
Ieder jaar publiceert de Metropoolregio Amsterdam de Economische Verkenningen.  
Deze verkenningen gaan in op de huidige en verwachte economische ontwikkelingen van 
de hele metropoolregio en van alle afzonderlijke deelregio’s waaronder onze deelregio 
Zaanstreek-Waterland. Het is daarmee een belangrijke informatiebron voor een ieder 
die op enigerlei wijze bij de economie (en werkgelegenheid) betrokken is.
 
Wij zijn benieuwd naar de economische ontwikkelingen in onze regio en daarom hebben 
wij aan prof. dr. H.L.F (Henri) de Groot gevraagd of hij zijn visie op de Amsterdamse 
Economische Verkenningen wil geven.  Dat gaat hij doen op zijn herkenbare manier, door 
de cijfers met ons te delen, voorzien van sprekende voorbeelden en leuke anekdotes, in 
een techtalk tijdens de Purmer Valley Experience op donderdag 21 april 2022, van 15.30 
tot 17.00 uur in P3/Theater De Verbeelding. Graag nodigen wij jou uit daarbij aanwezig 
te zijn. Je kunt deze vooraankondiging ook doorsturen aan overige belangstellenden. 
Deze sessie wordt aangeboden door de VOWA in samenwerking met de Amsterdam 
Economic Board en de Gemeente Purmerend.

AANMELDEN VOOR DEZE SESSIE KAN VIA DE WEBSITE PURMER-VALLEY.COM.
BIJ DE PURMERVALLEY EXPERIENCE VIND JE DE TECHTALKS WAARONDER DEZE SESSIE.

Persoonlijke informatie PROF. DR. H.L.F. (HENRI) DE GROOT
Henri de Groot (1971) is momenteel hoogleraar Regionale Economische Dynamiek 
bij de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens 
verbonden aan Ecorys (Rotterdam). Sinds 2002 is hij fellow van het Tinbergen 
Instituut, is hij academisch partner van het CPB en sinds december 2015 kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij studeerde economie aan de Universiteit 
van Tilburg en studeerde af in 1994 (cum laude). In 1998 behaalde hij zijn Ph.D. van 
Tilburg University met een proefschrift over economische groei, werkloosheid en de 
sectorale samenstelling van economieën. Vervolgens was hij als postdoc verbonden 
aan de afdeling Ruimtelijke Economie van de Vrije Universiteit Amsterdam en later als 
universitair docent (van 2002-2004) en universitair hoofddocent (van 2004-2010).
Hij is (co-)auteur van meer dan 90 publicaties in internationale peer-reviewed 
tijdschriften en in edited volumes van gerenommeerde internationale uitgeverijen, 
naast meer dan 60 peer-reviewed en populaire publicaties in het Nederlands. 
Daarnaast is hij (co-)auteur van verschillende boeken, edities en speciale 
tijdschriftnummers. Hij is associate editor van Letters in Spatial and Resource 
Sciences en regelmatig reviewer voor veel peer-reviewed internationale tijdschriften.

WIL JIJ OOK WETEN WAAR DE ECONOMIE IN DE REGIO GROEIT OF NIET? 

KOM DAN NAAR DE INSPIRATIESESSIE OP 21 APRIL  IN DE  THEATER DE VERBEELDING TE PURMEREND!

FOCUS ON: ONZE REGIONALE ECONOMIE



Onderzoek
Zijn huidige onderzoek gaat over de empirie van regionale economische groei, 
agglomeratie en handel, energie- en milieu-economie, stedelijke economie, 
technologie-adoptie en meta-analyse. Hij is betrokken geweest bij verschillende 
onderzoeksprojecten voor de Europese Commissie, de Wereldbank, de Dutch Science 
Foundation, Nederlandse ministeries en verschillende gemeenten. Ook heeft hij in 
samenwerking met het Centraal Planbureau (CPB) gewerkt aan diverse projecten over 
klimaatverandering, Europese verzorgingsstaten, de effectiviteit van het Europese 
Cohesiebeleid, de scenariostudie ‘Four Futures’, diverse projecten over de impact van 
globalisering en de studie ‘Stad en Land’. 
Hij heeft regelmatig onderzoekspapers gepresenteerd op een breed scala aan 
internationale conferenties voor economen, regionale wetenschappers en 
beleidsmakers, waaronder die van de European Economic Association, het Netherlands 
Network of Economics en de Regional Science Association International. Hij was ook een 
bezoeker van het Christian Michelsen Institute (Bergen), de Norwegian Business School 
(Bergen) en de Wereldhandelsorganisatie (Genève).

Onderwijs
Sinds oktober 2002 is hij betrokken bij de ontwikkeling van de bacheloropleiding 
Economie en Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waarvan hij 
momenteel opleidingsdirecteur is. Ook was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van het BSc Programma ‘Aarde en Economie’ en het MSc Programma ‘Spatial, 
Transport and Environmental Economics’. Hij heeft uitgebreid cursussen gegeven 
op zowel graduate als undergraduate niveau in micro-economie, macro-economie, 
stedelijke en regionale economie, de empirie van economische groei, meta-analyse en 
empirische onderzoeksmethoden. Hij is adviseur van tal van MSc- en PhD-studenten. 
Momenteel geeft hij cursussen in regionale en stedelijke economie, micro-economie en 
globalisering en transactiekosten.

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam kun je inzien of downloaden 
op de site van de MRA: 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-
metropoolregio-amsterdam-evmra/ 


