#slimgroengezond

Samenwerken aan
de slimme, groene
en gezonde
toekomst van
de Metropool
Amsterdam

Sluit u aan bij de Network Council

foto: Siebe Swart

1

#slimgroengezond

Het punt
waar
samenwerken
begint

De Amsterdam Economic Board
bevordert de samenwerking met
koplopers uit bedrijfsleven,
overheden en kennisinstellingen.

De Amsterdam Economic Board (Board) is een
onafhankelijke speler die tussen de partijen in staat.
En als agendasetter is de Board de plek waar het
strategisch-economische gesprek over de toekomst
van de Metropool Amsterdam en urgente thema’s
wordt gevoerd.
Uitgangspunt is het mobiliseren van energie,
eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de
Metropool Amsterdam.
Het doel is om samen te werken aan een slimme,
groene en gezonde toekomst van de regio.
Dat doen we op een viertal terreinen.
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We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen die elkaar
niet automatisch tegenkomen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor
kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden.
“Ons lidmaatschap van de Network Council van de Amsterdam Economic Board blijkt in
onze ontwikkeling regelmatig een zeer waardevol netwerk, zowel in de regio als in het
buitenland. Bovendien is het een goede manier om in contact te komen met overheden
en onze visie op duurzaamheid met hen te delen.”
—Jan Hein Tiedema, Executive Managing Director at EDGE Technologies

De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen voor nieuwe vormen van
innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijvoorbeeld via themagerichte learning
communities, consortia met voorlopers of het werken aan nieuwe businessmodellen.
“We are delighted and proud to be working with the Amsterdam Economic Board and
their vibrant ecosystem. These partnerships are at the heart of what Salesforce is all
about, as we continue to deliver positive economic impact in the Netherlands. Working
with the Amsterdam Economic Board helps us to unleash new trailblazers - people who
are leading the way in digital transformation to deliver customer success in the 4th
Industrial Revolution.” 

—Eva Heffernan, Country Leader Salesforce Netherlands

Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het netwerk tot het uitvoeren
van experimenten, pilots en opzetten van programma’s.
“Veel spelers in de Metropool Amsterdam staan voor een eigen transitie, maar we
hebben elkaar nodig om gezamenlijk die transities mogelijk te maken. Dat is eigenlijk het
centrale thema van de Board. Ik vind het geweldig om vanuit mijn vakgebied als Boardlid
mijn steentje te kunnen bijdragen en zo de maatschappelijke agenda verder te brengen.
Daar gaat mijn hart echt sneller van kloppen.” 
—Barbara Baarsma, Directievoorzitter Rabobank Amsterdam

De Board ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers
over de Metropool Amsterdam, trendanalyses en toekomstscenario’s.
“Met ‘Future Labs’ werken we samen met de Board aan toekomstscenario’s van de regio.
Dit biedt vernieuwende, waardevolle inzichten die ons verder helpen om de bestaande
kaders ter discussie te stellen en alternatieven te scheppen. Alleen vanuit een nieuwe
economie kunnen we grote problemen oplossen.”
—Céline Pessers, New Business Developer - Sustainable Finance Desk at ABN AMRO

Ambities
Alles wat wij doen als Board doen
we voor de slimme, groene en
gezonde toekomst van de Metropool
Amsterdam: een CO2-neutrale,
circulaire regio waarin we langer en
gezonder leven en een betrouwbare,
duurzame digitale samenleving
waarin ieders talent tot ontplooiing
komt. Als lid van de Network
Council draagt u actief bij aan het
realiseren van de ambities van de
regio.
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Groen
2025

In 2025 is de Metropool Amsterdam een
aantrekkelijke plek waar een duurzame toekomst
voor nieuwe generaties zichtbaar wordt: op weg naar
CO2-neutrale industrie, emissievrije mobiliteit, met
hergebruik van of hernieuwbare materialen.

Slim
2025

Gezond
2025

In 2025 zijn de contouren van een eerlijke en

In 2025 leven we gemiddeld twee jaar langer gezond.

duurzame digitale economie zichtbaar. Een digitale

Wij zetten ons in voor langer gezond leven in een

samenleving waarin publieke waarden zijn geborgd,

gezonde omgeving. Specifieke aandachtspunten zijn

waardoor we technologie op een verantwoorde

schoon vervoer, hergebruik van materialen en slim

wijze kunnen toepassen bij onze maatschappelijke

gebruik van data en kunstmatige intelligentie.

vraagstukken en digitalisering van de economie.

#slimgroengezond

2 circulaire economie labs over werkplekapparatuur en dataservers….. 3 nieuwe Techgrounds vestigingen geopend …

5 workshops opgezet over verantwoord data delen in datamarkten……. 6 ambitieuze regionale Green Deals

opgestart…. 10 jarig bestaan Amsterdam Economic Board.. 11 nieuwe Network Councilleden
15 partijen werken mee aan een neutraal model om data te delen: Amsterdam Data Exchange

(AMdEX)… 20 partijen werken aan versnelling transitie duurzame digitale infrastructuur

met LEAP…. 21 partners werken binnen Amsterdam Smart City aan concrete

oplossingen voor betere straten, wijken en steden.. 40+ organisaties

betrokken bij Green Deal Duurzaam Talent… 50 partijen tekenen de

Green Deal circulair textiel… 85 events georganiseerd … 120

inzendingen ondernemerspitch ‘anderhalve meter samenleving’...

200 actieve professionals zijn aangesloten bij Green Deal

Zero Emissie Stadslogistiek… 900 gebruikers Smart

Health Amsterdam Platform 1200 deelnemers aan
State of the Region… 10.000 mensen geactiveerd via
techconnect. 3 miljoen vrijgemaakt voor AMDEX

De focus
De initiatieven en programma’s zijn de kern. De Board werkt met
concrete acties aan onze ambities voor een slimme, groene en
gezonde toekomst van de Metropool Amsterdam.
Samen met onze partners hebben we de inhoudelijke en
strategische expertise om de initiatieven succesvol op te starten en
verder te brengen en nieuwe trends en ontwikkelingen te spotten
op een zestal thema’s:
Circulaire Economie, Digitale Connectiviteit, Energie, Gezondheid,
Mobiliteit en Talent voor de Toekomst.
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Initiatief
Uitgelicht

LEAP

Resultaten van de pilots voor energiebesparing op dataservers laten zien dat 10% energiebesparing mogelijk is door eco-mode en

LEAP draagt bij aan een slimme en
groene Metropool door te werken aan

virtualisatie beter in te zetten. Best practices
en een Happy Flow handleiding zijn beschikbaar om zelf deze energiebesparingen te
realiseren.

een duurzame digitale infrastructuur.
Het programma is een proeftuin voor
versnelling. Doe mee aan LEAP en
werk zo aan de verduurzaming van

“De Board is voor ons een belangrijke

ICT, door bestaande technologie door

elkaar geknoopt worden. Enerzijds is het voor

te ontwikkelen en door innovatieve

kunnen wij hen laten zien hoe het er in het veld

oplossingen op het snijvlak van energie

We werken met de Amsterdam Innovation ArenA

en ICT te onderzoeken en testen.

die we direct kunnen uitvoeren. Innovatie is

netwerkorganisatie waar heel veel zaken aan
ons een inspiratiebron en klankbord, anderzijds
aan toe gaat.
elke dag aan concrete, praktische toepassingen
teamwork, waar je een open mind voor nodig
hebt. Als we bereid zijn om met elkaar data uit te
wisselen, vindt de komende vijf jaar een enorme
duurzaamheidstransitie plaats.”
— Henk Markerink, directeur Johan Cruijff Arena

Initiatief

Uitgelicht
De Green Deal Circulair Textiel heeft

Textile Loops

voor zichtbare opschaling van
regionale textiel activiteit gezorgd.
Ruim 50 organisaties werken samen
aan regionale keteninitiatieven op
verschillende thema’s, zoals circulaire

Textile Loops richt zich op de
innovatieve en vernieuwende manieren
voor het sluiten van de keten. Gebruikt
textiel verdwijnt niet langer tussen het
afval maar krijgt een langere levensduur
door onderhoud en reparatie. Denk mee
over duurzame samenwerkingen en
bouw mee aan ‘waardecirkels textiel’ om
zo nieuwe waarde te creëren.

herbruikbare textiele isolatiejassen
voor zorginstellingen.

Initiatief

Talent Ecosysteem
Gids (TEG)
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Uitgelicht
Green Deal Duurzaam Talent is geresulteerd in 12 deals tussen 40+ partijen
op gebied van skillgerichte loopbaanpaden, zij-instroom trajecten, het
versterken van onderwijs, monitoring,
en mogelijk maken van uitplaatsing

Met de ontwikkeling van TEG maken we

van technici.

het ecosysteem voor talentontwikkeling
in de Metropool Amsterdam zichtbaar en
toegankelijk voor alle partijen in de regio.
Werk mee aan het creëren van een tool
die de effectieve inzet en ontwikkeling van
talentinitiatieven in de regio ondersteunt.

“Het is in ieders belang dat ook
werkgevers investeren in het

Doe mee en vindt uw weg in het aanbod voor

talent van de toekomst. Als actief

talentontwikkeling en krijg inzicht in hoe

partner binnen de Board zijn we

talentontwikkeling in de regio versterkt kan

oplossing die bijvoorbeeld het

worden.

het hoofd kan bieden.”

gezamenlijk onderdeel van een
tekort aan informaticadocenten

— Corinne Vigreux,
oprichter TomTom en Codam College

Uitgelicht

Initiatief
De inkoopcommunity is uitgebreid
met alle Boardleden. Zij hebben zich

Inkopen met Impact

gecommitteerd aan 100% Inkopen met
Impact in 2030.

Met Inkopen met Impact dragen organisaties
uit de Metropool Amsterdam bij aan een eerlijk,
duurzaam en innovatief inkoopspeelveld. Het
stimuleert betaalbaar en lokaal vraag en aanbod
van producten en diensten die bijdragen aan

“De Board motiveert bedrijven, overheden en
kennisinstellingen om circulair in te kopen.
Ons doel is om het oude, lineaire, economische

een slimme, groene en gezonde toekomst.

systeem af te bouwen en te hervormen naar het

En vermindert de vraag naar niet-duurzame

circulariteit vanuit opdrachtgevers toeneemt,

spullen. Doe mee en verdiep uw kennis samen

productketens innoveren en investeringen doen.

met het netwerk, meldt uw bedrijf aan voor de

Metropool Amsterdam als circulaire hub voor

impacttrack en koop in met impact!

dat we hiermee heel concrete stappen zetten

nieuwe, circulaire systeem. Als de vraag naar
gaan bedrijven hun productontwerpen en
Deze nieuwe inkoopbeweging draagt bij aan de
producten en diensten. We zijn ervan overtuigd
richting de Boardambities voor 2025.”
— Jacqueline Cramer,
Regisseur Circulaire Economie
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Initiatief

Green Deal Zero
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Uitgelicht
De GDZES Community heeft meer

Emissie Stadslogistiek

dan 200 actieve professionals en
6 nieuwe partijen hebben de
ambities ondertekend. Nieuwe
samenwerkingen zijn tot stand

MRA (GDZES MRA)

gekomen, er zijn pilots gestart voor
slimme en schone servicelogistiek
en voedsellogistiek.

In de transitie naar slimme en schone
stadslogistiek is de ondertekening van de
GDZES MRA door meer dan 60 partijen
van grote betekenis geweest. Sluit u aan

“Als we toe willen naar zero emissie in

bij de Green Deal ZES MRA en draag op

2025, moeten we dat regionaal oppakken,

deze manier bij aan een slimme, groene

Daarom is dit regionale initiatief van de

en gezonde regio: deel samen met andere

Fantastisch om te zien hoe bedrijven,

partijen logistieke data en stap over naar

de handen ineen slaan voor duurzame

zero emissie voertuigen en werk zo samen
aan een schone leefomgeving.

niet alleen met één of twee grote steden.
Amsterdam Economic Board zo belangrijk.
kennisinstellingen en overheden in de regio
mobiliteit.”
— Mariette van Empel,
programmadirecteur Duurzame Mobiliteit
bij het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat

Uitgelicht

Initiatief

De Amsterdam Data Exchange samenwerking tussen publieke en

AMDEX (Amsterdam

private partijen - opgezet, die de
komende 3 jaar met een budget
van 3 miljoen werken aan een

Data Exchange)

manier om data eerlijk en
vertrouwd te kunnen delen over
organisatiegrenzen heen.

AMDEX draagt bij aan de ontwikkeling van
een eerlijke en duurzame digitale samenleving
en daarmee aan een slimme Metropool.
AMDEX maakt veilige en betrouwbare

“Elsevier’s Tech Hub in Amsterdam is een van de koplopers
wereldwijd op het gebied van de toepassing van data-

data-uitwisseling mogelijk, onder eigen

science in de wetenschap en gezondheid. In hoog tempo

voorwaarden en zonder afhankelijkheid van

Amsterdamse regio en zoeken de komende jaren nog zo’n

derden. Werk mee aan beschikbaarheid van

intelligentie. Om onze prominente rol verder uit te bouwen

data voor innovaties rondom bijvoorbeeld
kunstmatige intelligentie en aan het ontstaan
van een eerlijke digitale economie met gelijke
kansen voor alle deelnemers.

breiden wij uit. Wij zijn een grote werkgever voor de
200 “techies”, talenten die alles weten van kunstmatige
zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met het
Innovation Center for Artificial Intelligence en Amsterdam
Data Science. Het lidmaatschap van de Amsterdam
Economic Board als netwerkorganisatie past hier
uitstekend bij. Samen dragen we bij aan het creëren van
een slimme Metropool.”
— Alexander van Boetzelaer, EVP Strategy Elsevier BV

Initiatief

Tada

#slimgroengezond

Uitgelicht

De Board heeft samen met partners het

Met meer dan 15 partners is er gewerkt aan

manifest Tada opgesteld, met daarin de

geleid tot een gezamenlijk projectaanvraag

gedeelde waarden voor een verantwoorde
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een toekomstbeeld van TADA. Dit heeft
om het MKB beter te ondersteunen in verantwoorde digitalisering.

digitale stad. Deze waarden helpen om
gezamenlijk en individueel vorm te geven
aan een digitale samenleving en leveren
een belangrijke bijdrage aan de slimme
Metropool van de toekomst. Zijn wij de baas
over data, of zijn data de baas over ons?
Deelnemers aan het Tada-netwerk hebben
samen een uitdaging geformuleerd. Doe
mee aan deze uitdaging en overbrug het
gat tussen ethische dataondernemers en
launching customers.

Initiatief

Gezondheidsdata
Infrastructuur

Uitgelicht

Er is bestuurlijk commitment en een
werkgroep van mensen uit de betrokken organisaties werken aan een
implementatieplan voor de regio.

We hebben enorme hoeveelheden
medische gegevens beschikbaar en we
hebben de rekenkracht om deze gegevens
te verwerken. We doen het alleen niet,
omdat de data nog steeds niet goed
toegankelijk zijn. Werkt u mee aan een

“Samenwerking tussen gemeenten,

nationale, geïntegreerde infrastructuur voor

bedrijven, universiteiten en technologie is

gezondheidsdata om hier verandering in aan

de verbetering van gezondheid en preventie

te brengen? Om zo samen te zorgen dat de

data-analyses, in de regio. De Board is een

data toegankelijk worden voor sneller en

deze partijen en het aanjagen van innovatie

beter medisch onderzoek.

zorgverleners, verzekeraars, kennisinstellingen,
een absolute voorwaarde om te werken aan
van ziekte, door slimme toepassingen van
onmisbare schakel in het verbinden van
en initiatieven. Philips draagt hier met zijn
lidmaatschap aan de Board graag aan bij.”
— Jeroen Tas, Chief Innovation &
Strategy Officer Philips

#slimgroengezond
Initiatief

Smart Health
Amsterdam

Uitgelicht
De bundeling van veel regionale initiatieven onder het samenwerkingsverband en merk Smart Health Amsterdam: één regionaal gezicht met een
groeiende bekendheid op nationaal en
internationaal niveau.

Smart Health Amsterdam is hét netwerk
voor data en AI-gebaseerde innovatie in de
Amsterdamse life sciences and health-sector
voor een gezondere samenleving. Sluit aan bij
dit ecosysteem met inzet op data en AI om bij
te dragen aan onze ambities voor de
gezonde regio.
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programma

programma

Amsterdam
Smart City

Tech
Connect

Amsterdam Smart City werkt aan een slimme, groene

Door 50.000 mensen uit ondervertegenwoordigde
groepen, zoals mensen met verschillende culturele
achtergronden, vrouwen en 40-plussers, te activeren
naar tech-opleidingen en de tech-arbeidsmarkt zorgt
TechConnect ervoor dat er een oplossing komt voor
de tekorten op de techarbeidsmarkt en dat onbenut
potentieel een kans krijgt. Daarmee draagt TechConnect
bij aan de slimme Metropool van de toekomst.

en gezonde Metropool Amsterdam, door op straat-,
buurt-, stedelijk en regionaal niveau te werken aan de
grote transities op het gebied van energie, circulaire
economie, mobiliteit en digitalisering. Amsterdam Smart
City is een uniek vliegwiel voor stedelijke innovatie.
Een onafhankelijk platform van 19 publieke en private
partners die met elkaar co-creëren en zijn verbonden
aan een internationale community van meer dan 8000
changemakers.
De kernwaarden – de mens centraal, leren door te doen,
publieke meerwaarde en open en transparant – zijn
hierin leidend.
Op de online community staan innovatieve projecten
die op dit moment uitgevoerd worden en zijn honderden
organisaties en mensen verbonden die zich bezighouden
met smart city projecten.

“De enige manier is om het
gewoon te gaan proberen,
en dat is het mooie van
Amsterdam Smart City.’’
– Bas Wolfswinkel,
advisor energy solutions
Arcadis

TechConnect heeft diverse
spin-offs: TekkieWorden,
de gids voor mbo’ers,
hbo’ers en wo’ers die willen
studeren en werken in tech
en TechGrounds, techhubs
in kwetsbare wijken die
tech-ondernemerschap en
digitale vaardigheden
stimuleren.

“Er zijn in en rond Amsterdam
zo’n 9.000 vacatures. Als
Amsterdam vitaal wil blijven,
moeten we zorgen dat de
opleidingen worden afgestemd
op deze tijd en dat alle
bevolkingsgroepen een rol
krijgen.”

—Gillian Tans,

#slimgroengezond

Word lid
Door aan te sluiten bij de
Network Council praat
u mee over de toekomst
van de regio, werkt u
samen met partners aan
concrete initiatieven en
maakt u impact op een
slimme, groene, gezonde
toekomst van de regio.
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Hoe kan ik bijdragen?
Door een tastbare bijdrage
te leveren aan voorgaande
initiatieven bouwt u mee aan
een slimme, groene en gezonde
Metropool én realiseert
u uw eigen ambities.

#slimgroengezond.

Innovatie vindt plaats op het
snijvlak van verschillende expertises
en achtergronden. U ontmoet
de partijen die er toe doen in
de regio en versterkt uw ideeën
en initiatieven door gebundelde
krachten. Zo blijft de regio ook
in de toekomst aantrekkelijk
om in te werken en wonen.

goed verbonden
“Als je geen targets zet, komt er niemand in beweging. Om ze
voor elkaar te krijgen moeten we samenwerken. Door samen
prioriteiten te stellen en elkaar te vertrouwen. En daar speelt de
Board natuurlijk een belangrijke rol bij.”

—Steven van Schilfgaarde, algemeen directeur
Royal FloraHolland

#slimgroengezond

De Board
geeft u
toegang
tot:

– Koplopers & changemakers binnen
generatie Y en Z via Young on Board en
haar initiatieven.
– Het Insights platform, waar
u geïnformeerd wordt over de
ontwikkelingen in de regio aan de hand van
toekomstscenario’s. En waar ingezoomd
wordt op de transities naar een CO2neutrale, circulaire en verantwoorde data-

– Een groot netwerk van CEO’s en
bestuurders uit de Metropool Amsterdam.
– Twee exclusieve bijeenkomsten per
jaar onder leiding van de voorzitter van
de Amsterdam Economic Board, de
burgemeester van Amsterdam.
– Expertsessies om de slimme, groene en
gezonde regio vorm te geven.
– Preferred partner bij initiatieven/
projecten die bijdragen aan een slimme,
groene en gezonde regio.
– State of the Region — Het jaarlijkse
event waar de belangrijkste influencers uit
de regio in gesprek gaan over de toekomst
van de regio. De State of the Region wordt
uitgesproken door de burgemeester van
Amsterdam.
– Het grootste netwerk van overheden,
onderwijsinstellingen en onderliggende
zakelijke, innovatieve ecosystemen van
de Metropool Amsterdam. Van start- en
scale-ups, tot corporates en multinationals,
verdeeld over alle economische sectoren.

economie.
– Informatie over internationale kansen,
Europese subsidies en het internationale
netwerk van de Board die bijdragen aan
de slimme, groene en gezonde Metropool
Amsterdam.
– U krijgt exposure via de
communicatiekanalen van de Amsterdam
Economic Board.
– De Board helpt u op weg in het politieke
landschap en in de onderwijswereld.
– U ontvangt vier keer per jaar de
Councilupdate met relevante onderwerpen
en uitnodigingen voor verschillende
netwerkmeetings.
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Lidmaatschap:
Financiële bijdrage
De kosten van het lidmaatschap zijn gebaseerd op
het aantal medewerkers van uw organisatie. Hiervoor
hanteert de Board de volgende systematiek:

Tot 250
medewerkers:

250—2500
medewerkers:

Meer dan 2500
medewerkers:

€ 5.000

€ 10.000

vanaf

€ 20.000
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Overzicht
van alle councilleden
ABN AMRO | Ahold | Allen & Overy | Alliander | AM | Amazon Web Service | amsterdam&partners | UMC - AMC
| AMS-IX | Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions | Amsterdam Science Park | Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten | Atalmedial | Azerion | BAM Infra Regionaal Amsterdam | Beter Business | Boehringer
| Booking.com| BTG | Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)| Colt | CS DigitalMedia | Deloitte | Delta Electronics
| Dura Vermeer | Edge technologies| Elsevier | Eneco | Engie | Equinix | European Leadership University | EY |
Gemeente Aalsmeer | Gemeente Almere | Gemeente Amstelveen | Gemeente Amsterdam | Gemeente Beemster
| Gemeente Beverwijk| Gemeente Blaricum| Gemeente Bloemendaal| Gemeente Diemen| Gemeente EdamVolendam| Gemeente Gooise Meren| Gemeente Haarlem | Gemeente Haarlemmermeer | Gemeente Heemskerk
| Gemeente Heemstede | Gemeente Hilversum | Gemeente Huizen | Gemeente Landsmeer | Gemeente Laren |
Gemeente Lelystad | Gemeente Oostzaan | Gemeente Ouder-Amstel | Gemeente Purmerend | Gemeente Uitgeest
| Gemeente Uithoorn | Gemeente Velsen | Gemeente Waterland | Gemeente Weesp | Gemeente Wijdemeren |
Gemeente Wormerland | Gemeente Zaanstad | Gemeente Zandvoort | Goudappel Coffeng | Greenport Aalsmeer
| GVB | Hogeschool Inholland | Hogeschool van Amsterdam | Huawei | IBFD | IBM | Interxion | Johan Cruijff Arena |
KLM | Koninklijke Industrieele Groote Club | KNAW | Koninklijke Philips | KPMG | KPN | Leaseplan | Loyens & Loeff
| Manpower Group | Meerlanden | Messagebird | Microsoft | Nemo | Nova College | OLVG | Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied | Pantar | Port of Amsterdam | Provincie Flevoland | Provincie Noord-Holland | PwC |
Rabobank | RAI Amsterdam | Randstad | Reade | Regio College | Renewi | ROC TOP | ROC van Amsterdam | Royal
Flora Holland | Salesforce | Schiphol Group | Schneider Electric | Shell | SIGRA | Stibbe | SURF SARA | Tata Steel |
Technische Unie | TNO | TomTom | UMC - VU | Universiteit van Amsterdam | UNStudio | Vattenfall | Vervoerregio
| VU | Waternet | ZAAM
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