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Een dag in 2025
Elisa is directeur van een klein virtual-realitybedrijf. 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 goedopgeleide werknemers waar zij
uit kan kiezen…

Het is september 2025, 7.00 uur ’s ochtends. Een draadloze
muziekinstallatie wekt Elisa en Ahmed op hetzelfde moment dat
de gordijnen uit zichzelf opengaan en de koffie begint te pruttelen
in hun energieneutrale Amsterdamse woning. Over een uur staat
de zelfrijdende, elektrische auto van Ahmed klaar om hem naar
zijn werk te brengen. In het gebouw, waar hij zes 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).

En zo zijn er meer beelden te schetsen van de Metropoolregio
Amsterdam in 2025, zoals een toekomst waarin afval niet meer
bestaat en waarin ouderen veel langer zelfstandig kunnen leven
dankzij tal van digitale mogelijkheden. Wellicht hebt u ook een
fantastisch idee waar we in 2025 niet omheen kunnen!

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 doen halveren. 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.
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Resultaten 2016
In 2016 ging de Board aan de slag met vijf
grootstedelijke uitdagingen:
1
2
3
4
5

Circulaire Economie
Digitale Connectiviteit
Gezondheid
Mobiliteit
Talent voor de Toekomst

Uitdagingen die onderling sterk samenhangen en geformuleerd
zijn door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
Gezondheid, Circulaire Economie en Mobiliteit zijn 3 inhoudelijke
uitdagingen. Digitale Connectiviteit en Talent voor de Toekomst
bieden de randvoorwaarden voor de andere drie. Het behalen van
concrete resultaten binnen de grootstedelijke uitdagingen leidt
tot meer innovatie, economische groei en een hogere leef
kwaliteit voor inwoners van de MRA. Afgelopen jaar zijn weer veel
mooie samenwerkingen tot stand gekomen en resultaten behaald
waarmee onze regio weer een stukje sterker en leefbaarder wordt.
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Active and Healthy Ageing

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft drie sterren
ontvangen van het Europese Innovatieplatform voor de creatieve
oplossingen die zijn ontwikkeld om gezond ouder te worden.
De MRA is hiermee een innovatief voorbeeld voor andere
Europese steden. U vindt de oplossingen op het Amsterdam
Health-platform (amsterdamhealth.nl), dé plek waar innovators
elkaar ontmoeten en ideeën bespreken met andere
gezondheidsverbeteraars. Zo worden krachten gebundeld en
versnellen samenwerkingspartners gezamenlijk innovaties.
Bezoek het platform en sluit u aan.
www.amsterdamhealth.nl

Rol van de Board
Mobiliseren en initiëren van innovaties op het gebied
van gezond ouder worden. Bouwen aan een uniek
samenwerkingsverband van bedrijven en
onderszoeksinstanties.
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Programma MRA Warmte & Koude van start

Met de financiering en lancering van dit initiatief krijgt het
duurzame regionale warmtenet een flinke boost. Nu al wordt
industriële restwarmte gebruikt om huizen te verwarmen. Dat is
natuurlijk goed nieuws, maar er kan nog zo veel meer!

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt de ambitie om
bestaande wijken aardgasvrij te maken, voortvarend opgepakt. Zo
kwam de gemeente Amsterdam onlangs met de aankondiging om
dit jaar al 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die van het
gas af gaan. Maar ook in de regio werkt men aan concrete plannen
voor alternatieven voor het gebruik van aardgas. Zo is in een
‘Grand Design’ in kaart gebracht waar de grootste warmtevragers
zitten, wat de huidige en toekomstige warmtebronnen zijn en
waar de infrastructuur voor de warmtenetten kan komen te liggen.

www.warmteiscool.nl

www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
metropoolregio-amsterdam-bereidt-zich-opaardgasloze-toekomst

De tuinders in Greenport Aalsmeer bijvoorbeeld hebben een
warmtebehoefte die vergelijkbaar is met de warmtebehoefte van
maar liefst 130.000 woningen. De partijen in de MRA zien dan ook
graag dat de tuinbouw wordt aangesloten op een (regionaal)
warmtenet, o.a. gebruikmakend van restwarmte van de industrie.
Er is voldoende warmte beschikbaar om aan de vraag te voldoen.
Deze warmte wordt nu geloosd.

Rol van de Board
Vanuit de Board is een Warmteregisseur aangesteld, die het
programma coördineert. Het warmteprogramma wordt
gefinancierd door 32 partners, waarvan de Board er een is.

Voor een aantrekkelijk aanbod voor de klant en voor een
grootschalige uitrol van het regionale warmtenet wordt gelobbyd
bij de Rijksoverheid.
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Flink werk gemaakt van talent

Met het programma Werk maken van Talent zijn al 3.000 personen
bereikt. Met tien maatregelen worden talenten opgeleid of
omgeschoold voor banen in kansrijke sectoren. In totaal hopen we
op deze manier 9.000 talenten te helpen. De maatregelen lopen
door tot eind 2017. Een greep uit de resultaten van de
maatregelen binnen het programma:
• Er zijn 300 opleidingsvouchers verstrekt aan Amsterdamse
zzp’ers met een laag inkomen en werkloze jongeren voor
omscholing naar branches met een tekort aan werknemers.
• Door middel van 50 startersbanen en 60 startersbeurzen
hebben pasafgestudeerde jongeren meer ervaring weten op
te doen op de arbeidsmarkt en kunnen zij beter doorstromen.
• Tijdens praktijktrainingsdagen zijn tot nu toe 100 jonge
creatieven met mbo-niveau getraind om als zelfstandige de
arbeidsmarkt op te gaan.
• 200 jonge vmbo’ers vonden een passende techniekopleiding
op mbo-niveau.
www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/
werk-maken-van-talent

Rol van de Board
De Board heeft een coördinerende rol en mobiliseert waar
mogelijk haar netwerk om deel te nemen aan de activiteiten.
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Groeiende Amsterdam Smart City community

Amsterdam Smart City is een innovatieplatform voor een
toekomstbestendige en leefbare stad. Dit programma is een uniek
samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven, kennis
instellingen én de Amsterdammer. In 2016 is ASC een community
gestart en heeft hiermee al meer dan 2000 leden aan zich
gebonden. Zij werken samen aan onderwerpen als duurzame
energie, mobiliteit en de rol van data. In 2016 zijn er bijna 200
projecten getoond, meer dan 100 requests geplaatst en meer
dan 500 nieuwsartikelen gedeeld. 22% van de communityleden
is actief lid en wil vooral kennis vergaren en projecten delen
en vinden.
www.amsterdamsmartcity.com/requests/welkeinitiatieven-zijn-er-in-amsterdam-bekend-die-zichrichten-op-het-realiseren-van-energie-neutralewoningen

Amsterdamse ondernemer: ‘De community is heel persoonlijk,
complimenten!’
Rol van de Board
De Board is een van de acht programmapartners en vervult
een belangrijke aanjaagrol in het creëren van oplossingen en
het activeren van het platform.
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CO2 Smart Grid-coalitie

Amsterdam innovatiehoofdstad van Europa

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam tekenden het
Rijk en bedrijfsleven een intentieverklaring voor samenwerking.
Hiermee steunen 25 betrokken partijen het initiatief om binnen
vijftien jaar acht miljoen ton CO2 te hergebruiken.
Dit jaar wordt actief gelobbyd voor agendering van CO2
-hergebruik in de verkiezingsperiode en verankering in het
regeerakkoord.

In april 2016 werd Amsterdam verkozen tot winnaar van de
iCapital-competitie, een tweejaarlijkse prijs van de Europese
Commissie. Onze stad wordt geroemd zowel om haar integrale en
bottom-up benadering en -aanpak van innovatie, als om de sterke
samenwerkingen.
www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
amsterdam-uitgeroepen-tot-innovatiehoofdstad-vaneuropa

www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
bedrijven-en-overheden-sluiten-akkoord-om-co2uitstoot-terug-dringen-hergebruik

Rol van de Board
De Board schreef mee aan de deelname, samen met de
gemeente Amsterdam, AMS, Pakhuis de Zwijger, Kennisland
en Waag Society.

www.amsterdameconomicboard.com/projecten/
co2-coalitie

In het kader van iCapital gaat een aantal activiteiten dit jaar direct
van start. In maart begint de challenge ‘Amsterdammers, maak de
stad’, waarbij prijzengeld wordt ingezet om innovatieve, sociale
initiatieven rond twee thema’s in de stad te laten groeien: de zorg
en talentontwikkeling. In november is een groot internationaal
festival gepland rondom innovatie en de stad. Tijdens dit ‘City
Fest’ zal ook de iCapital Award 2018 worden uitgereikt door de
Europese Commissie. Het plan is om het City Fest jaarlijks te laten
terugkeren.

Rol van de Board
De Board is betrokken als lid van de CO2-coalitie en
behartigt de belangen van haar zeven network council
members.
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De Board aan de slag in Europa

Momenteel werken de MRA-bestuurders aan een scherp EUverhaal over de MRA – zeker waar het gaat om Digitale
Connectiviteit en Circulaire Economie.
Daarnaast wordt vanuit de gemeenten intensiever samengewerkt
met Europese netwerken als Eurocities en ERRIN. Ten slotte zal de
Board ook inzetten op een aantal concrete EU-innovatieprojecten.
De Board zorgt hierbij voor strategisch advies en verbinding met
bedrijven en kennisinstellingen.

In 2016 zette de Board in op het vergroten van de zichtbaarheid
van onze regio in Europa. We waren aanwezig op de Open
Innovation Conference 2016 en het EIF Forum Europees
Parlement, we organiseerden een reeks events tijdens het
Nederlands voorzitterschap van de EU dit voorjaar en brachten
met MRA-bestuurders een werkbezoek aan Brussel. Op 29 april
2016 vond er op initiatief van het netwerk van de Boardorganisatie
een ambtswoningbijeenkomst plaats met Eurocommissaris
Moedas.
www.eu2016.nl

www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
mra-wil-meer-europese-kansen-verzilveren
www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
amsterdam-excellent-in-eu-onderzoek-en-innovatie

Rol van de Board
De Board heeft een memorandum ontwikkeld en
overhandigd aan Eurocommissaris Moedas.
Het memorandum omvat een gebundelde visie – van
bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de MRA –
over barrières, wetgeving en regels die innovatie op dit
moment belemmeren.
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Feiten en Cijfers op amsterdameconomicboard.com

Fijnstofexperiment Valkenburgerstraat gestart

Onze nieuwe online tools bieden uitgebreid inzicht in de
resultaten van de Board en de toekomst van de MRA. Op het
online dashboard van de Board zie je hoe de MRA scoort op
leefbaarheid, innovatie en groei. Ook vind je benchmarks, een
trendanalyse, langetermijnscenario’s en roadmaps voor alle vijf
grootstedelijke uitdagingen. De feiten en cijfers worden (deels
interactief) ontsloten via de website van de Board en zullen de
komende maanden verder worden uitgebreid:

Na flink wat aandacht van de pers voor de luchtvervuiling in
Amsterdam, startte een experiment om de luchtkwaliteit te meten
en fijnstof-etende planten in te zetten om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Bewoners gingen zelf aan de slag om hun omgeving
op een slimme manier schoner te krijgen.
www.valkenburgerstraat.wordpress.
com/2016/07/22/harige-planten-ingezet-tegenfijnstof

www.amsterdameconomicboard.com/feiten-encijfers

www.waag.org//nl/blog/urban-airq-burgers-metenzelf-de-luchtkwaliteit-hun-buurt

Rol van de Board
Ontwikkelen van roadmaps en ontsluiten van relevante
informatie.

Rol van de Board
De Board jaagt het initiatief aan.
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Programma City-Zen

Vernieuwen doe je samen

Het energiegebruik in de stad wordt steeds schoner, mede dankzij
de Amsterdammers die zonnepanelen op hun dak hebben gelegd.
Hierdoor hoeven we in Amsterdam steeds minder gebruik te
maken van luchtvervuilende kolen- en gascentrales. Goed nieuws!
Het door de Board gecoördineerde internationale programma
City-Zen wil energieopslag thuis mogelijk maken. In Amsterdam
Nieuw-West wordt daarom een proefproject gedaan met een
thuisbatterij bij meer dan 35 huishoudens en wordt gekeken hoe
je energie uit elektrische auto’s kunt inzetten in huis en wijk.

Door verschillende events te organiseren, brengt de Board
innovators bij elkaar. In 2016 kwamen meer dan 5.000 deelnemers
af op de events die de Board organiseerde. Op de agenda
stonden o.a. Zorg2025, Kick-Off Digitale Connectiviteit, MaaS
Meetups, European Women in Technology, The Roast Circulaire
Economie en onze Catch Up.
Rol van de Board
Programmeren en organiseren van spannende evenementen,
zoals ‘live’ platforms, om initiatieven verder te brengen,
ecosystemen te ontwikkelen en te inspireren.

www.amsterdamsmartcity.com/city-zen

Rol van de Board
De Board is initiatiefnemer van City-Zen en coördineert het
programma.

De Board als netwerk- en innovatiemakelaar, brengt ook dit jaar
onverwachte partners samen, waardoor cross-sectorale
samenwerkingsverbanden ontstaan en innovaties echt van de
grond komen. Daarnaast wordt per grootstedelijke uitdaging een
programmering op maat ontwikkeld (bijv. co-creatiesessies,
innovatiecafés, digitale platforms etc.) om meer impact te maken
op specifieke doelgroepen. Verrassende locaties, een
onderscheidende programmering zowel live als online en
topsprekers: alles wat de Board biedt, is van hoogstaande
kwaliteit. De bezoeker zal daarbij steeds worden uitgedaagd om
een actieve rol te spelen binnen de uitdagingen om echt impact
te maken.
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Prijsvraag Digitale economie:
beste data gedreven innovatie

The Things Network is de winnaar van de prijsvraag Digitale
economie. Met het uitschrijven van de prijsvraag door de
overheden in de MRA wil de regio voorloper blijven op het gebied
van digitale infrastructuur en het vermogen om hierop innovatieve,
data gedreven toepassingen te bouwen die bijdragen aan de
digitale economie.
Rol van de Board
De Board heeft input gegeven op het ontwerp van de
prijsvraag en deze actief uitgezet in het Board-netwerk.
www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
winnaars-prijsvraag-digitale-economie-bekend

Dit jaar worden de eerste verkenningen door de Board verricht
voor de ambitie van Amsterdam om de digitale mainport van
Europa en het onbetwiste internetknooppunt te zijn. Daarnaast
wordt er een regionale visie op datacenters ontwikkeld.
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Mobility as a Service (MaaS) Meetups:
optimale route naar de toekomst

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, deelauto, 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 MRA nog relatief onbekend. Om de
adoptie van MaaS in de regio te versnellen, organiseert de Board
bijeenkomsten waarin aanbieders van mobiliteit, werkgevers,
overheden, service providers, kennisinstellingen,
belangenorganisaties en technologiepartners worden uitgedaagd
om mee te denken over en een bijdrage te leveren aan deze
versnelling.

‘Alleen met een goede
samenwerking van publieke en
private partijen heeft Mobility as
a Service kans van slagen.’

Robert
Scheerder

www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/
maas-meetup-1-optimale-route-naar-toekomst

transitiemaker/alliantiemanager
Integraal Sustainable
Transitions/Klimate Kic

Rol van de Board
Programmering en organisatie van reeks MaaS Meetups.
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Werk samen met de
Board aan een
groene, slimme en
gezonde Metropool!

overheden

De wereld verandert in een razendsnel tempo. Met dank aan de
digitale revolutie kunnen we op elk moment contact met elkaar
hebben, kennis verzamelen en all over the world volgen wat er aan
de hand is. De wereld is daarmee ook complexer geworden.
Grootstedelijke uitdagingen zijn niet op te lossen door één partij of
één sector.

amsterdam
economic
board

Cross-sectorale samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden
en bedrijfsleven is nodig, evenals ruimte voor bottom-up initiatieven
van burgers. Innovatie vindt plaats daar waar partijen met een
verschillende achtergrond elkaar ontmoeten. De Amsterdam
Economic Board (de Board) is het platform in de MRA waar deze
verschillende partijen samenkomen en elkaar ontmoeten om te
werken aan oplossingen voor vijf belangrijke grootstedelijke
uitdagingen: Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit,
Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de Toekomst.
De rol van stedelijke regio’s wordt steeds belangrijker.

bedrijven
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De Board als
onmisbare speler
In 2017 laat de Board de buitenwereld zien dat zij die onmisbare
speler is die partijen met elkaar in contact brengt om gezamenlijk te
werken aan de vijf grootstedelijke uitdagingen (Circulaire Economie,
Digitale Connectiviteit, Gezondheid, Mobiliteit en Talent voor de
Toekomst) en daarmee bijdraagt aan een groene, schone, slimme,
gezonde en innovatieve Metropool.
Om de grootstedelijke uitdagingen daadwerkelijk het hoofd te
kunnen bieden, bouwt de Board specifieke ‘ecosystemen’ rond elk
van hen. De realisatiekracht van de Board kan voor partijen in de
MRA van grote waarde zijn. Het Board-netwerk biedt toegang tot
decision makers uit zowel het bedrijfsleven als bij kennisinstellingen
en de overheid. Niets is zo inspirerend als mensen die anders denken
en werken maar die wel hetzelfde doel nastreven! De Board brengt
publieke en private partijen samen, neemt belemmeringen weg en
vergroot opschalingskansen. Daarnaast is de Board de strategische
kennispartner op het gebied van groei, innovatie en leefbaarheid in
de MRA.
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Opschalen
De Board werkt in 2017 verder aan het realiseren van de ambities op
de uitdagingen. De focus ligt daarbij – naast het blijven aanjagen van
nieuwe initiatieven – op opschaling van succesvolle pilots &
projecten. Dus bijvoorbeeld kleinschalige, goedwerkende
experimenten breder uitrollen naar een groter gebied en/of grotere
doelgroep, zodat zij echt impact gaan maken. Bij opschaling gaat het
o.a. om het identificeren van belemmeringen (bijv. in regelgeving),
het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, het mobiliseren van
financiële instrumenten en het uitlokken van investeringen uit de
markt. In de eerste helft van 2017 wordt hiervoor een strategie met
plan van aanpak opgesteld.
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De grootstedelijke
uitdagingen – voeten
aan de grond in 2017

resultaten van het onderzoek Supermarktlogistiek beschikbaar,
zijn verkenningen uitgevoerd voor Logistieke Ontkoppelpunten en
slim inkopen van vervoersbewegingen.
Fietsen naar next level: Eind 2017 ligt er een actieplan voor
regionale opschaling van slimme initiatieven met betrekking tot
een analyse van fietsdata, bike-sharing en inzet van (e-)fietsen bij
bedrijven.

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op herkenbare
speerpunten per uitdaging. Hiermee is een duidelijke koers
bepaald om de ambitie in 2025 te realiseren en zijn heldere
doelstellingen vastgesteld voor 2017.

Intelligente Transport Systemen (ITS) en goederenvervoer: Eind
2017 heeft de conferentie ‘ITS en goederenvervoer in de MRA’
geleid tot nieuwe samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven
en kennisinstellingen op het gebied van data.

Mobiliteit in 2017

Circulaire Economie in 2017

De behoefte aan slimme en schone mobiliteitsoplossingen 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 MRA in 2025 geen
vervuilende uitstoot meer produceert.

In 2025 is de MRA koploper op het gebied van slimme
oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.
De Board wil de overgang naar een circulaire economie versnellen
door op regionaal niveau samenwerking tussen bedrijven,
overheden en kennisinstellingen te versterken en nieuwe
bedrijvigheid te stimuleren.

Mobility as a Service (MaaS): Eind 2017 hebben succesvolle MaaS
Meetups de grondslag gelegd voor een actief MaaS-ecosysteem
in de MRA.

Grondstoffen: Eind 2017 is 10% van de jaarlijkse inkoop- en
aanbestedingscontracten in de regio circulair en zijn initiatieven
gestart om minimaal negen grondstofstromen hoogwaardig te
recyclen.

Stedelijke distributie: Eind 2017 heeft de MRA-prijsvraag
Bouwlogistiek slimme en schone proposities opgeleverd, zijn
18
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Talent voor de Toekomst in 2017

Warmte als circulaire grondstof: Voor twintig individuele
warmteprojecten zijn eind 2017 business cases in ontwikkeling.
Om het gebruik van restwarmte bij de warmtevoorziening in de
gebouwde omgeving van de grond te krijgen, zijn met het Rijk
constructieve afspraken gemaakt.

Het onderwijssysteem kon zich in het verleden vaak niet snel
genoeg aanpassen aan de veranderende behoefte vanuit de
arbeidsmarkt. Ons doel is ervoor te zorgen dat onderwijs en
arbeidsmarkt in de MRA in 2025 de meest adaptieve zijn van
Europa.

Energietransitie gebouwde omgeving: Eind 2017 besluiten
diverse gemeenten om gezamenlijk hun vastgoed te
verduurzamen. Hierdoor is de overgang naar energieneutrale
gebouwen economisch haalbaar en daarom aantrekkelijker en
makkelijker voor bewoners.

Werk in de toekomst: Vóór eind 2017 is er inzicht in toekomstige
behoeften van werkgevers en zijn twee experimenten gestart om
op de wensen van werkgevers in te spelen.
Werk maken van Talent: Eind 2017 zijn 9.000 mensen getraind in
de gevraagde skills en/of aan een baan geholpen.

CO2 als bouwstof voor circulaire economie:
Eind 2017 besluiten meerdere gemeente om gezamenlijk hun
vastgoed te verduurzamen. Hierdoor is de overgang naar energie
neutrale gebouwen economisch haalbaar en daarom
aantrekkelijker en makkelijker voor bewoners.

Inclusieve arbeidsmarkt: Vóór eind 2017 zijn de eerste twee
events georganiseerd om divers talent te koppelen aan grote
bedrijven in de MRA.
Leven Lang Leren: Eind 2017 is een eerste pilot gestart met het
scholingsfonds als voorziening voor persoonlijke budgetten en
wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van certificering.
Aantrekken internationaal talent: Eind 2017 is het eerste grote
internationale Tech-event gehouden om medior talent voor de
MRA te werven.
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Digitale Connectiviteit in 2017

Gezondheid in 2017

Met haar digitale infrastructuur, het vermogen om hierop
innovatieve, datagedreven toepassingen te bouwen en het werken
aan vertrouwen in de digitale maatschappij, heeft Amsterdam alles
in huis om de datacenter hub van Europa te worden.

De MRA is befaamd in Europa als broedplaats voor 4P Health.
Recente ontwikkelingen maken het mogelijk om gezondheid
Persoonlijker, meer Predictive (voorspelbaarder), Preventief en
meer Participatief te organiseren. In 2025 hebben bewoners van
de MRA twee gezonde levensjaren extra.

Datacenter hub: Eind 2017 zijn eerste verkenningen verricht voor
ambitie van Amsterdam om de digitale mainport van Europa en
het onbetwiste internetknooppunt te zijn. Daarnaast wordt er een
regionale visie op datacenters ontwikkeld.

Versterken 4-P Health-initiatieven: Eind 2017 hebben alle 4P
Health initiatieven in de regio toegang tot het platform
AmsterdamHealth. Bedrijven en onderzoeksinstanties uit heel
Europa zijn aangesloten. Tien partijen hebben daadwerkelijk
business gedaan via het online platform.

Trust in digital life: Eind 2017 heeft de Board in ‘Het manifest van
Amsterdam’ de waarden geformuleerd die bepalen hoe het
internet ten aanzien van privacy zou moeten werken en heeft de
Board verbinding gelegd met bedrijven die producten en diensten
aanbieden op het gebied van internetprivacy.
Meaningful data: Hoe (big) data kunnen bijdragen aan de
uitvoering van de uitdagingen Circulaire Economie, Gezondheid
en Mobiliteit. Eind 2017 zijn de eerste use cases en business cases
uitgewerkt, waarbij (minimale) data in trusted exchanges worden
gedeeld.
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State of the Region

Ontwikkelen infrastructuur: Eind 2017 is de HealthTech-alliantie
voor het stimuleren van interactie tussen corporates en scale-ups
van kracht.

In maart programmeert de Board in samenwerking met de
gemeente Amsterdam een inspirerend event voor topspelers
waarin de economische verkenningen en ontwikkelingen binnen
de twee grootstedelijke uitdagingen Mobiliteit en Talent voor de
Toekomst centraal staan. Hiermee groeien we toe naar een State
of the Region-event als platform waar de belangrijkste
stakeholders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale
overheden in de MRA hun visie delen en gezamenlijk vooruitkijken. Een jaarlijks State of the Region-event is hét moment om
gezamenlijk vast te stellen hoe we ervoor staan, wat we
gezamenlijk doen, wat er nog voor ons ligt en waarop we ‘vieren’
wat de toegevoegde waarde is van samenwerking in de MRA.

Shaping the 4P health ecosystem: De MRA is de ‘golden
standard for 4P Health’. Drie extra projecten zijn in 2017 succesvol
naar de MRA gehaald. Een geïntegreerd zorgsysteem staat in de
steigers.

Board Academy – april 2017 van start

Om onze stedelijke regio leefbaar te houden, zullen we
investeerbare oplossingen moeten vinden voor tal van
ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Hoe geven we
hieraan vorm in nieuwe samenwerkingsverbanden, beseffend dat
samenwerking over fysieke grenzen gaat en dat er nieuwe crossovers nodig zijn? 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.
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Board Events
maart – juli 2017

Datum

2 maart
9 maart
23 maart
23 maart
30 maart
4 april
13 april
20 april
21 april
9 mei
11 mei
18 mei
13 juni
20 juni
22 juni
27 juni
4 juli
6 juli
11 juli
12 juli

Event

Symposium Economische Verkenningen
Taster Session Board Academy
Smart Data, Smart City: Citizens and living
Goed op weg met waterstof
Talentenmarkt
Zorg2025
MaaS Meetup #3
Responsible Digital City #1
International Talent Event Amsterdam (ITEA)
Talent Talks
The Roast Mobiliteit
Responsible Digital City #2
Talent Talks
Zorg2025
Catch Up
#2 Circular Challenge
MaaS Meetup #4
Responsible Digital City #3
Talent Talks
Network Council
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