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Digitalisering: een kans voor groei 
en innovatie
De afgelopen jaren heeft zich een 
verscheidenheid aan digitale technologieën 
snel ontwikkeld. Deze vormen steeds meer 
een integraal onderdeel van ons dagelijks 
leven en werk. Burgers en bedrijven willen 
op een andere manier leven en werken en 
daar kunnen nieuwe technologieën een rol in 
spelen. Alle bedrijven hebben zo in meer of 
mindere mate met digitalisering te maken. 
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie 
uitgesproken om op internationaal gebied 
voorloper te zijn op het gebied van data-
driven innovation, met een goede digitale 
infrastructuur en het vermogen om hierop 
innovatieve data-gedreven toepassingen 
te bouwen en het vertrouwen in de digitale 
maatschappij.
Als actieve en betrokken partijen in het 
bedrijfsleven in de metropool, willen 
VNO-NCW metropool Amsterdam en 
Accenture een bijdrage leveren aan 
verdere ontwikkeling van innovatie en het 
benutten van digitalisering in de metropool 
Amsterdam geinspireerd door het landelijk 
programma NL Next Level.
Amsterdam heeft een goede uitgangspositie 
om de kansen van digitalisering te 
verzilveren. Het heeft een sterke fysieke en 
digitale infrastructuur, en de metropool staat 
wereldwijd bekend als een aantrekkelijke 
plaats om te wonen en werken en is daardoor 
een diverse, bruisende stad. Ook heeft 
Amsterdam een goed ondernemersklimaat.
Bedrijven ondervinden echter een tekort aan 
het juiste digitale talent, en zien barrieres die 
snelle opschaling in de weg staan.

Geen digitale kwantumsprong 
zonder het juiste talent
Met digitalisering ontstaat een verschuiving 
in de vraag naar talent. Bedrijven zijn in 
toenemende mate op zoek naar werknemers 
met vaardigheden in bijvoorbeeld experience 
design, programmeren en data science. 
Ondernemers geven aan dat ze onvoldoende 
jong Nederlands talent met deze expertise 
kunnen vinden, onder andere omdat de 
vraag sneller groeit dan het aanbod. Ook is 
het niveau van digitale basisvaardigheden 
van werknemers soms onvoldoende, 
waardoor bijsturing en bijscholing nodig is. 
Een integrale talentagenda is nodig om de 
digitale vaardigheden op een hoger plan 
te krijgen en een grotere populatie van 
experts met digitale skills aan te trekken en 
te behouden. Een combinatie van korte en 
lange-termijn benaderingen is essentieel.
Op de korte termijn kan het gebrek aan 
digitaal talent opgevuld worden door het 
aantrekken van talent uit het buitenland. 
Veel bedrijven in Amsterdam halen actief 
werknemers met digitale vaardigheden uit 
het buitenland. Ondernemers ervaren de 
kennismigrantenregeling echter als een 
complex en tijdrovend proces, en zien 
mogelijkheden om dit te stroomlijnen om 
Nederland aantrekkelijk te houden voor 
digitaal talent. 
De lange-termijn oplossingen liggen 
in het onderwijs. Onderwijs in digitale 
vaardigheden is in Nederland geen 
verplicht deel van het curriculum, terwijl 
andere Europese landen wel aandacht 
besteden aan les in programmeren 
en digitale vaardigheden. Dit moet 
ook in Nederland ingebed worden in 
de onderwijsprogramma’s, zodat de 
volgende generaties de kans krijgen om de 
vaardigheden te ontwikkelen voor succes in 
een digitale maatschappij.

SAMENVATTING
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Opschaling van digitale innovatie is 
dé uitdaging
In Nederland zijn veel pilots rond digitale 
innovatie, maar het ontbreekt aan 
businessmodellen en business cases die 
schaalbaar zijn en geschaald worden. Living 
Labs vormen een veelgebruikte aanpak om 
van idee tot opschaling te komen. In Living 
Labs ontwikkelen partners samen in een 
real-life omgeving nieuwe oplossingen voor 
innovatieuitdagingen rond maatschappelijke 
thema’s.
Hierdoor ontstaat een ecosysteem 
waarbinnen digitale oplossingen snel 
geschaald kunnen worden, en toegepast op 
bijvoorbeeld energievoorziening of mobiliteit 
in de stad. Effectieve samenwerking rust 
op vertrouwen en openheid tussen de 
ecosysteempartners. Een dataplatform kan 
dit ondersteunen door datauitwisseling in 
een afgeschermde en beveiligde omgeving 
mogelijk te maken.
Nauwe samenwerking tussen 
universiteiten en bedrijven biedt een 
enorm vliegwielpotentieel bij het schalen 
van digitale oplossingen, waarmee 
wiskundige, wetenschappelijke knowhow 
in digitale business modellen kan 
worden vertaald. Ook kan de overheid 
een belangrijke ondersteunende rol 
vervullen in de verschillende lagen van het 
innovatieplatform, via het wegnemen van 
barrières en het creëren van ruimte voor 
innovatie. 

Aanbevelingen voor de 
metropoolregio: positionering van 
Amsterdam als wereldwijd leider in 
digitale innovatie
De uitgangspositie is uniek: Amsterdam 
is het belangrijkste digitale knooppunt 
van Europa. Dit biedt niet alleen kansen 
om deze functie te versterken, maar ook 
mogelijkheden om (clusters) ICT-bedrijven 

aan te trekken. Hierbij is het belangrijk dat 
spelers in de metropool Amsterdam denken 
in wereldwijde oplossingen en kansen.
• Profileer en positioneer Amsterdam 

als digitale voorloper, en focus de 
toepassing van digitale technologie op 
maatschappelijke uitdagingen.

• Blijf investeren in modernisering en 
innovatie van de fysieke en digitale 
infrastructuur, en bied ruimte om 
te experimenteren met nieuwe 
businessmodellen, ondersteund door 
platformen waarop bedrijven samen 
innovatietrajecten kunnen aangaan.

• Maak digitale vaardigheden standaard deel 
van alle curricula: vanaf de basisschool tot 
aan MBO, HBO en WO opleidingen.

Aanbevelingen voor het 
bedrijfsleven: de eerste stappen 
naar een digitale kwantumsprong
Het Amsterdamse bedrijfsleven kan een 
leidende rol nemen in het ontwikkelen 
van innovatie initiatieven, door samen te 
werken en samen te leren. Vijf strategische 
prioriteiten voor digitale innovatie bieden 
een handvat om deze rol succesvol in te 
vullen.
• Volg en interpreteer ontwikkelingen in 

digitalisering, en duid de implicaties voor 
het bedrijf.

• Denk vanuit menselijke behoeftes en 
ontwikkel en test nieuwe business 
concepten in iteratieve cycli.

• Versterk persoonlijke netwerken als 
medium voor samenwerking en innovatie.

• Initieer samen met partners initiatieven 
voor ontwikkeling en schaling van digitale 
oplossingen in Living Labs.

• Analyseer de implicaties voor de vraag 
naar vaardigheden en ontwikkel een 
digitale talentagenda met partners uit het 
bedrijfsleven en de academische wereld.
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DIGITALISERING: EEN KANS 
VOOR GROEI EN INNOVATIE

Digitale technologie is een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks 
leven en werk
Iedereen heeft met digitalisering te maken. Burgers en bedrijven willen op een andere 
manier leven en werken. Zij zoeken naar de manieren om de kansen van digitalisering 
en nieuwe technologieën optimaal te benutten. De gemeente Amsterdam stelt de 
ambities hoog. VNO-NCW metropool Amsterdam en Accenture werken daarom samen 
om invulling te geven aan die ambities. Dit rapport maakt inzichtelijk in welke mate 
Amsterdam momenteel gebruik weet te maken van digitale kansen, alsmede welke 
kansen er nog liggen om als regio een koplopende positie te behouden.

Kenmerkend voor digitalisering is  
disruptieve innovatie. Combinaties van 
technologieën zetten radicaal nieuwe 
standaarden in businessmodellen, prijzen, 
klantervaringen en dienstverlening. Een 
verscheidenheid aan digitale technologieën 
heeft zich de afgelopen jaren snel 
ontwikkeld. Mobiele technologie, big data, 
analytics en cloud computing zijn in zicht- en 
onzichtbare mate onderdeel geworden van 
ons dagelijks leven. Daarnaast staan we aan 
het begin van de commerciële toepassing 
van een nieuwe golf van technologieën op 
het gebied van artificial intelligence. 
Een tweede belangrijke factor van 

digitalisering betreft de exponentialiteit. 
Moore’s law dicteert dat de 
berekencapaciteit van computers elke twee 
jaar verdubbelt. Deze ontwikkeling ligt ten 
grondslag aan veel van de non-lineare groei 
in technologie. Zo zien we ook exponentiële 
groei in bijvoorbeeld de verkoop van 
electrische auto’s en zonnepanelen. Het 
potentieel van digitalisering ligt dus niet 
alleen in de veelheid aan kansen die 
digitalisering biedt tot innovatie en groei. 
Het ligt tevens in de snelheid waarmee die 
kansen kunnen worden verzilverd voor de 
gehele economie.



5

De implicaties van non-lineaire ontwikkelingen
Menselijk denken – en daarmee ook bedrijfsstrategie – kan moeilijk omgaan met non-
lineaire ontwikkelingen. Als wij vooruit kijken trekken we vaak de huidige situatie 
als een rechte lijn door. In een context van exponentiële groei kan dit ertoe leiden 
dat we overvallen worden door een ontwikkeling die ‘plotseling’ explodeert. Een 
gedachtenexperiment maakt dit duidelijk. Stel, men wil de Amsterdam ArenA vol 
laten lopen, eerst met één druppel, en elke volgende seconde met het dubbele aantal 
druppels1.  Hoe lang duurt het dan om het stadion te vullen? Onze intuitie zegt ons dat 
het dagen, of mogelijk weken duurt – met zo’n groot stadion en zo’n kleine druppel. 
In werkelijkheid duurt het slechts 45 minuten. Bovendien, één seconde voordat het 
stadion gevuld is, is het slechts halfvol. En nog één seconde eerder slechts voor een 
kwart. In andere woorden, de exponentiële aard van de ontwikkeling is in een paar 
stappen plotseling heel disruptief.

De metropool Amsterdam zet sterk 
in op digitalisering
Het onderdeel Digitale Kwantumsprong van 
het landelijke VNO-NCW programma NL 
Next Level definieert vanuit de kansen van 
digitalisering een ambitie voor Nederland:
We hebben een prachtige digitale 
infrastructuur liggen. En toch lopen we achter 
als het gaat om het verzilveren van de kansen 
op extra welzijn hiervan. Tijd voor een digitale 
kwantumsprong. Nederland heeft veel te 
winnen als het de kansen van digitalisering 
als enabling doorbraaktechnologie beter zou 
benutten. Onze toonaangevende mondiale 
data-hub en goed ontwikkelde infrastructuur 
geven ons een toppositie. Die moeten we zien 
te behouden en uitbouwen.

De gemeente Amsterdam heeft zelf de 
ambitie uitgesproken om internationaal 
voorloper te zijn op het gebied van data-
driven innovation, met een goede digitale 
infrastructuur, het vermogen om hierop 
innovatieve data-gedreven toepassingen 
te bouwen en het vertrouwen in de digitale 
maatschappij. In 2025 moeten hierdoor 
2000 nieuwe databedrijven in Amsterdam 
actief zijn, met 900 miljoen extra omzet 
jaarlijks, 20.000 nieuwe ICT-banen, en 300% 

groei van de gemiddelde internetsnelheid2. 
Als actieve en betrokken partijen in het  
bedrijfsleven in de metropool willen 
VNO-NCW metropool Amsterdam en 
Accenture een bijdrage leveren aan 
verdere ontwikkeling van innovatie en het 
benutten van digitalisering in de metropool 
Amsterdam en in Nederland. Dit doen we 
door samen de digitale kwantumsprong uit 
te werken voor metropool Amsterdam. Hoe 
blijven we als regio aan zet in een wereld met 
nieuwe technologische mogelijkheden en 
exponentiële groei van data? Welke vragen 
en uitdagingen roepen deze ontwikkelingen 
op? Welke kansen biedt dit voor het 
bedrijfsleven, en hoe kunnen barrières 
worden weggenomen? En waar kunnen 
bedrijven in de regio vandaag mee aan de 
slag?

VNO-NCW Metropool Amsterdam en 
Accenture hebben gesproken met 
verschillende bedrijven en organisaties 
in de Metropoolregio Amsterdam. Deze 
gesprekken hebben geresulteerd in een 
serie perspectieven over de huidige staat 
van digitalisering en over wat er nodig is 
voor een digitale kwantumsprong. In de 
bijlage zijn de belangrijkste punten uit deze 
gesprekken samengevat.

1 SAP Nederland Blogs (2016): De wereld verandert exponentieel, maar hoe snel is dat eigenlijk? Oktober 2016
2 Amsterdam Economic Board. Digitale connectiveit initiatieven.www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/digitale-
connectiviteit#projects. Bezocht 14 april 2017-4-17.

https://blogs.sap.nl/innovation/de-wereld-verandert-exponentieel-maar-hoe-snel-is-dat-eigenlijk
http://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/digitale-connectiviteit#projects
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De basis is op orde
Nederland heeft een concurrerende en 
moderne economie. Ons land staat op de 4e 
plaats van de Global Competitive Index van 
World Economic Forum3. De Metropoolregio 
Amsterdam is een belangrijke pijler van 
de Nederlandse economie, goed voor 19% 
van de bedrijvigheid4. Bovendien staat 
Amsterdam in de top 3 van de European 
Digital City index.
Verschillende factoren dragen bij aan de 
goede uitgangspositie van Nederland en 
de metropool Amsterdam, waaronder de 
infrastructuur, de leefomgeving en het 
ondernemersklimaat.
De goede infrastructuur omvat de fysieke 
en de digitale infrastructuur in Nederland.  
Schiphol, de havens en goede trein- en 
wegverbindingen maken het hele land en 
metropool Amsterdam  interessant voor 
bedrijven. Met de aanwezigheid van de 
Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) 
heeft Amsterdam bovendien een centrale rol 

in het wereldwijde digitale verkeer. 
De metropool Amsterdam staat wereldwijd 
bekend als een aantrekkelijke plaats 
om te wonen en werken, en is daardoor 
een diverse, bruisende stad. Ook heeft 
Amsterdam een goed ondernemersklimaat. 
Er wordt ruimte geboden aan start- en scale-
ups en Nederland kent over het algemeen 
een goede, adaptieve mindset voor innovatie 
en ondernemerschap. De Metropool 
Amsterdam investeert in het stimuleren van 
start-up communities, zoals innovatiehubs, 
wat nieuwe, jonge bedrijven aantrekt. Alleen 
al vorig jaar waren er welgeteld 1153 start-
ups en 153 smart city projecten in Metropool 
Amsterdam5. 
Mede dankzij deze factoren is de 
Metropool Amsterdam een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor internationale 
bedrijven. In 2016 vestigden 157 nieuwe 
buitenlandse bedrijven zich in het gebied6. 

3 Klaus Schwab (2017): Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum. September 2017.
4 Amsterdam Economic Board (2017): Economische verkenningen MRA. Bezocht 22 september 2017.
5 Startup Amsterdam (2017): Amsterdam Startup Map. Bezocht 22 september 2017 
6 Gemeente Amsterdam (2017): Recordaantal buitenlandse bedrijven vestigt zich in regio Amsterdam.

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
https://www.amsterdameconomicboard.com/dashboard/groei#part-2
https://startupmap.iamsterdam.com/map
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/individuele-paginas/kajsa-ollon-gren/persberichten/recordaantal/
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De verschuivende vraag naar talent
Voor Croonwolter&dros bijvoorbeeld, een specialist in electrotechniek in infrastructuur 
(zoals tunnels), zijn gaming en predictive analytics integraal deel van de dienstverlening 
geworden. Het bedrijf gebruikt gaming om projectontwerpen virtueel te visualiseren, 
zodat de opdrachtgever al tijdens de opdrachtverstrekking ervaart hoe het systeem 
er uit gaat  zien. Predictive analytics geeft daarbij  inzicht  in de status van bestaande 
systeem, en maakt het mogelijk onderhoud en vervanging proactief en efficiënt te 
plannen. Croonwolter&dros hanteert daarbij verschillende manieren om talent aan te 
trekken. Het heeft een groeiend team van asset management experts met analytics 
vaardigheden. Ook werkt het samen met een gaming bedrijf om de virtuele visualisatie 
mogelijk te maken.  

Een integrale talentagenda is nodig
Met digitalisering ontstaat een verschuiving 
in de vraag naar talent. Veel bedrijven 
zijn op zoek naar werknemers die 
nieuwe vaardigheden meebrengen in 
bijvoorbeeld creative experience design, 
data visualisering en data science, om de 
bestaande activiteiten te verrijken met 

digitale dimensies. De werkgelegenheid in de 
informatie- en communicatie sector groeit 
dan ook sterk; er kwamen 20.000 banen bij 
tussen het eerste kwartaal van 2016 en het 
eerste kwartaal van 20177. In de Europese 
Unie zien we dezelfde trend; de afgelopen 
10 jaar zijn er twee miljoen ICT-specialisten 
bijgekomen. 

GEEN DIGITALE 
KWANTUMSPRONG 
ZONDER HET JUISTE 
DIGITAAL TALENT

7 Centraal Bureau voor de Statistiek: Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen. Bezocht: 22 
september 2017

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82575ned&D1=a&D2=a&D3=0,6&D4=101-111&HDR=G2,T&STB=G1,G3&VW=T
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Ondernemers geven aan dat ze onvoldoende 
jong Nederlands talent met data science, 
programmeren en analytische vaardigheden 
kunnen vinden, onder andere omdat de 
vraag sneller groeit dan het aanbod. In het 
studiejaar 2015/2016 studeerden er een 
ruime 4.100 HBO en WO studenten af binnen 
de studierichtingen technische  
bedrijfskunde, informatica en 
informatiekunde, bedrijfskundige informatica 
en technische informatica. Dit is een kleine 
stijging van 100 studenten ten opzichte van 
het jaar 2014/20158. Tegelijkertijd stonden 
er in het eerste kwartaal van 2017 13.000 
vacatures open in de ICT Sector, ruim 1.000 
vacatures meer dan een jaar daarvoor9.
 
Bedrijven merken ook dat het bij de 
bredere groep van afgestudeerden en 
werknemers in Nederland aan digitale 
basisvaardigheden ontbreekt. In Nederland 
heeft 15% van de werkenden geen of 
lage digitale vaardigheden, 30% heeft 
digitale basisvaardigheden, en maar 55% 
heeft digitale vaardigheden die boven het 
basisniveau uit komen. Ter vergelijking, in 
de hele EU heeft 37% van de werkenden 
onvoldoende digitale vaardigheden10. 
Door dit gebrek aan basisvaardigheden is 
bijsturing en bijscholing nodig, en dat kost 
tijd en geld.

In het buitenland is het juiste talent vaker 
te vinden, maar het aantrekken en binden 
van talent uit het buitenland wordt als 
complex ervaren. Er komt veel papierwerk bij 
kijken, waardoor beide partijen gedwongen 
moeten wachten. Bovendien is het vinden 
van betaalbare woonruimte in Amsterdam 
problematisch.

Een integrale talentagenda is nodig om de 
digitale vaardigheden op een hoger plan te 
krijgen en een grotere populatie van experts 
met digitale skills aan te trekken en te 
behouden. Een combinatie van korte-termijn 
en lange-termijn benaderingen is essentieel.

Lange-termijn oplossingen in het 
onderwijs
De lange-termijn oplossingen liggen in het 
onderwijs. Dit begint bij het bewustzijn 
dat ons leven, onze economie en ons werk 
voor een toenemend deel afhankelijk zijn 
van digitale technologie, en dat kennis 
van digitale technologie daarom een 
kernonderdeel is van toekomstbestendig 
onderwijs.

Onderwijs in digitale vaardigheden is in 
Nederland geen verplicht deel van het 
curriculum en maar een beperkt aantal 
scholen biedt dit aan. Het aanbod van 
programmeerlessen op de basisschool 
varieert. In een steekproef uit 2015 van 
de NRC bleek dat slechts een derde 
van de scholen in hun lessen ‘iets’ aan 
programmeren deed11. Meer dan de helft van 
de middelbare scholen in Nederland doen 
nog niets aan programmeren12.

In andere Europese landen wordt meer 
aandacht besteed aan programmeerles 
in het onderwijs. In Groot-Brittannië is 
computing een verplicht vak, net als in 
Finland, Estland, Griekenland, Cyprus, Polen 
en Bulgarije13.

Er is geen tekort aan initiatieven rond 
digitale vaardigheden in het onderwijs in 
Nederland (zie kader ‘Digitale Initiatieven 
in het Onderwijs’), waarmee enthousiaste 
docenten en scholen een groep leerlingen 
de basis van digitale vaardigheden en 
programmeren bijbrengt. Het ontbreekt 
echter aan structurele inbedding van deze 
elementen in onderwijs-programma’s. Les in 
digitale vaardigheden moet een rode draad 
worden in het Nederlandse onderwijs, zodat 
de volgende  
generaties de kans krijgen om de 
vaardigheden te ontwikkelen voor succes in 
een digitale maatschappij.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek: HBO en WO; gediplomeerden, studierichting, leeftijd. Bezocht: 22 september 2017 
9 Centraal Bureau voor de Statistiek: Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008. Bezocht: 22 september 2017
10 Europe’s Digital Progress Report 2017: Human Capital. Bezocht: 22 September 2017
11 NRC:Bron: 20-3-2017 ‘Scheikunde is vorige eeuw.’ Daarom nu ook codeerkundeNRC. Maart 2017 
12 Kennisnet:Bron:13-10-2016 Programmeeronderwijs is toe aan volgende stapKennisnet. Oktober 2017 
13 Kennisnet: Computational thinking in het Nederlandse onderwijs. Oktober 2016 Bron: Computational thinking in het 
Nederlandse onderwijs, Kennisnet 2016

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70962ned&D1=a&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0,121,177-178,180&D6=0&D7=5-14,19-20&HDR=G3,G1,G2,G5,T&STB=G6,G4&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80474ned&D1=0&D2=a&D3=76-81&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/20/scheikunde-is-ouderwets-daarom-dus-nu-codeerkunde-7472158-a1551092
https://www.kennisnet.nl/artikel/programmeeronderwijs-is-toe-aan-volgende-stap/
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Computational_Thinking_in_het_Nederlandse_onderwijs.pdf
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Digitale Initiatieven in het Onderwijs

Basisschool: spelenderwijs vertrouwd raken met programmeren en de logica van digitale 
systemen en vaardigheden

Basisscholen in heel Nederland hebben programma’s rond digitale vaardigheden 
opgezet. Zo worden op scholen in Friesland robots geprogrammeerd en kunnen 
leerlingen met tablets in hun eigen tempo aan de slag met weektaken. In het 
Gooi hebben 18 basisscholen de handen ineengeslagen door de beginselen van 
programmeren te geven door middel van robotjes, Lego Mindstorm, computers en 
Scratch. Ook wordt programmeerrobotje Bee-Bot spelenderwijs ingezet om kinderen 
vertrouwd te maken met programmeren. Veel van deze nieuwe technologieën zijn 
van grote invloed op de digitale vaardigheden van kinderen, en vaak zijn de kosten te 
overzien. 

Middelbaar onderwijs: systematisch leren van programmeringsprincipes en praktijk, en 
integratie van digitale methodes in opdrachten bij andere vakken

Een toonangevend initiatief om scholieren coderen aan te leren is Het CodeUur. Het 
CodeUur is een wereldwijde beweging in meer dan 180 landen. Het CodeUur is een uur 
durende introductie tot de wereld van informatica, speciaal ontworpen om coderen 
begrijpelijk te maken. Tot nu toe hebben meer dan 100 miljoen scholieren op deze wijze 
kennis gemaakt met coderen14. 

Een ander voorbeeld komt van het Grotius College in Heerlen, waar wekelijks een 
MakerKlas wordt georganiseerd als onderdeel van de informatica les, waar niet alleen 
informatica aan bod komt, maar ook robotics en 3D-printen. Ook in Helmond worden 
verplichte lessen gegeven in programmeren en computational thinking, waarin 
leerlingen op hun eigen tempo en niveau kunnen leren. Deze aanpak is soortgelijk aan 
de verplichte standaardlessen in Groot-Brittannië15.

Hoger onderwijs: onderwijs in toepassingen van digitale technologieën en methodes 
(analytics, machine learning, web-scraping) in het betreffende vakgebied

In Europa bestaan grote verschillen in de toepassing van digitale technologieën en 
methodes in het hoger onderwijs. Deze verschillen gaat niet alleen om programmeren, 
maar ook om ‘computational thinking’ – de vaardigheid om probleem en oplossing zo te 
formuleren dat een derde er mee aan de slag kan16.
In Nederland hebben de universiteiten van Wageningen en Delft digitale methodes 
sterk geintegreerd in alle programma’s: daar moeten studenten samen langdurig aan 
vernieuwende projecten werken. Naast programeren is hier ook aandacht voor ‘Agile’ 
werken en ‘design thinking’, waarmee creativiteit, samenwerking en het omgaan met 
tegenslag gestimuleerd worden17.

14 Hour of Code website. Bezocht 22 september 2017  
15 Kennisnet: Computational thinking in het Nederlandse onderwijs. Oktober 2016
16 Europese commissie: The Communication on Rethinking Education. Bezocht 22 september 2017
17 Emerce: Nederlandse economie schreeuwt om digitaal talent (Augustus 2017). Bezocht 22 september 2017

https://hourofcode.com/nl
https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Computational_Thinking_in_het_Nederlandse_onderwijs.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-rethinking-education
https://www.emerce.nl/opinie/nederlandse-economie-schreeuwt-om-digitaal-talent
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Korte termijn oplossingen in 
bijscholing en aantrekken van 
buitenlands talent
Op de korte termijn kan het gebrek aan 
digitaal talent opgevuld worden door het 
aantrekken van talent uit het buitenland 
en door bijscholing van Nederlandse 
werknemers.
 
Bijscholing van werknemers gebeurt 
al. Veel bedrijven hebben speciale 
trajecten voor nieuwe werknemers om 
een basis van digitale vaardigheden bij 
te brengen. Er is een mogelijke rol voor 
academische instellingen, industrie- en 
ondernemersorganisaties en overheid om 
dergelijke initiatieven te ondersteunen. Met 
name kleinere bedrijven die zelf minder  
mogelijkheden voor interne training hebben 
kunnen hiervan profiteren.

Veel bedrijven in Amsterdam halen actief 
werknemers met digitale vaardigheden 
uit het buitenland. Elk jaar komen meer 
dan tienduizend kennismigranten en 
wetenschappelijk onderzoekers de 
Nederlandse economie versterken, en groot 
aantal vestigt zich in Amsterdam. Hierbij 
is de branding van Amsterdam van groot 
belang; hoe beter het beeld, hoe  
makkelijker het is om talent aan te trekken.

Om maximaal te profiteren van 
hun unieke talenten, kunnen 
kennismigranten gebruikmaken van de 

kennismigrantenregeling. Deze regeling 
biedt een verblijfsprocedure die drie 
maanden duurt; als alle documenten bij 
het Immigratie en Naturalisatie Dienst 
zijn aangeleverd met betrekking tot de 
kennismigrant duurt het nog maximaal 90 
dagen voor een beslissing wordt genomen 
over de verblijfsvergunning18.

Ondernemers ervaren de regeling echter 
als een complex en tijdrovend proces, en 
zien mogelijkheden om dit te stroomlijnen. 
Het expat-center van de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst, gespecialiseerd in visa 
voor buitenlands talent, draagt al bij aan 
een soepel proces, doordat de procedures 
vlot en met de juiste expertise worden 
afgehandeld. Daarnaast zouden bedrijven 
die veel gebruik maken van de regeling 
mogelijkerwijze éénmalig een algemene 
goedkeuringsprocedure kunnen doorlopen, 
waarna ze kennismigranten al over kunnen 
laten komen tijdens de administratieve 
afhandeling voor de individuele gevallen.

Een ander obstakel is huisvesting. In de 
regio Amsterdam is het lastig onderdak 
vinden voor kennismigranten. Een 
oplossing hiervoor kan zijn om te kijken 
naar randgemeenten zoals Haarlem en 
Haarlemmermeer als een oplossing voor 
het huisvestingprobleem. Echter, deze 
gemeenten raken ook steeds voller en 
daarmee wordt huisvestiging in deze 
gemeenten ook ingewikkelder.

18 IND: Jaarverslag 2016 (April 2017)

http://cdn.instantmagazine.com/upload/2392/ind_jaarverslag_2016.d1ec3734061a.pdf


11

OPSCHALING VAN 
DIGITALE INNOVATIE IS DÉ 
UITDAGING
Living Labs als motor van 
digitalisering en innovatie
De doelstelling van digitaliseringsinitiatieven 
moet zijn om businessmodellen en business 
cases te ontwikkelen die schaalbaar zijn en 
geschaald worden. Dit is dé grote uitdaging 

voor digitalisering in Nederland. Er zijn 
vele pilots geweest met betrokkenheid 
van startups, grote bedrijven, de overheid, 
bewoners en kennisinstellingen. Er zijn 
echter weinig voorbeelden van digitale 
oplossingen die op schaal zijn uitgerold.



Living Labs vormen een veelgebruikte 
aanpak om van idee tot opschaling te 
komen. In Living Labs ontwikkelen partners 
samen in een real-life omgeving nieuwe 
oplossingen voor innovatieuitdagingen 
rond maatschappelijke thema’s20. De Living 
Labs methode bestaat uit acht stappen21. 
Hierin doorlopen initiatieven de hele cirkel: 
vanuit initiatie geprikkeld door een probleem 
of idee, om langs ontwikkeling van het 
idee, onderzoek, ontwerp, implementatie, 
evaluatie, verfijning en verbetering, te 
eindigen bij disseminatie en als laatste stap 
replicatie.  

Ecosystemen voor innovatie en 
digitalisering op schaal
Living Labs vormen een ecosysteem 
waarbinnen bedrijven elkaar kunnen 
vinden rond stedelijke uitdagingen die 
relevantie voor hun core business hebben. 
Verschillende consortia van bedrijven 
kunnen projecten opzetten rond bijvoorbeeld 
mobiliteit in de stad, leefbaarheid, of 
duurzame energievoorziening, en door 
middel van data en digitale technologie 
oplossingen ontwikkelen en die snel 
geschaald kunnen worden. Effectieve 
samenwerking rust op vertrouwen en 
openheid tussen de ecosysteempartners. 
Een dataplatform kan dit ondersteunen door 

datauitwisseling in een afgeschermde en 
beveiligde omgeving mogelijk te maken. De 
pool van gedeelde data die hiermee ontstaat 
geeft nieuwe inzichten in de behoefte 
van de consument, burger of het bedrijf. 
Hiermee onstaan nieuwe ideeën, die via de 
innovatiecyclus kunnen worden  
vertaald in concepten voor betere, 
persoonlijkere en efficiëntere dienstverlening 
en samenwerking. De Big Data Hubs van 
het Commit to Data initiatief zijn een goed 
voorbeeld van de Living Lab werkwijze (zie 
kader).

Het ecosysteem functioneert bij de gratie 
van vertrouwen, openheid en samenwerking. 
Betrokken partijen moeten durven delen 
en vertrouwen zodat data open gedeeld 
kunnen worden. Bovendien moeten data 
uitwisselbaar zijn (format, kwaliteit), en moet 
analytics toegepast worden om de data 
vertalen naar inzichten.

Vertrouwen tussen innovatiepartners en van 
consumenten en burgers vereist een basis 
van cybersecurity. Hiertoe kan de beheerder 
van het innovatieplatform een omgeving 
bieden die data-uitwisseling tussen partijen 
afgeschermd en beveiligd laat plaatsvinden, 
en persoonlijke en commercieel gevoelige 
data afschermt en anonymiseert. 

Big Data Hubs van Commit to Data

In de Big Data Hubs werken onderzoekers, het MKB en grote bedrijven samen aan use-
cases. De hubs bieden een veilige omgeving waar data gecontroleerd gedeeld en tot 
informatie omgezet kan worden voor uiteenlopende gebruikersgroepen. De Big Data 
Hubs vormen een verbindende factor tussen wetenschap en het bedrijfsleven. Iedere 
hub heeft daarnaast ook de taak om fieldlabs in de regio te betrekken. 

De eerste Big Data Hub heeft zijn deuren geopend in de metropoolregio Amsterdam. 
De kern wordt gevormd door de samenwerking tussen de Amsterdam Innovation ArenA 
en het Big Data Value Center. Hier wordt o.a. gewerkt aan een ‘Integrated Operations 
& Development Center’. De hub in de regio Amsterdam is specifiek gericht op de 
creatieve industrie, de dienstensector en het ICT- en Data-cluster. 
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19 Accenture, gebaseerd op Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en de Delft University of Technology: 
Living Lab Way of Work. (June 2017)
20 ENoLL: European Network of Living Labs (2014). Bezocht 22 September 2017
21 Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions en de Delft University of Technology: Living Lab Way of Work. (June 
2017)

http://www.ams-amsterdam.com/wordpress/wp-content/uploads/AMS-Living-Lab-Way-of-Work-print.pdf
http://www.openlivinglabs.eu/node/1453
http://www.ams-amsterdam.com/wordpress/wp-content/uploads/AMS-Living-Lab-Way-of-Work-print.pdf


Samenwerking tussen 
universiteiten en het bedrijfsleven 
als vliegwiel
Nauwe samenwerking tussen universiteiten 
en bedrijven biedt een enorm  
vliegwiel-potentieel bij het schalen van 
digitale oplossingen, waarmee wiskundige 
en wetenschappelijke kennis in digitale 
business modellen kan worden vertaald.
 
De Amsterdam School of Data Science 
ziet dit potentieel, en heeft meerdere Data 
Science Labs opgericht. De Data Science 
Labs zijn intensieve samenwerkingen tussen 
onderzoekers, studenten en bedrijven in de 
labs van Amsterdam Data Science. Zo is er 
een samenwerking tussen de Universiteit 
van Amsterdam en Bosch, en tussen IBM, 
Vrije Universiteit en de Universiteit van 
Amsterdam. Hiermee worden studenten 
opgeleid binnen het gebied van data science 
door hun vaardigheden toe te passen op 
concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven22.

De overheid als aanjager van 
digitalisering
Het bedrijfsleven heeft de leiding bij 
de succesvolle toepassing van digitale 
technologie en nieuwe businessmodellen. 
De gemeente Amsterdam en nationale 
overheid kunnen echter een belangrijke 
ondersteunende rol vervullen in 
de verschillende lagen van het 
innovatieplatform, via het wegnemen van 
barrières en het creëren van ruimte voor 
innovatie.

Om de digitale infrastructuur op orde te 
houden is het belangrijk dat Nederland 
en Amsterdam ruimte blijven bieden voor 
fysieke en digitale infrastructuur, en blijven 
investeren in modernisering en innovatie om 
deze sterke uitgangspositie te behouden.

In de data-laag kan de overheid het delen 
van data faciliteren door partijen bij elkaar 
te brengen en een veilige omgeving te 
creëren om data te delen en van elkaar te 
kunnen leren. Deze faciliterende rol omvat 
het standaardiseren van data governance, 

format, templates en borging van het 
proces voor ontsluiting van data. Daarnaast 
heeft de overheid een belangrijke rol in het 
beschikbaar stellen van publieke data, zoals 
via het Amsterdam Open Data project. 

Het Amsterdam Open Data project stelt via 
een dataportaal gegevens beschikbaar.  
Samen met partners wil de gemeente 
Amsterdam werken aan vernieuwende 
datatoepassingen voor Amsterdam als 
leefbare stad. Op dit moment is het 
dataportaal met name geschikt voor 
professionals, zoals onderzoekers en 
de medewerkers en ketenpartners 
van Gemeente Amsterdam. Daarnaast 
ondersteunt het platform ontwikkelaars die 
gegevens gebruiken in eigen toepassingen23.

Daarnaast is het essentieel dat initiatieven 
met nieuwe technologieën en digitale 
diensten de ruimte blijven krijgen. Dit begint 
met het wegnemen van barrières. Denk 
hierbij aan:
• Het stroomlijnen en flexibiliteit voor 

processen voor vergunningverlening.
• Het creëren van standaarden en delen 

van succesvolle modellen: uniforme 
businessmodellen en technologische 
standaarden bieden duidelijkheid voor 
burgers and bedrijven, en versterken de 
kansen voor opschaling.

• Het geven van ruimte aan innovatie via 
pragmatische toepassing van beleid en 
regelgeving, bijvoorbeeld bij regulering 
van de platform economy.

Ook kan de overheid een aanjaagrol innemen 
bij initiatieven voor digitale oplossingen,  
bijvoorbeeld door launching customer 
te zijn, waardoor snel schaal bereikt kan 
worden.

Tenslotte is het belangrijk om vanuit de 
Metropool Amsterdam de verbinding te 
zoeken met initiatieven in andere steden 
en regio’s om ‘Smart Nederland’ te worden. 
Leer van elkaar en vind niet in elke stad 
opnieuw het wiel uit, want dat is geld 
verbranden en leidt in het ergste geval tot 
388 gemeentelijke innovatieprojecten- en 
projectjes. Dat vraagt om bestuurlijke moed, 
afstemming, en sterker nog – regie.

22 Amsterdam Data Science: Labs. Bezocht 22 september 2017
23 Amsterdam City: Data. Bezocht 22 september 2017 13

http://amsterdamdatascience.nl/outreach/labs/
https://data.amsterdam.nl/


Think global
De uitgangspositie is uniek: Amsterdam 
is het belangrijkste digitale knooppunt 
van Europa. Dit biedt niet alleen kansen 
om deze functie te versterken, maar ook 
mogelijkheden om (clusters) ICT-bedrijven 
aan te trekken. 

Het begint met denken in wereldwijde 
oplossingen en kansen, want digitalisering 
is globalisering. Digitalisering maakt het 
mogelijk om een concept of dienst dat in één 
land ontwikkeld is snel over andere landen 
en markten uit te rollen. Bedrijven die in staat 
zijn om uniek digital intellectual property, 
zoals slimme algoritmes, te ontwikkelen en 
dit snel te schalen nemen een voorsprong op 
de concurrentie.  

AANBEVELINGEN VOOR 
DE METROPOOLREGIO: 
POSITIONERING VAN 
AMSTERDAM ALS 
WERELDWIJD LEIDER IN 
DIGITALE INNOVATIE
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Als we in Nederland het speelveld te nauw 
definiëren, ontstaat het risico dat succesvolle 
digitale concepten uit het buitenland zullen 
komen, en Nederland maar een beperkt 
aantal digitale concepten kan exporteren. 
Dit risico is groter als digitale concepten 
goedkoper in het buitenland kunnen worden 
ontwikkeld. Hierdoor zou digitalisering 
wel succesvol kunnen zijn, maar kan het 
bedrijfsleven en de werkgelegenheid in 
Nederland hier niet van profiteren.

Profilering en positionering van 
Amsterdam als digitale voorloper
Positioneer Amsterdam als de nummer één 
vestigingslocatie voor innovatieve digitale  
bedrijvigheid in Europa. Ontwikkel een 
programma op digitalisering. Maak keuzes 
en focus op de kracht van Amsterdam. 
Voer regie in de metropoolregio op 
de ontwikkeling. Deze aanpak blijkt al 
succesvol in andere Europese steden 
zoals Stockholm. In deze stad werkt de 
overheid als ondersteunende organisatie 
voor innovatie, met een centraal publiek 
fondsensysteem en het hoogste percentage 
fiberbreedbandverbindingen in de EU.

Maatschappelijke doelen als 
wegwijzer
Voor de metropoolregio ontstaat het verhaal 
in de digitale kwantumsprong vanuit de 
toepassing voor maatschappelijke doelen. 
Geef aan waar je als regio wilt staan met 
gebruikmaking van ICT en de bijdrage aan 
de maatschappelijke uitdagingen in de 
metropool. Dit geeft purpose en richting 
aan digitalisering en innovatie, zowel 
voor de metropool als voor bedrijven. 
Energie start-up Powerpeers, bijvoorbeeld, 
ziet technologie als middel om de 
energietransitie te versnellen, met elkaar en 
bottom-up.

Behouden en uitbouwen van 
een digitale infrastructuur van 
wereldklasse
Blijf ruimte bieden voor fysieke en digitale 
infrastructuur, en blijf investeren in 
modernisering en innovatie om deze sterke 

uitgangs-positie te behouden.

Innovatie en opschaling van 
digitale businessmodellen
Creeër platformen waarover bedrijven data 
open en veilig data kunnen delen. Innovatie 
rust op samenwerking, met consortia van 
verschillende partijen rond maatschappelijke 
thema’s, die met een open en collaboratieve 
mindset en wederzijds vertrouwen samen 
leren en investeren. Creëer digitale 
werkplaatsen, met het juiste digitale klimaat. 
Dat trekt talent en nieuwe data aan.
Bied ruimte om te experimenteren met 
nieuwe businessmodellen. Flexibele 
toepassing van wet- en regelgeving maakt 
innovatie mogelijk door barrières te slechten. 
Mogelijke vormen zijn een innovatieloket 
waar projecten gestroomlijnd goedkeuring 
kunnen krijgen, proeftuinen, regelluwe 
zones, en beleidsdoelen. Voer een open 
dialoog over regulering van de platform 
economy. 
Help grote en kleine ondernemers aan de 
slag te gaan met digitale technologie. Via 
fora voor uitwisselen van ervaringen tussen 
bedrijven kunnen ondernemers van elkaar 
leren wat werkt. Uniforme businessmodellen 
en technologische standaarden vanuit de 
overheid bieden duidelijkheid voor burgers 
en bedrijven, en versterken de kansen voor 
opschaling.

Integratie van digitale 
vaardigheden in het onderwijs
Maak digitale vaardigheden standaard deel 
van alle curricula: vanaf de basisschool tot 
aan MBO, HBO en WO opleidingen. De regio 
dreigt (internationaal) de boot te missen op 
een domein in de economie dat de komende 
jaren cruciaal is voor ons vestigingsklimaat 
en concurrentiepositie. 
Versterk het techniekonderwijs in 
Amsterdam. Zorg voor techniekopleidingen 
(op alle onderwijs-niveaus) met goede 
docenten en goede voorzieningen. Zet 
daarbij vooral in op vakinhoudelijke scholing 
en (nieuwe) ambachtelijkheid (in plaats van 
managementvaardigheden). Doe dit op 
basis van een analyse op de veranderende 
behoeften aan talent en soorten vaardigheden. 
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Het Amsterdamse bedrijfsleven als 
kwartiermaker
De maatschappelijke ontwikkelingen 
en politieke keuzes bepalen de context 
waarin digitalisering zal plaatsvinden. Maar 
uiteindelijk is het aan het bedrijfsleven om 
initiatieven te ontwikkelen, te innoveren door 
samenwerken, leren en schalen. 

Vanuit menselijke behoeftes 
denken
Menselijke behoeftes staan centraal staan 
in innovatie. Toonaangevende digitale 
bedrijven ontlenen hun succes aan het 
begrijpen en inspelen op deze behoeftes. 
Tesla, bijvoorbeeld, ziet zichzelf niet als 
een autoproducent, maar als het eerste 
volledige geïntegreerde energiebedrijf. Bunq 
brengt bankieren terug tot de essentie voor 
gebruikers: volledige vrijheid in het beheren 
van je geld, zonder kantoren, eindeloze 
wachtrijen of papierwerk, simpelweg via de 
mobiele telefoon. In andere woorden, deze 
bedrijven zijn succesvol door  vanuit de 
consument te denken.
Vanuit de klant denken is een iteratief 
process, dat gebaat is bij een flexibele 
aanpak in korte, creative cycli. Via Design 
Thinking en design sprints kan een bedrijf 
snel een behoefte identificeren, een concept 
ontwikkelen, een prototype ontwikkelen en 
uitproberen, om in de volgende iteratie dit 
naar het volgende niveau te tillen. 

Belang van persoonlijke netwerken
Persoonlijke netwerken vormen het medium 
voor het ontstaan van samenwerking op 
innovatie rond gedeelde purpose. Netwerken 
met een diverse populatie van bedrijven uit 
verschillende sectoren en met verschillende 
bedrijfsmodellen zijn buitengewoon 
waardevol, aangezien deze de mogelijkheid 
bieden om gelijkgezinde bedrijven te 
ontmoeten die complementaire expertise 
kunnen bieden. 

De bedrijfsagenda voor 
digitalisering
Gewapend met purpose en een goed 
netwerk kunnen bedrijven in Amsterdam 
concrete stappen zetten naar een digitale 
wereld. Uit onze gesprekken komen vijf 
aanbevelingen naar voren.

1. Volg en interpreteer ontwikkelingen in 
digitalisering. Creëer een watchtower 
functie die zich richt op onderzoek van 
de implicaties van digitalisering, en welke 
de positieve en negatieve effecten van 
nieuwe technologie voor het bedrijf en 
belanghebbenden in kaart brengt. Wissel 
van gedachten met andere bedrijven 
over de ontwikkelingen en leer van hoe zij 
hierop inspelen.

2. Definieer welke rol het bedrijf wil spelen in 
een digitale samenleving: begrijp op welke 

AANBEVELINGEN VOOR 
HET BEDRIJFSLEVEN: 
DE EERSTE STAPPEN 
NAAR EEN DIGITALE 
KWANTUMSPRONG
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menselijke behoeftes de activiteiten van 
het bedrijf inspelen, en welke bijdrage dit 
levert aan maatschappelijke vraagstukken 
en uitdagingen.

3. Ontwikkel netwerken van partners en 
participeer in ecosystemen rond de 
behoeftes van klanten en gerelateerde 
maatschappelijke thema’s, en vind een 
passende rol en toegevoegde waarde.

4. Initieer samen met partners initiatieven 
voor ontwikkeling en schaling van digitale 
oplossingen in Living Labs, gericht op de 
kansen voor het bedrijf. Durf te delen en 
werk samen met openheid.

5. Analyseer de implicaties voor de 
talentagenda en werknemers. Identificeer 
welke vaardigheden en talent nodig zijn 
in het digitaliseringsproces, en maak een 
plan voor het aantrekken van dit talent en  
bijscholen van werknemers voor 
succesvolle carrières in een digitale 
wereld.
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24 De punten die hieronder volgen vormen een samenvatting van de verschillende gesprekken, en vertegenwoordigen niet de 
mening van individuele personen die geinterviewd zijn.
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Voor het onderzoek dat aan dit document ten grondslag ligt hebben VNO-NCW Metropool 
Amsterdam en Accenture gesproken met verschillende bedrijven en organisaties in 
de Metropoolregio Amsterdam. Deze gesprekken hebben geresulteerd in een serie 
perspectieven over de huidige staat van digitalisering en over wat er nodig is voor een 
digitale kwantumsprong24.

BIJLAGE: INTERVIEWS

Tabel 1: Overzicht van partijen die geinterviewd zijn voor het onderzoek

Bedrijf Interview met Rol

AMS-IX Job Witteman CEO

Amsterdam ArenA Henk Markerink en Henk van 
Raan

CEO en Chief Innovation 
Officer

Amsterdam Economic Board Willem Koeman Business Connector Digitale 
Connectiviteit

Amsterdam Marketing Geerte Udo Director of Marketing

Bunq Ali Niknam Oprichter / eigenaar

Croonwolter&dros Jan Willemsen Directeur Infrastructuur

FloraHolland Gerhard van der Bijl Chief Digital Officer and CIO

Gemeente Amsterdam Ger Baron Chief Technology Officer

Google Rogier Klimbie Head of Public Policy 
Benelux

KPN Willem Offerhaus EVP Executive relations en 
strategische projecten

Power Peers Lars Falch CEO / oprichter

Schiphol Group Roy Scheerder CDO

UvA Marc Salomon Dean of the Amsterdam 
Business School

De belangrijkste punten uit de gesprekken hieronder beschrijven wat er goed gaat 
(flowpunten), welke barrières er zijn (knelpunten), en wat er gedaan moet worden 
(aanbevelingen).
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Digitale infrastructuur: De digitale infrastructuur in Amsterdam is goed, 
en de regio moet blijven investeren om de situatie te behouden

Algemeen
• Dataopslag in Nederland is belangrijk en noodzakelijk, maar hoeft niet in Metropool 

Amsterdam gevestigd te zijn. Er zijn momenteel veel grote datacenters in Amsterdam, en 
deze aanwezigheid trekt internationale bedrijven aan.

Flowpunten
• Nederland heeft een goede digitale infrastructuur, en moet blijven investeren om deze te 

behouden, zoals in 5G netwerken en data-centres.
• De fysieke en digitale infrastructuur in de metropool Amsterdam zijn goed. Schiphol, 

de havens en goede trein- en wegverbindingen en de AMS-IX maken het gebied een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale bedrijven.

Knelpunten
• Aanbestedingstrajecten houden niet altijd voldoende rekening met de mogelijkheden 

van digitalisering. Bij aanbesteding van tunnels, bijvoorbeeld, worden smart asset 
management oplossingen niet altijd gestimuleerd, als deze de investeringskosten hoger 
maken (hoewel de total costs of ownership lager zijn).

Aanbevelingen
• Het faciliteren van innovatie moet een leidende factor zijn bij het uitrollen van nieuwe 

digitale infrastructuur. Mogelijke tenders (bijvoorbeeld van frequenties) moeten worden 
ontworpen op een manier die innovatie stimuleert.
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Talent: Het aanbod van digitaal talent is een knelpunt; het moet 
makkelijker worden om talent uit het buitenland aan te trekken, en 
digitale vaardigheden moeten onderdeel worden van alle curricula

Flowpunten
• De Amsterdam School of Data Science heeft een goed ecosysteem opgebouwd voor het 

ontwikkelen van digitaal talent, met de academische instellingen, het bedrijfsleven en 
de gemeente. De Amsterdam School of Data Science werkt samen met het bedrijfsleven 
in het ontwikkelen van curricula, en er zijn data labs opgezet waarbinnen bedrijven en 
academici samenwerken aan data science onderzoek. 

Knelpunten
• Het aanbod van voldoende gekwalificeerd talent met digitale kennis een vaardigheden 

wordt genoemd als een belangrijk knelpunt. Het gat tussen aanbod en vraag naar digitaal 
talent blijft groeien. Er is vooral een tekort aan data-analisten die alle verzamelde data 
kunnen analyseren en hier de juiste conclusies uit kunnen trekken. Met name kleinere, 
minder bekende bedrijven hebben moeite met het aantrekken van talent. Ook grotere 
bedrijven lopen hier steeds vaker tegen aan. 

• Naast digitale vaardigheden ontbreekt het afgestudeerden soms aan het perspectiefom 
hun werk (programmeercorde) in de context van het grotere geheel (project, bedrijf) te 
zien. Het is even essentieel om code te kunnen vertalen naar de bredere implicaties als 
andersom. 

• De curricula van hogescholen en universiteiten sluiten onvoldoende aan bij de behoeftes 
van het bedrijfsleven, waardoor inwerkprogramma’s en bijscholing nodig zijn. 

Aanbevelingen
• De procedures voor het aantrekken van talent uit het buitenland (kennismigratie) moeten 

gestroomlijnd worden voor digitaal talent.
• Het moet makkelijker worden voor start-ups om het personeel opties te geven, omdat dit 

een belangrijke rol kan spelen in het aantrekken en behouden van talent.
• Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten nauwer samenwerken om de aansluiting 

tussen opleiding en werk te verbeteren. Deze samenwerking kan verschillende vormen 
aannemen, zoals gezamelijke onderzoeklaboratoria, gezamelijk ontwerp van curricula,  
verschuiving naar outcome-based financiering van het onderwijs.

• De overheid kan het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij het MKB ondersteunen via 
trainingen en platformen voor kennisdeling.
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Samenwerking: Succesvolle digitale innovatie vereist open 
samenwerking tussen diverse partijen op basis van vertrouwen en data 
platformen

Flowpunten
• De Amsterdam Arena heeft een effectieve structuur opgezet voor het faciliteren van 

digitale innovatie via een Innovation Centre en Living Lab, waarbinnen innovatiepartners 
zich richten op het schalen van innovatie die eerst locaal getest zijn. 

• De overheid zet actief in op het stimuleren van start-ups en innovatiehubs. 

Knelpunten
• Een uitdaging is het creëren van bewustzijn over de implicaties van digitalisering bij het 

bedrijfsleven. Wanneer een Chief Digital Officer aan wordt genomen staat deze er vaak 
alleen voor. 

• Er zijn geen goede ‘lessons learned’ beschikbaar, partijen delen weinig over wat niet werkt. 
• Het datalab van de Gemeente Amsterdam kan een goed platform bieden voor delen van 

data, maar dit kan meer geprofessionaliseerd worden, en beter geïntegreerd worden in het 
Data Science ecosysteem. 

Aanbevelingen
• Innovatie en opschaling doorkruist traditionele onderverdeling van de maatschappij 

(bijvoorbeeld sectorale grenzen). Bedrijven moeten leren te denken en organiseren in 
maatschappelijke thema’s. 

• Er moet een focus zijn op alle soorten partnerships op alle niveaus. De gemeente, KvK of 
andere partij kan dit ondersteunen door een platform te bieden en te faciliteren. 

• Innovatie rust op open samenwerking, met consortia van verschillende partijen rond 
maatschappelijke thema’s, die met een open en collaboratieve mindset data durven delen 
en elkaar vertrouwen, en samen investeren.

• Op basis van gemeenschappelijk connectiviteit en data kunnen de gemeenten en grote 
bedrijven hun operationele expertise en infrastructuur tot beschikking stellen. Kleinere, 
beweegbaardere bedrijven kunnen hierop innovatieve diensten ontwikkelen.

• De overheid moet bewustzijn creëren door peer-to-peer learning te faciliteren. 
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Regulering en rol van de overheid: De gemeente Amsterdam heeft de 
juiste mindset in het stimuleren van innovatie, maar kan meer barrières 
voor innovatie weg nemen

Flowpunten
• De gemeente Amsterdam heeft momenteel de juiste mindset. Ze luistert naar de 

behoeften en probeert digitalisering en innovatie te faciliteren door praktische 
oplossingen te zoeken om belemmeringen weg te nemen. 

Knelpunten
• Implementatie van de regelgeving staat vaak nog in de weg van innovatie. Vaak is er van 

de top van de overheid steun, maar uitvoerende ambtenaren zijn vaak niet meegenomen 
in de ambities, en blijven de regels op de letter uitvoeren.

Aanbevelingen
• Ondernemers weten beter dan de overheid wat er nodig is om barrières voor digitalisering 

weg te nemen. 
• Wet- en regelgeving moet flexibeler worden toegepast om innovatie mogelijk te maken. Dit 

is met name belangrijk vanwege de snelle technologieontwikkeling. Mogelijke oplossingen 
zijn een innovatieloket waar projecten gestroomlijnd goedkeuring kunnen krijgen, 
proeftuinen / regelluwe zones, en harde doelen.

• De overheid heeft verschillende rollen in het stimuleren van digitale transformatie:
 » Formuleren van een visie die het beleid en initiatieven richting geeft;
 » Regelgeving op het gebied van persoonlijke data – ter bescherming van de identiteit en 
integriteit van burgers;

 » Faciliteren bij het creëren van een governance model voor initiatieven rond 
digitalisering;

 » Faciliteren bij het delen van data, door een veilige omgeving te creëren om data te delen 
en van elkaar te leren (om te voorkomen dat partijen angstig zijn om data te delen) ; 

 » Bewustzijn creëren, bijvoorbeeld via fora waarin bedrijven ervaringen kunnen delen 
(peer-to-peer learning).

• Ook de overheid zelf moet experimenteren met digitale technologie op stedelijk niveau in 
de aanpak van grootstedelijke problemen, de stad zal hierbij focus moeten kiezen en risico 
moeten nemen. 
 » Creëer digitale werkplaatsen, creëer het juiste digitale klimaat. Dat trekt talent en nieuwe 
data aan. 

 » Bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van het stedelijk gebied moet integraal gedacht worden 
over de typische behoeftes van bewoners, bezoekers, bedrijven, etc. op verschillende 
plaatsen en verschillende momenten (e.g. mobiliteit, invulling van ruimte,...).

• De Nederlandse overheid moet blijven samenwerken met andere EU landen om 
bijvoorbeeld de beste regelgeving en voorwaarden te regelen. We moeten partners zoeken 
én leidend zijn in Europa op digitaal. 
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Ondernemerschap: Vergroting van bewustwording en uniforme 
businessmodellen zijn belangrijke elementen voor ondernemerschap en 
opschaling

Flowpunten
• Nederland en Amsterdam hebben een goed ondernemersklimaat. Er wordt ruimte 

geboden aan start- en scale-ups binnen innovatiehubs en Nederland kent over het 
algemeen een goede, adaptieve mindset voor innovatie en ondernemerschap.

Knelpunten
• “Digitalisering is globalisering”: Digitalisering maakt het mogelijk om een dienst dat in één 

land ontwikkeld is snel over andere landen en markten uit te rollen. In Nederland bestaat te 
weinig urgentie om met deze global mindset na te denken. Hierdoor ontstaat het risico dat 
succesvolle digitale concepten uit het buitenland zullen komen, en Nederland maar een 
beperkt aantal digitale concepten kan exporteren.

• Opschaling is dé grote uitdaging voor digitalisering in Nederland. Veel bedrijven 
ontwikkelen een plan, maar maken de stap naar ‘dingen doen’ niet. En waar dat wel 
gebeurt blijft het vaak bij pilots, zodat het ontbreekt aan schaalbare business modellen

• Toegang tot kapitaal kan een belemmering zijn in Nederland, waardoor sommige bedrijven 
activiteiten verhuizen omdat zij in andere landen makkelijker kapitaal kunnen aantrekken 
en sneller kunnen groeien.

Aanbevelingen
• Het is belangrijk dat Amsterdam een sterk profiel heeft op het gebied van digitalisering. 

Dit trekt bedrijven en talent aan. Aansprekende en succesvolle Nederlandse digital natives 
met wereldwijde schaal zijn een mooi uithangbord om Amsterdam dit profiel te geven.

• De doelstelling van digitaliseringsinitiatieven moet zijn om businessmodellen en business 
cases te ontwikkelen die schaalbaar zijn.

• Uniforme businessmodellen en technologische standaarden vanuit de overheid bieden 
duidelijkheid voor burgers en bedrijven, en versterken de kansen voor opschaling.

• Regelgeving dient enige vrijheid/ruimte te bieden om te experimenteren met nieuwe 
businessmodellen.
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