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Werken aan transities 
voor een slimme,  
groene en gezonde 
toekomst
De Amsterdam Economic Board werkt toe 
naar de slimme, groene en gezonde 
Metropool van de toekomst – voor alle 
inwoners van de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Dit doen we door het 
versnellen van de belangrijkste transities van 
deze tijd: de digitale transitie, de circulaire 
transitie en de energietransitie. Dit zijn 
veranderingen die wereldwijd spelen en niet 
zijn tegen te houden, maar juist lokaal 
neerslaan: in grootstedelijke regio’s komen 
deze drie transities samen. Dit biedt de 
MRA enorme kansen. 

Inzet op drie samenhangende transities:

Transities zijn complex, dynamisch en te zeer met elkaar ver-
vlochten om vanuit één perspectief te kunnen worden opgelost. 
De Board versnelt in deze wereld van grote veranderingen de 
circulaire, energie en digitale transities in de MRA en organiseert 
hier de triple helix samenwerking tussen bedrijven, kennis-
instellingen en overheden op. Dit doen we door het uitvoeren van 
strategische analyses en informatievoorziening, agendasetting op 
MRA niveau van nieuwe (opkomende) thema’s, beweging creëren 
op transities door visie en leiderschap én het verbinden van 
partijen als spin in het web op concrete initiatieven. 

Digitale transitie
naar een verantwoorde

datagedreven
maatschappij

Circulaire transitie
van lineair

naar circulair

Energie transitie
van fossiel

naar schoon
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Focus op grootstedelijke uitdagingen
Met de transities is de stip op de horizon voor 2040 gezet.  
Om gericht aan deze transities te werken focussen we ons op 
grootstedelijke uitdagingen die leiden tot versterking van 
innovatie, leefkwaliteit en inclusieve groei in de MRA. We bouwen 
daarbij voort op de uitdagingen waar we de afgelopen periode 
aan hebben gewerkt, en creëren ook de ruimte voor scherpere 
focus binnen uitdagingen of juist inzet op nieuwe uitdagingen.
De koers van de Board kenmerkt zich dus door een combinatie  
van koersvastheid én meer wendbaarheid. Een adaptieve 
werkwijze staat hierbij centraal.

Ambities 2025
De grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op  
richt hebben een kortere tijdshorizon dan de transities.  
Ambities zijn geformuleerd voor 2025:

Circulaire Economie
De MRA wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme 
oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor 
waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden 
gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie  
en nieuwe bedrijvigheid. 

Energie
In 2025 hebben we in de MRA forse stappen gezet in de omslag 
naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een 
systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die 
schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op 
samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant 
en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken. 

Mobiliteit
Inzet op emissievrij stedelijk vervoer in de MRA in 2025. Er zijn 
twee doelstellingen: enerzijds wil de MRA internationaal voorloper 
zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, 
diensten en personenverkeer). Anderzijds wil de MRA een leidende 
rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en 
verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie 
als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

Digitale Connectiviteit
De MRA wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-
gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien 
voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het 
vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te 
bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

Gezondheid
In 2025 hebben bewoners van de MRA twee gezonde levensjaren 
extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De MRA 
ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar 
inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse 
van data en de implementatie van innovatieve interventies.

Talent voor de Toekomst
De MRA heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en 
arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, 
behouden en aantrekken van talent.
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Aanjagen en mobiliseren van netwerk
De Board beschikt over een groot en divers netwerk, van grote corporate 
bedrijven tot kleine startups, van grote universiteiten tot middelbare scholen en 
van wethouders en burgemeesters tot ambtenaren. Op basis van gesignaleerde 
kansen activeert de Board dit netwerk tot het uitvoeren van experimenten, 
pilots en opzetten van programma’s die bijdragen aan de slimme, groene en 
gezonde metropool van de toekomst. 

Aanbieden van data gedreven inzichten
De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie en ontsluit op 
verschillende niveaus data gedreven inzichten. Dit betreft bijvoorbeeld feiten & 
cijfers over de MRA, trendanalyses en toekomstscenario’s. Daarnaast proberen 
we binnen de uitdagingen zo evidence based mogelijk te werken door het 
monitoren van de voortgang en resultaten via interactieve scorecards.

Aanscherping werkwijze
De komende jaren gaan we voort op de in 2015 uitgezette lijnen 
en scherpen we onze strategie op de volgende punten aan:

• Strategische kennisfunctie versterken en voeden agenda  
over de toekomst van de MRA.

• Sterker inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.
• Aanscherping impact en communicatie.
• Versterken regionale samenwerking binnen MRA:  

Board on Tour langs de zeven deelregio’s.
• Verdere intensivering van nationale samenwerking  

met andere regio’s en Boards.
• Gerichtere aanpak internationalisering en strategischer 

betrekken van de International Advisory Board.

Aanbieden van datagedreven inzichten
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Werkwijze van de Board
De Board werkt langs vier lijnen om bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen in de MRA te verbinden op grootstedelijke 
uitdagingen die bijdragen aan de drie transities:

Bouwen van ecosystemen
De Board is een verbinder en bouwer. We hebben een unieke triple helix 
netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar niet automatisch tegen 
komen. Events zijn een belangrijk instrument om ecosystemen rondom 
specifieke thema’s te bouwen, zoals bijv. is gedaan rondom Mobility as a Service 
(MaaS). Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor kennisuitwisseling en 
het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Signaleren van innovatieve kansen
De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe 
vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid. Dit kan invulling krijgen 
via de opzet van learning communities rondom specifieke thema’s, 
consortiavorming met voorlopers, het werken aan nieuwe business modellen of 
bijvoorbeeld de rol die de Board speelt bij het inspelen op de kansen die 
ontstaan door de komst van het Europese Geneesmiddelen Agentschap (EMA) 
actief te verbinden met het gezondheid ecosysteem in de MRA. 

4



Instrumenten en activiteiten 
Vanuit de hiervoor beschreven werkwijze worden de volgende 
instrumenten en activiteiten ingezet vanuit de Board:

De verschillende instrumenten en activiteiten worden in het 
koersdocument verder toegelicht met voorbeelden van hoe we 
hier al mee werken1. Belangrijke notie is dat het ‘succes’ van de 
Board in belangrijke mate afhankelijk is van het vermogen om 
partijen in ons netwerk te activeren. Board activiteiten staan veelal 
ook niet op zichzelf en leiden tot vervolgacties gericht op verdere 
uitvoering en opschaling waarbij partijen uit ons netwerk in de 
lead zijn. 

Integratie met Amsterdam Smart City
De Board en Amsterdam Smart City (ASC) werken vanuit een 
andere aanvliegroute aan dezelfde transities. Binnen de aanpak 
van ASC staat daarbij meer de gebruiker centraal, gericht op het 
ontwikkelen van concrete toepassingen (projecten) vanuit publieke 
waarden en het perspectief van die bewoner/gebruiker. De Board 
richt zich op het organiseren van triple helix samenwerking op 
transities om hiermee systeembewegingen in gang te krijgen. 

We werken toe naar een integratie van de Board en ASC in één 
organisatie, waarin een continuüm aan activiteiten wordt ontplooid 
die bijdragen aan de slimme, groene en gezonde Metropool van 
de toekomst. Door dit samengaan wordt de werkwijze van de 
Board verder verdiept en kunnen we veel gerichter werken aan 
ons ultieme doel: een betere kwaliteit van leven voor alle inwoners 
in de MRA.

Verkennen

Monitoren Ontslu
iten

Doen

Strategische analyses
Toekomstscenario’s

Kennisportaal

Agendering
Experimenten
Learning communities
Events
Commitments
Programma’s & projecten
Opschaling 
Internationalisering

Scorecards
Transitiemonitoring
Benchmarkanalyse

Online platforms/portals
Etalage initiatieven
Externe communicatie

1 Meer lezen over de Board en de concrete initiatieven waar
  we aan werken, zie: www.amsterdameconomicboard.com

Concrete voorbeelden
Community of Practice Circulair inkopen: commitments t.w.v. € 150 miljoen, 
Manifest Tada – Duidelijk over data, Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek, 
Programma TechConnect, Plan van aanpak Artificial Intelligence & Health, 
City-Zen Vehicle to Grid: eerste publieke laadpalen ter wereld
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Digitale transitie
naar een verantwoorde

datagedreven
maatschappij

Circulaire transitie
van lineair
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Talent voor de toekomst: adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt als cruciale randvoorwaarde

Circulaire
economie

Sluiten van kringlopen
(grondstoffen)

Energie

Energie systemen
en infrastructuur

Mobiliteit

Zero emissie
en slimme mobiliteit

Digitale
connectiviteit

Digitaal vertrouwen 
en data infrastructuur

Gezondheid

Van zorg
naar gezondheid

WAAROM
toewerken naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst

2040 / 2050

2025

Aanbieden van datagedreven inzichten

WERKWIJZE

Bouwen van
ecosystemen

Signaleren
van innovatieve

kansen

Aanjagen en
mobiliseren
van netwerk

Dit draagt bij 
aan inclusieve
groei

WAT
we verbinden bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om samen 
te werken aan grootstedelijke uitdagingen binnen de drie transities

HOE
de Board versnelt de circulaire, energie en digitale transitie op het schaalniveau van de MRA

Samenvatting 
strategie
en werkwijze
Board


