De enorme 
inspanningen die zijn geleverd om kinderen van jongs af aan 
technische skills bij te brengen, hebben hun vruchten afgeworpen: 
eindeloze zoektochten naar personeel hebben plaatsgemaakt voor 
een internationale pool van goed opgeleide werknemers waar zij 
uit kan kiezen.

En zo zijn er meer beelden te schetsen van de Metropoolregio 
Amsterdam in 2025. Bijvoorbeeld dat afval niet meer bestaat en 
dat ouderen veel langer zelfstandig kunnen leven dankzij de vele 
digitale mogelijkheden. En wellicht heeft u ook een fantastisch 
idee waar we in 2025 niet omheen kunnen! 

Stelt u zich
eens voor...
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Wilt u met innovatieve projecten het verschil 
maken in de Metropoolregio Amsterdam en 
bent u op zoek naar bondgenoten, inspiratie 
of een klankbord om uw plannen en 
ambities te realiseren? Sluit u dan aan bij de 
Network Council van de Amsterdam 
Economic Board!

Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die 
steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-
sectorale netwerken. Grootstedelijke uitdagingen zijn immers niet 
op te lossen door één partij of binnen één sector. Innovatie vindt 
plaats daar waar partijen met een verschillende achtergrond elkaar 
ontmoeten.

Uw bijdrage aan een sterke regio
Met het aansluiten bij de Board draagt u actief bij aan 
het realiseren van de ambities van de Metropoolregio 
Amsterdam. U doet dit vanuit uw maatschappelijke 
betrokkenheid bij de regio en het belang dat u hecht 
aan een groene, slimme en gezonde Metropoolregio. 
Hiermee blijft de regio aantrekkelijk om te wonen en te 
werken voor nu en in de toekomst. Samen met andere 
partners draagt u bij aan het initiëren en ontwikkelen 
van initiatieven op de vijf grootstedelijke uitdagingen.

Om grootstedelijke uitdagingen daadwerkelijk het hoofd te 
bieden, bouwt de Amsterdam Economic Board specifieke 
ecosystemen rond elk van hen. Onze realisatiekracht kan van  
grote waarde voor u zijn. 

Cross-sectorale samenwerking:
fundament voor de toekomst van de regio
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Door u bij ons aan te sluiten, heeft u toegang tot een uniek 
netwerk van decision makers en innovators uit zowel het 
bedrijfsleven en kennisinstellingen als de overheid. Niets is zo 
inspirerend als mensen die anders denken en werken dan u maar 
die wel hetzelfde doel nastreven! Cross-sectorale samenwerkings-
verbanden op schaal van de MRA vormen de perfecte bodem om 
innovaties echt van de grond te doen komen. Wij brengen 
publieke en private partijen samen, nemen belemmeringen weg en 
vergroten opschalingskansen. Daarnaast zijn we uw strategische 
kennispartner op het gebied van groei, innovatie en leefbaarheid 
in de Metropoolregio Amsterdam.

Sluit u aan en draag met ons bij 
aan de Metropool van de toekomst.

“Via de Amsterdam Economic Board 
zijn we in contact gekomen met 
initiatiefnemers van recycling-
projecten, die ons helpen in onze 
transitie naar een duurzaam 
grondstoffenbedrijf.”

Marieke van Nood
strategisch adviseur
Afval Energie Bedrijf Amsterdam
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De Amsterdam Economic Board wil de 
welvaart en het welzijn in de Metropoolregio 
Amsterdam duurzaam versterken.  
Samen met bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen werken we aan onze 
ambitie om als Metropoolregio Amsterdam 
in 2025 tot de top-3 van Europese 
innovatieve regio’s te behoren. Om dit te 
bereiken zijn 5 grootstedelijke uitdagingen 
geformuleerd. De Board draagt bij aan het 
oplossen van deze complexe grootstedelijke 
vraagstukken. Dit leidt tot groei, innovatie 
en leefbaarheid en uiteindelijk tot de 
Metropool van de toekomst.

Amsterdam in de top-3 van  
Europese innovatieve regio’s



Mobiliteit
De behoefte aan slimme en schone mobiliteits-
oplossingen voor personen, goederen en 
diensten blijft stijgen. Nieuwe ontwikkelingen 
bieden kansen om mobiliteit op een slimme  
én duurzame wijze aan te pakken. De ambitie 
van de uitdaging Mobiliteit is dat het stedelijk 
vervoer in de Metropoolregio Amsterdam in 
2025 geen vervuilende uitstoot meer 
produceert.

Uitdaging: Resultaat:

Mobility as a Service (MaaS)
Om zo snel en zo schoon mogelijk van A 
naar B te reizen krijgt de reiziger via een 
digitale toepassing ‘real time’ 
vervoeralternatieven aangeboden (fiets, 
trein, tram/metro, deel auto, taxi, etc.) 
om zo een concrete bijdrage te leveren 
aan de reductie van vervuilende uitstoot. 
Ontwikkelingen rond Mobility as a 
Service zijn zowel landelijk als binnen de 
Metropoolregio Amsterdam nog relatief 
onbekend. Om de adoptie van MaaS in 
de regio te versnellen, organiseert de 
Board bijeenkomsten waarin we 
aanbieders van mobiliteit, werkgevers, 
overheden, service providers, kennis-
instellingen, belangenorganisaties en 
technologiepartners uitdagen om mee te 
denken en een bijdrage te leveren aan 
deze versnelling.

6



Circulaire Economie
In 2025 is de Metropoolregio Amsterdam 
koploper op het gebied van slimme 
oplossingen voor het behoud van grond-
stoffen. De Amsterdam Economic Board wil  
de overgang naar een circulaire economie 
versnellen door op regionaal niveau samen-
werking tussen bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen te versterken en nieuwe 
bedrijvigheid te stimuleren. 

Uitdaging: Resultaat:

CO2 Smart Grid Consortium
Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in 
Rotterdam tekenden Rijk en bedrijfsleven 
een intentieverklaring voor samen-
werking. Hiermee steunen 25 betrokken 
partijen het initiatief om binnen vijftien 
jaar acht miljoen ton CO2 te her-
gebruiken. De Board is lid van deze 
Coalitie en behartigt de belangen van 
zeven network council leden binnen  
deze coalitie. 
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Talent voor de Toekomst
Het onderwijssysteem kon zich in het verleden 
vaak niet snel genoeg aanpassen aan de 
veranderende behoefte vanuit de arbeids-
markt. Het doel van de Board is ervoor te 
zorgen dat onderwijs en arbeidsmarkt in de 
Metropoolregio Amsterdam in 2025 de meest 
adaptieve zijn van Europa.

Uitdaging: Resultaat:

Werk maken van talent
Met het programma ‘Werk maken van 
Talent’ werkt de Board samen met een 
groot aantal partners uit kennis-
instellingen, bedrijfsleven en overheid 
aan een betere aansluiting tussen talent 
en de arbeidsmarkt. Er zijn al 3.000 
personen bereikt met onder meer:
•  1.400 stageplaatsen
•  1.300 scholingstrajecten
•  200 (starters)banen
•  100 startersbeurzen. 
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Digitale Connectiviteit
Met de digitale infrastructuur, het vermogen 
om hierop innovatieve, data-gedreven 
toepassingen te bouwen en het werken aan 
vertrouwen in de digitale maatschappij, heeft 
de Metropoolregio Amsterdam alles in huis om 
in 2025 de data hub van Europa te worden. 

Uitdaging: Resultaat:

Trust in digital life
Zowel bedrijven, kennis instellingen als 
overheden onderstrepen het belang van 
digitaal vertrouwen – en zijn alle drie 
nodig – maar er is geen logische plek en 
agenda van waaruit het debat en acties 
worden gestimuleerd. De Board legt de 
cross-sectorale verbinding als basis voor 
ontwikkeling van nieuwe projecten, 
business modellen, producten en 
diensten.
Eind 2017 heeft de Board samen met 
haar partners, het manifest ‘Responsible 
Digital City’ opgesteld en hebben we 
verbinding gelegd met bedrijven die 
producten en diensten aanbieden op dit 
gebied. Professionals weten dat ze hun 
ambities en activiteiten op dit terrein 
kunnen koppelen aan het manifest en 
bedrijven en overheden hanteren dit 
manifest als leidraad.
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Gezondheid
Onze regio is befaamd in Europa als broed-
plaats voor 4P Health. Recente ontwikkelingen 
maken het mogelijk om gezondheid steeds 
Persoonlijker, voorspelbaarder (Predictive), 
Preventief en op een meer Participatieve 
manier te organiseren. Dit draagt bij aan de 
ambitie voor 2025; dan hebben bewoners van 
de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde 
levensjaren extra. 

Uitdaging: Resultaat:

Active & Healthy Ageing 
De regio Amsterdam ontving drie sterren 
van het Europese Innovatie Platform voor 
de creatieve oplossingen die worden 
ontwikkeld om gezond ouder te worden. 
We zijn hiermee een innovatief voorbeeld 
voor andere Europese steden.  
U vindt deze oplossingen op het 
Amsterdam Health platform 
(amsterdamhealth.nl), dé plek waar 
innovators elkaar ontmoeten en ideeën 
bespreken met andere gezondheids-
verbeteraars. Zo versnellen we samen 
innovaties.
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Het netwerk

U krijgt de beschikking over een zeer divers en relevant 
netwerk met CEO’s en bestuurders uit de 
Metropoolregio Amsterdam.

U heeft toegang tot evenementen en bijeenkomsten die 
uw ambities en business opportunities ondersteunen.

U bent welkom op twee exclusieve bijeenkomsten per 
jaar onder leiding van de voorzitter van de Amsterdam 
Economic Board.

U kunt deelnemen aan trade missions, georganiseerd 
door de gemeente Amsterdam.

U ontvangt informatie over en heeft toegang tot de 
evenementen die door de Young on Board worden 
georganiseerd.

U heeft toegang tot alle overige evenementen van de 
Board.

Kennis & ontwikkeling

U heeft toegang tot informatie over trends en 
ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam.

U heeft toegang tot informatie over internationale 
kansen, Europese subsidies en het internationale 
netwerk van de Board op het domein van de vijf 
grootstedelijke uitdagingen. 

Het lidmaatschap houdt in:

De Board coördineert het innovatieprogramma Amsterdam Smart 
City (ASC). Een Publiek-Private samenwerking met als doel om de 
MRA te ontwikkelen als slimme stad.
De samenwerking bestaat uit 11 partijen, waaronder de Board. Als 
lid van de Network Council heeft u toegang tot informatie, kunt u 
lid worden van de ASC community en actief participeren in het 
netwerk van ASC.
www.amsterdamsmartcity.com
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U kunt tegen gereduceerd tarief deelnemen aan de 
leergang ‘Leiderschap met veranderkracht’ van de 
Board Academy. Deze leergang is bedoeld voor 
directeuren, leidinggevenden en strategen met visie op 
en ervaring in grensoverschrijdende publiek-private 
samenwerking. Tijdens deze leergang komen 
verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken 
aan bod. De Board Academy biedt u handvatten om, in 
cross-sectoraal verband, met deze uitdagingen aan de 
slag te gaan. 

U kunt tegen gereduceerd tarief deelnemen aan 
‘Bsuite’, een trainingsprogramma voor high potentials 
uit uw organisatie. Het programma bestaat uit diverse 
modules, gericht op het vergroten van de innovatieve 
vaardigheden en het ontwikkelen van business solutions 
voor de eigen organisatie. Tijdens het programma 
werken deelnemers intensief samen met C-level 
topspelers en innovators.

U kunt deelnemen aan matchingevents van de ‘B. 
Startup School Amsterdam (BSSA)’. De BSSA leidt hbo- 
en wo-afgestudeerden op het gebied van full-stack 
development, experience design, growth hacking en/of 
content creation. Na afronding van de opleiding zijn zij 
beschikbaar als trainee. U kunt kennis met hen maken 
via matchingevents en zo een geschikte trainee voor uw 
organisatie werven.

Exposure

U kunt uw eigen activiteiten en events onder de 
aandacht brengen van het netwerk via onze 
communicatiekanalen, mits deze raakvlakken hebben 
met de grootstedelijke uitdagingen. 

U heeft een voorkeurspositie als host-organisatie voor 
bijeenkomsten en voor deelname aan bijeenkomsten.

We vermelden uw logo op de website van Amsterdam 
Economic Board.

U ontvangt vier keer per jaar de ‘Board nieuwsbrief’ met 
actuele wetenswaardigheden over de boardmeetings en 
relevante uitvragen.

“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
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Grootstedelijke uitdagingen

U levert een bijdrage aan één of meerdere programma’s 
binnen deze uitdagingen én helpt uw eigen ambitie te 
realiseren.

U kunt participeren in het behalen van onze ambitie 
voor 2025 door bijvoorbeeld deel te nemen aan 
expertsessies, waar uw expertise van toegevoegde 
waarde is.

U heeft toegang tot de verschillende ecosystemen 
rondom de uitdagingen.

Last but not least: u levert een concrete bijdrage aan 
een groene, slimme en gezonde Metropoolregio.

“Young on Board is een groep jonge Amsterdammers die 
zich vanuit de Amsterdam Economic Board inzet voor de 
Metropoolregio Amsterdam. 
Young on Board is er voor alle jonge Amsterdammers met 
een goed initiatief en passie voor de stad. Middels onze 
verschillende activiteiten kun je bijdragen door mee te 
denken, je eigen initiatief te delen of een andere skill in te 
brengen. Door middel van onze activiteiten brengen we in 
kaart wat er allemaal gebeurt in de Metropoolregio en 
vormen we een gezamenlijke visie over de toekomst van 
onze Metropoolregio Amsterdam. Om zo een jong 
perspectief aan de bestuurstafels toe te voegen!”

“Door mijn betrokkenheid bij de 
Amsterdam Economic Board zag ik 
de kans om ondernemerschap en 
creativiteit in mijn sector te 
stimuleren. Mede dankzij het 
gigantisch brede netwerk van de 
Board wist ik dit idee om te zetten 
en van het platform Let it Grow écht 
een succes te maken samen met 
complementaire/diverse partijen.”

Silke Tijkotte
oprichter Let it Grow

Tom Verbugt
KLM en boardlid namens
Young on Board
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De hoogte van uw bijdrage wordt gebaseerd op het aantal 
medewerkers van uw organisatie. Hiervoor hanteert de Board de 
volgende systematiek:

Tot 500 medewerkers: € 5.000 

500 – 2500 medewerkers: € 10.000

Meer dan 2500 medewerkers: vanaf € 20.000

De kosten van het  
Network Council Lidmaatschap

‘De grootstedelijke uitdagingen die de Board heeft 
opgesteld, hebben een grote toegevoegde waarde: ze 
zetten een samenwerking rond de gekozen thema’s in 
gang tussen uiteenlopende partijen. De partijen die 
samenwerken creëren kansen door de handen ineen te 
slaan en gezamenlijk baanbrekende oplossingen te 
bedenken waar individuele partijen op in kunnen haken. 
Veel bedrijven werken al afzonderlijk aan innovaties die 
binnen hun eigen bereik liggen. Maar de uitdagingen waar 
we het hier over hebben, overstijgen het individuele 
bedrijf. Deze kun je alleen oplossen door de kennis te 
gebruiken die aanwezig is bij kennisinstellingen. En 
samenwerkingen aan te gaan met overheden, om tot de 
juiste richtlijnen en plannen te komen. De ambities die de 
Board heeft benoemd bij de uitdagingen, zijn hierbij 
essentieel. Ze geven mensen richting. En brengen zo een 
belangrijke versnelling in het innovatieproces teweeg.’ 

Dick Kuiper
directeur Koninklijke Verkade
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Onze leden

De zeer uiteenlopende leden van de Network Council geven ons 
netwerk vorm en inhoud. Om u een indruk te geven, noemen we 
er hier een aantal. Het overzicht is niet uitputtend, want ons 
netwerk groeit snel. Voor actuele informatie en om u ook aan te 
sluiten, bezoekt u www.amsterdameconomicboard.com.

AT Kearny | ABN AMRO | AMC | Accenture | AEB Amsterdam | 
AkzoNobel | Allen & Overy | Alliander | AM | Amsterdam Arena | 
Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions | 
Amsterdam Science Park | Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten | Baker & McKenzie | Ballast Nedam | Centrum Wiskunde 
& Informatica (CWI) | Cisco | Colt | Cordaan | Deloitte | Dura 
Vermeer | Eneco | ECN | Engie | Equinix | EY | Fokker | FOM 
Institute AMOLF | Gemeente Almere | Gemeente Amstelveen | 
Gemeente Amsterdam | Gemeente Beverwijk | Gemeente Diemen 
| Gemeente Haarlem | Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude | Gemeente Haarlemmermeer | Gemeente 
Heemskerk | Gemeente Hilversum | Gemeente Lelystad | 
Gemeente Ouderamstel | Gemeente Purmerend | Gemeente 
Velsen | Gemeente Zaanstad | Sanofi Genzyme | Goudappel 
Coffeng | Greenport Aalsmeer | G&S | GVB | Port of Amsterdam | 
Hill+Knowlton Strategies | Hogeschool Inholland | Hogeschool van 
Amsterdam | Houthoff Buruma | Huawei | IBFD | IBM | Icova | ING | 
International School of Amsterdam | International School Almere | 
JCDecaux | Johnson & Johnson | Kempen & Co | KLM | KNAW | 
KPMG | KPN | Loyens & Loeff | Manpower Group | Microsoft | 
Mirabeau | NautaDutilh | Nova College | Nuon | Olympia 
Uitzendbureau | Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | ORTEC 
| Provincie Flevoland | Provincie Noord-Holland | PwC | Rabobank | 
RAI Amsterdam | Randstad | Regio College | ROC Amsterdam | 
Royal Flora Holland | SIGRA | Schiphol Group | Shell | Sportraad 
Amsterdam | Stibbe | SURF SARA | Tata Steel | Technische Unie | 
TNO | Trinité Information | Universiteit van Amsterdam | Verkade | 
Vialis | VU | VU medisch centrum | Wageningen UR | Waternet | 
ZAAM | Ziggo

17





Amsterdam Economic Board
Connecting Innovators

Wij verwelkomen u graag! Neem contact op met:

Marjan Schrama
Relatiemanager
T +31 (0)6 21 52 07 18
m.schrama@amecboard.com

Amsterdam Economic Board
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
T + 31 (0)20 524 11 20
info@amecboard.com

www.amsterdameconomicboard.com
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