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20 april 2011 
  
Geachte mevrouw Ouwehand, 
  
De KennisKring Amsterdam nodigt u met genoegen uit voor de bijeenkomst: 

Global Challenges… . Dutch Solutions 

‘Innovations & Opportunities in de financieel-zakelijke dienstverlening’ 

in samenwerking met  

Holland Financial Centre en Loyens & Loeff 

   

25 mei 2011, van 16.00 - 17.30 uur 

(inloop 15.30 uur, netwerkborrel 17.30 uur)  

Locatie: kantoor Loyens & Loeff 

Fred. Roeskestraat 100,  1076 ED Amsterdam 

  

Global Challenges…. 
De financieel zakelijke dienstverlening vormt een heterogene sector in de Metropoolregio Amsterdam, met 
een veelheid van diensten en marktsegmenten. De sector is met afstand de grootste sector van deze regio. 
Het gaat alleen in onze regio om meer dan 70.000 ondernemingen, waaronder banken, pensioenadviseurs, 
vermogensbeheerders, effectenhandelshuizen, verzekeraars, accountants, advocaten, belastingadviseurs en 
notarissen. Het Bruto Binnenlands Product bedraagt 29 miljard Euro, 295.000 werkzame personen, goed voor 
22% van de totale werkgelegenheid. Bovendien is de groei van het BBP bovengemiddeld: 4,2 % in 2010 en 
4,5% in 2011. 
  
…. Dutch Solutions  
De financieel zakelijke dienstverlening heeft in deze regio een aantal kansen. De sector is sterk in niches 
zoals dienstverlening aan hoofdkantoren, pensioenen en betalingsverkeer. De aanwezigheid van veel 
kwalitatief hoogwaardige financieel-zakelijke dienstverleners is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor 
(buitenlandse) ondernemingen uit andere sectoren. Bovendien zijn er veel kennisinstellingen en een goede 
voedingsbodem voor (diensten)innovatie. 
  
Ambities 2020 
De onlangs ingestelde Economic Development Board voor de Metropoolregio Amsterdam heeft de Financieel 
Zakelijke dienstverlening gekozen als een van de 7 economische speerpunten. De ambities zijn: 
• top 7 positie van Europese financiële centra en top 10 positie in de wereld in specifieke niches; 
• het ontwikkelen van de Metropoolregio Amsterdam tot Europese koploper in de diensteninnovatie; 
• Amsterdam ontwikkelen als broedplaats voor toptalent in de financieel zakelijke dienstverlening. 
  
Deze sessie  
Doel van deze sessie is verdere bewustwording over de kracht en mogelijkheden van de financieel zakelijke 
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dienstverlening in de Metropoolregio Amsterdam. 
Daarbij staan innovaties in de sector centraal. 
  
Sprekers & pitches 
• Maarten van der Weijden, bestuursvoorzitter Loyens & Loeff over Nederland en Amsterdam als hot spot 
voor (i) internationale (class action) litigation en (ii) structurering van internationale investeringen; 
• Pieter Kiveron, managing director van Holland Financial Centre for Retirement Management over de 
kracht van ons pensioenstelsel en de exploitatiemogelijkheden ervan in het buitenland; 
• Drieluik over innovatie in de financiële dienstverlening door Antoon Kuijpers van Equens (largest pan-
European payment processor), Hans Geelen van JACCOO (most innovative platform for real-time cash 
management) en Willem Meyer van TOM (The Order Machine, innovative execution of orders in financial 
instruments); 
• Pitches zijn er onder meer van Symbid (crowdfunding) en SecuReceipt (declaratie-innovatie) en 
PowertoPay (mobiel betalen). 
  
Locatie 
We zijn te gast in het vernieuwde kantoor van Loyens & Loeff in Amsterdam-Zuid. De bijeenkomst wordt 
voorgezeten door Hans van der Noordaa, CEO Banking Benelux ING Group, Boardmember Economic 
Development Board Amsterdam en lid Dagelijks Bestuur van de KennisKring Amsterdam.  
  
Aanmelden 
Aanmelden kan tot 19 mei door hier te klikken. Uw bevestiging ontvangt u in de week voorafgaand aan de 
bijeenkomst, alsmede een deelnemerslijst en routebeschrijving. 
  
Wij rekenen op een boeiende sessie! 
  
Met een vriendelijke groet, 
mr. Eberhard E. van der Laan  
burgemeester gemeente Amsterdam 
voorzitter KennisKring Amsterdam 
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