Welkom aan
nieuwe raadsleden

Een greep uit de initiatieven waarmee
we werken aan de slimme, groene en
gezonde Metropool van Morgen

Doel
Reparatie textiel tot norm maken voor industrie en consument
Impact
• 1 miljoen kg minder textielafval p.j.
• 140 nieuwe banen voor nieuwkomers <5 jaar
• 300.000 kledingreparaties per jaar
In samenwerking met:
Makers Unite, Patagonia, Fronteer, New District

De Amsterdam Economic Board is hét netwerk van beslissers en
veranderaars met wie je samenwerkt aan de Metropool van Morgen. Van
bedrijven, gemeenten en provincies, tot kennis- en onderwijsinstellingen
en maatschappelijke organisaties. Van klein tot groot.

LEAP

40%
energie-

besparing

Doel
Transitie naar een duurzame digitale infrastructuur versnellen.
Impact
• Energieverbruik Nederlandse digitale infrastructuur terugdringen
• Nederland op kaart zetten als meest duurzame digitale economie
In samenwerking met:
Alliander, Gemeente Amsterdam, NL Digital, RVO, +40 aangesloten organisaties

House of Skills

We werken samen met honderden organisaties uit de Metropool
Amsterdam. Partijen die bepalend zijn op weg naar een nieuwe economie:
een economie waarin de mens centraal staat en groei, welzijn en milieu in
balans zijn. Ook wel brede welvaart genoemd.

Doel
Transitie naar een op skills georiënteerde arbeidsmarkt
Impact
• Beter benutten arbeidsmarktpotentieel
• 1200 loopbaancoachgesprekken
• 830 deelnemers aan (om)scholingstraject of matchingsactiviteit
In samenwerking met:
>35 kennis- en onderwijsinstellingen, overheden,
sociale partners, brancheorganisaties en werkgevers

We stimuleren samenwerking en versnellen innovatie die bijdraagt aan
oplossingen voor de grootste maatschappelijke vraagstukken van nu en
straks. Bruikbaar binnen en buiten onze metropool.

1.000.000
kg minder textielafval

Green Deal Fiets

Focus op drie thema’s:
• Een duurzame en gezonde leefomgeving
• Waardevol werk voor iedereen
• Verantwoorde inzet van data en technologie
Gefeliciteerd met je installatie als raadslid! De
Amsterdam Economic Board is ook van jou. We
nodigen raads- en statenleden van harte uit om
actief deel te nemen in het Boardnetwerk. Kom
online kennismaken op 11 mei, lees maandelijks de
Board Update en haak aan of neem direct contact
op via info@amecboard.com.

United Repair Centre

Doel
Meer inwoners in de Metropool op de fiets (naar hun werk)
Impact
• Gezondere levensstijl
• Minder uitstoot
In samenwerking met:
BYCS, Metropoolregio Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam

AMdEX

TechGrounds

Doel
Transitie naar een eerlijke data-economie
Impact
• Minder machtsconcentratie met meer gelijke
kansen voor iedereen
• Veilige en betrouwbare data-uitwisseling
In samenwerking met:
AMS-IX, deXes, SURF, UvA

Doel
Verborgen IT-talent uit kwetsbare wijken
opleiden, met een focus op vrouwen en
culturele diversiteit
Impact
• >120 mensen uit ondervertegenwoordigde
groepen naar een vaste baan in IT
• Duizenden in aanraking laten komen met IT
In samenwerking met:
Booking.com, Rabobank, TomTom, CA-ICT,
AWS, Salesforce, >20 overige aangesloten
bedrijven en overheden

50.000
mensen
activeren
naar tech

