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Hollandse innovatie de grens over!
 

  

Nederland is een pionier op het gebied van afval- en grondstofverwerking.
De Metropoolregio Amsterdam heeft daarin een unieke aanpak voor
hergebruik en recycling. Met het nieuwe Holland Circular Hotspot wordt
deze circulaire innovatiekracht naar een internationaal niveau getild. Zo
mobiliseren we ook de circulaire ambities van buitenlandse spelers.

 



Healthy Aging
De Board is op zoek naar een
nieuwe collega! Weet jij alles van
Europese programma’s als
Horizon 2020 en EIP
partnerships? Ben je een ster in
netwerken activeren en partijen
bijeenbrengen? Solliciteer dan
voor 1 december.

voor duurzaam beleid
Met de 'Airports Sustainability
Declaration' spreken luchthavens
van over de hele wereld af
samen te werken aan een
duurzamere luchtvaartsector. Zo
wordt gehoor gegeven aan de
urgente oproep in recente
klimaatverdragen.

 

 

Samenwerking boost
data science in
Amsterdam
Amsterdam Data Science en
Elsevier werken samen
om Amsterdam als sterke data
science-hub op de kaart te
zetten. Door het stimuleren van
samenwerkingen, onderzoek en
onderwijs wordt onze regio
onweerstaanbaar voor tech-
talent en nieuwe business.

 

 

Nieuw-West: Haal
meer uit je
zonnepanelen!
Woon je in Amsterdam Nieuw-
West en heb je (binnenkort)
zonnepanelen? Doe dan mee aan
de City-zen pilot en verhoog je
rendement! Meer weten? Kom
dan naar de info-bijeenkomst op
28 november en voeg je bij ruim
15 mede-energiepioniers die al
meedoen.

22 november  
MRA symposium ‘Datagedreven
en circulair stadsbeheer’

22 november 

29 november - 2
december 
Pollutec Conference 2016

30 november en 7

 



22 november 
Knowledge Mile Meetup #9

22 november 
Workshop 'De waarde van afval'

23-24 november 
European Women in Tech 2016

26-27 november 
Accenture Digital Hackathon

29 november 
BREIKERS Café IJmond:
Vitaliteit

30 november en 7
december 
Financiering van Innovatie

1 december 
Circulaire Economie & nieuwe
businessmodellen

7 december  
MaaS Meetup #1: “Living Lab
Zuidas aan de MaaS”

7 december 
Experience Valley

13 december 
Smart Mobility in de Regio

13 december  
Catch Up: Health & Data
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