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Hotspot 
Amsterdam
De Amsterdamse regio bruist van energie en innovatie en is gewild bij 
internationale bedrijven en creatieve geesten. Het is een comfortabele 
uitgangspositie, maar in een snel veranderende wereld geen vaste 
waarde. Integendeel. Wil de regio zijn aantrekkingskracht behouden, 
dan is meeveranderen noodzakelijk.

De wereld ontwikkelt zich tot een internationale netwerkeconomie waarin 

kennis een steeds centralere plaats inneemt. Metropolen hebben daarmee 

de toekomst: in 2050 woont 70% van de wereldbevolking in de stad. 

Als verzamelpunt van kapitaal, kennis en creativiteit groeien grootstedelijke 

regio’s uit tot aantrekkelijke, onderling concurrerende vestigingslocaties. 

Met zijn veelzijdige en internationaal georiënteerde economie heeft de 

metropoolregio Amsterdam alles in huis om deze concurrentie aan te gaan. 

Door de krachten te bundelen en intensief samen te werken, kan de 

Amsterdamse regio zich meten met de top van Europa.

De metropoolregio Amsterdam (MRA) strekt zich uit van IJmuiden tot 

Lelystad en van Zaanstad tot de Haarlemmermeer. Met meer dan twee 

miljoen inwoners die bijna een vijfde van het BNP verdienen is de MRA 

van vitaal belang voor Nederland.

Verder door 
verbinding
Een aantrekkelijke en sterke economie vraagt om een optimale verbinding 

tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De Amsterdam 

Economic Board brengt deze verbinding tot stand. Door zich sterk te maken 

voor economische groei, innovatie en internationale concurrentiekracht en 

in te zetten op een meerjarige, programmatische aanpak behoort de 

metropoolregio Amsterdam in 2020 tot de kopgroep van Europa.

De Board inspireert, motiveert en brengt partijen samen om met elkaar 

werk te maken van een sterkere, innovatieve economie. Het werkprogram-

ma 2014-2020 omvat de agenda’s van de deelnemende partijen en heeft 

als doel de metropoolregio met Europa en de rest van de wereld te 

verbinden. Vanzelfsprekend sluit het programma aan op Europese steden 

en programma’s en op ontwikkelingen binnen de Europese economische 

regio’s. 

De ambitie is uit te groeien tot een Global Business Hub, een brandpunt van 

internationale activiteit. Als Global Business Hub kan de regio duurzaam 

investeren in een aantrekkelijke en leefbare omgeving met meer welvaart 

en meer banen. Kennis en innovatie, menselijk kapitaal en internationale 

connectiviteit zijn de aanjagers van economische groei. Duurzaamheid, 

leefbaarheid en het wegnemen van obstakels de belangrijkste randvoor-

waarden voor succes.

‘Meer groei, meer banen, 

meer welvaart. Met elkaar 

maken we het mogelijk. Als we 

samenwerken, is een top-5 positie 

in Europa binnen handbereik.’

Eberhard  Van der Laan
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Strategie 
2020
De Amsterdam Economic Board zet in op drie thema’s; Kennis & 
Innovatie, Human Capital en Internationale Connectiviteit. Hiermee 
wordt de schaalsprong van de acht clusters mogelijk gemaakt en 
wordt innovatie gestimuleerd op de cross-overs van clusters. 

1 - schaalsprong sterke clusters

Stimuleren en faciliteren van samenwerking in acht sterke en kansrijke 

clusters: Creatieve Industrie, Flowers & Food , ICT/eScience, Logistiek, Life 

Sciences & Health, Toerisme & Congressen, Maakindustrie en Financiële & 

Zakelijke Dienstverlening.

2 - cross-overs

Innovatieve kruisbestuiving tussen clusters leidt tot unieke combinaties 

waarmee de metropoolregio zich internationaal kan onderscheiden. 

Een voorbeeld is eHealth, waarbij ICT slim wordt toegepast in de zorg.

3 - doorsnijdende thema’s

Kennis & Innovatie, Human Capital en Internationale Connectiviteit zijn de 

aanjagers van economische groei en bepalen de clusteraanpak. In de 

strategie van de acht economische clusters staan deze thema’s centraal.

4 - randvoorwaarden

Het succes van Amsterdam als Global Business Hub valt of staat met 

verduurzaming van de economie, het behoud van de vermaarde leefbaar-

heid van de regio en de aanpak van ‘roadblocks’, ofwel procedurele en 

logistieke obstakels die groei in de weg staan. Duurzaamheid is belangrijk 

voor alle clusters. In de verbetering van het vestigingsklimaat heeft de 

Board een signalerende en agenderende rol.

Creatieve
Industrie

ICT/
eScience

Financiële 
& Zakelijke 

Dienstverlening

Life Sciences
& Health

Flowers & 
Food

Toerisme &
CongressenLogistiek

Maakindustrie
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Prestatie-indicatoren

Het resultaat van de Boardstrategie wordt nauwlettend in de gaten ge-

houden. De Board heeft zich verbonden aan: hogere economische groei, 

aantrekken van buitenlandse bedrijven, toename van R&D-inspanningen, 

versterking van kennisinfrastructuur, verbreding van (internationale) 

talentbasis, aanwas van nieuwe bedrijven en spin-offs en versterking van 

de clusters. Dit wordt bijgehouden met een dashboard en prestatie-

indicatoren.
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Programmatische 
aanpak
Voor elk cluster is een meerjarige ontwikkelingsstrategie opgesteld die 

stapsgewijs wordt uitgevoerd. Vanuit de overtuiging dat het bedrijfsleven in 

de clusters leidend is, focust de Board zich op het faciliteren van regionale 

clustervorming en het adviseren en aanjagen van triple helix samenwerking. 

De clusteraanpak van de Board gaat uit van vier leidende thema’s:

Kennis & Innovatie

• Valorisatie: vermarkten van kennis (‘kennis, kunde, kassa’) en potentieel 

van MRA als ‘smart cityregion’ benutten (Amsterdam Smart City).

• Innovatiekapitaal: innovatiepotentieel vergroten door fondsvorming, 

innovatieve financieringsvormen en slimme combinaties van kapitaalver-

strekking. 

• Kennisinfrastructuur: vorming van triple helix consortia op het snijvlak van 

sterke clusters en maatschappelijk relevante thema’s. (Amsterdam 

Metropolitan Solutions). 

Human Capital

• Aansluiting op onderwijs- en arbeidsmarkt: investeren in een doelmatige 

opleidingsinfrastructuur en zorg dragen voor voldoende goed opgeleid 

personeel. Alle clusters hebben een Human Capital Agenda waarin de 

(toekomstige) arbeidsbehoefte in kaart is gebracht.

• Internationaal talent: gericht werven van internationale kenniswerkers en 

studenten om aan de groeiende specifieke arbeidsvraag te voldoen. 

Hiervoor is een gezamenlijke coördinatie opgezet tussen bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden die tevens gezamenlijk werven via de 

Iamsterdam website. 

• Talent benutten: excellent talent tot maximale ontwikkeling brengen door 

nieuw aanbod van internationaal toponderwijs en excellentieprogramma’s. 

(krachtenbundeling van de bètafaculteiten van UvA en VU).

Internationale Connectiviteit

• Europa: onderscheidende Europese profilering van de MRA als innova-

tieve en kennisintensieve regio, met voor elk cluster een eigen Europa-

strategie vanaf 2014. 

• Acquisitie, missiereizen en marketing: mondiale koppeling en versterking 

van clusters door internationale acquisitie en het vermarkten van de 

clusters. Dit doet de Board in samenwerking met het regionale amsterdam 

inbusiness.

• Stedenallianties: partnerships met buitenlandse steden en Boards om 

kennis te halen en te brengen. De opbouw van dit netwerk van internatio-

naal verbonden steden is in volle gang. Zo heeft de regio zich sinds 2012 

verbonden met Parijs, Beijing en San Francisco en Mumbai.

Basis Randvoorwaarden

• Duurzaamheid: inzet op biobased economie, warmtenet en duurzame 

mobiliteit en gericht ondersteunen van duurzame MKB-ondernemers.

• Aanpak roadblocks: wegnemen van procedurele belemmeringen en 

obstakels ter verbetering van het (internationale) vestigingsklimaat in de 

MRA. Zo werkt de Board actief samen met overheden om de bereikbaar-

heid van de regio te verbeteren en expats sneller van dienst te zijn.

• Leefbaarheid: actieve bewaking van de leefbaarheid in de MRA door 

nieuwe initiatieven te toetsen aan hun uitwerking op het woon- en 

vestigingsklimaat.
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Aansluiten bij 
de Board
Ondernemingen en instellingen uit de Amsterdamse regio kunnen met de 

Board goede zaken doen. De Board biedt een platform om partnerships 

aan te gaan en creëert de voorwaarden om succesvol te zijn. Partners van 

de Board kunnen daarbij rekenen op concrete, ondersteunende services, 

waaronder toegang tot (cluster)kenniscentra, een preferente positie op het 

online communityplatform, matchmaking met organisaties en deelname 

aan internationale handelsmissies. 

Organisaties kunnen ook worden uitgenodigd te participeren in de 

Amsterdam Network Council van de Board:

• De Council is samengesteld uit CEO’s en bestuurders en stuurt op de 

resultaten van de Board en de clusters. Partners die lid worden van de 

Amsterdam Network Council hebben  toegang tot een exclusief, hoogwaar-

dig platform. 

• Centraal staat dat het partnerschap bijdraagt aan de verdere versterking 

van het programma en het netwerk van de Amsterdam Economic Board. 

Partners ondersteunen de doelstelling van de Board en dragen actief bij 

aan een beter vestigingsklimaat. Leden van de Council zijn tevens ambassa-

deur van de Board.

• Aansluiting bij de Council kost € 5.000 of € 10.000 per jaar, afhankelijk 

van de grootte van de organisatie en de aard van de dienstverlening. 

Grote organisaties en instellingen die een direct belang hebben bij een 

gezond vestigingsklimaat kunnen vanaf € 25.000 per jaar basispartner 

worden. Een overzicht van alle partnerservices vindt u op de website van 

de Board.

Hoe zijn de clusters georganiseerd?

A - Kerngroep
Binnen alle clusters is een triple helix samengestelde kerngroep actief. 

Deze groep bestaat uit acht tot tien leden en wordt voorgezeten door een 

Boardlid afkomstig uit het bedrijfsleven. De kerngroep stelt de cluster-

strategie op met een onderliggend jaarplan. 

B - Clustertafels
De kerngroepen maken gebruik van triple helix samengestelde cluster-

tafels. Deze tafels fungeren als klankbord. Alle actieve partijen binnen een 

cluster zijn welkom aan de clustertafel, op voorwaarde dat zij een eigen 

inbreng leveren; expertise, netwerk, uitvoering en (financieel) commitment.

C - Brede clustercommunity
Iedereen die geïnteresseerd en/of betrokken is bij een cluster wordt online 

op de hoogte gehouden over activiteiten, ontwikkelingen en bijeenkomsten 

binnen het cluster.

www.amsterdameconomicboard.com
Amsterdam Economic Board 

De Ruyterkade 5 

1013 AA Amsterdam 

info@amsterdameconomicboard.com
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Eberhard van der Laan
Burgemeester van Amsterdam en voorzitter van 

de Board en Amsterdam Network Council
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Dook van den Boer
Directeur Tata Steel in IJmuiden

Harry van Dorenmalen
Chairman IBM Europe

Marry de Gaay Fortman
Voorzitter VNO NCW Metropoolregio 

Amsterdam

Jaap Goudsmit
CEO en CSO Crucell Vaccine Institute, 

a Johnson & Johnson company

Henk Markerink
Algemeen directeur 

Amsterdam Arena / RvC ATCB

Jos Nijhuis
President-directeur Schiphol Group

Hans van der Noordaa
CEO Retail Banking Benelux ING

Bas Verhart
Founder en CEO THNK

Carolien Gehrels
Wethouder EZ Gemeente Amsterdam

Annemarie Jorritsma
Burgemeester van Almere

Jan van Run
Gedeputeerde Provincie Noord-Holland  

Jan-Willem Groot
Portefeuillehouder EZ bestuur Stadsregio 

en wethouder EZ Gemeente Amstelveen

Louise Gunning-Schepers
Voorzitter College van Bestuur UvA/HvA

Henriëtte Maassen van den Brink
Hoogleraar Economie (Onderwijs- en 

Arbeidsmarkt) UvA

Jaap Winter
Voorzitter College van Bestuur VU

Piet van Staalduinen 
Lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel



6Amsterdam Network Council
• Jilko Andringa Algemeen directeur ManpowerGroup

• Jan Nico Appelman Gedeputeerde Economische Zaken provincie Flevoland

• Hans Bakker Voorzitter Directie Amsterdam RAI

• Manon van Beek Country Managing Director Accenture

• Carina Benninga Directeur Van Ede & Partners Amsterdam

• Kees van den Berge CFO Afval Energie Bedrijf Gem. Amsterdam

• Jan de Boer Directeur Dura Vermeer Bouw Midden

• Wouter Bos Voorzitter Raad van Bestuur VUmc  

• Pieter Broertjes Burgemeester van Hilversum

• HP Calis Site-manager Shell Technology Centre Amsterdam

• Harry Campen Regiodirecteur Amsterdam Ballast Nedam

• Misa Dzoljic Rector Magnificus & CEO Nyenrode Universiteit

• Leo Esselman CFO Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

• Geke Faber Burgemeester van Zaanstad

• Sam van der Feltz Voorzitter RvB International Bureau of Fiscal Documentation

• Erik Fledderus Innovatie directeur Future Internet Use TNO Informatiemaatschappij

• Bart Fleer Algemeen directeur Vialis B.V.

• Robert Geerlings Voorzitter Amsterdamse Sportraad

• Edward Greene Directeur International School of Amsterdam

• Maarten de Groof CCO Schiphol Group

• Edwin Hageman Algemeen directeur Microsoft

• Martijn Hagens Director Nuon consultancy group NV Nuon

• John Hak CEO Kempen & Co

• Hans van Happen COO Cofely Nederland

• Robert Harryvan Directeur Corporate Clients ABN AMRO Bank nv

• Reinoud van Helbergen Regiodirecteur Business Banking Amsterdam ING

• Marjolein ten Hoonte Directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland

• Ronald Huikeshoven Regiodirecteur AM NV

• Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur ROC van Amsterdam-Flevoland

• Mike Jansen Partner Baker & McKenzie

• Bert de Jong General Manager Genzyme

• Huib de Jong Rector Hogeschool van Amsterdam

• Klaske de Jonge Director Corporate Affairs Vodafone Nederland

• Ruud Joosten Lid Raad van Bestuur Akzo Nobel N.V.

• Herman Kaemingk Partner Loyens & Loeff

• Amit Kapur Director Benelux Tata Consulting Services

• Ronald Kardol Algemeen directeur Creijf’s

• Heleen Kersten Kantoorvoorzitter Stibbe

• Ruth Kervezee Voorzitter College van Bestuur Esprit Scholengemeenschap

• Jos van Kleef CEO Goudappel Coffeng B.V.

• Anne-Marie Klijn Advocaat en partner Boekel De Nerée, 

• Manuel Kohnstamm Chief Policy Officer Liberty Global

• Henk Kreft Directeur KPN West Nederland

• Harm Kreulen Directeur KLM Nederland, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

• Roelof Kruize Algemeen directeur Waternet

• Carol Lemmens Directeur Twynstra Gudde Adviseurs en Managers

• Marcel Levi Voorzitter Raad van Bestuur Academisch Medisch Centrum

• René Medema Voorzitter Raad van Bestuur Nederlands Kanker Instituut

• Dertje Meijer Algemeen Directeur Haven Amsterdam

• Peter Molengraaf Voorzitter Raad van Bestuur Alliander

• Ron de Mos CEO CGI Nederland

• Rahma el Mouden Directeur MAS Dienstverleners B.V.

• Theo Mulder Directeur Onderzoek KNAW

• Anita Nijboer Partner Tax en vestigingsleider Amsterdam PwC

• Anwar Osseyran Directeur SurfSara

• Frank Ottenhof CEO Trinité Automation

• Jan Padberg Kantoorvoorzitter Partner Ernst & Young

• Rob Redeker Vestigingsdirecteur Icova

• Jan de Rooij Partner Deloitte

• Jeroen van Roon Voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis 

• Maarten Rosenberg Directeur Bedrijven, Rabobank Amsterdam

• Bernt Schneiders Burgemeester van Haarlem

• Ben Scholten Wethouder Economische Zaken gemeente Almere

• Martin Scholten Lid Concernraad Wageningen UR

• Jan Straub Projectleider Science Park Amsterdam (WTCW N.V.) 

• Doekle Terpstra Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland

• Wietse Tjoelker Partner KPMG Accountants

• Peter Veenman Algemeen directeur Colt Technology Services

• Jan Versteeg Head of Amsterdam Region Deutsche Bank 

• Jobke Vonk-Vedder Voorzitter Greenport Aalsmeer, burgemeester gemeente Aalsmeer

• Theo Weterings Burgemeester van Haarlemmermeer

• Erik Wiechers Directeur Business UPC Nederland

• Rob de Wildt Directeur publieke sector Cisco Nederland

• Rene Witzel Algemeen directeur JCDecaux

• Judith Zeldenthuis Voorzitter College van Bestuur ZAAM

• Dick van Zuijlen Directeur Mojo
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