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De dokter als data
scientist?

 

 

Lancering prototype
PlaytoWork
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Resultaten: de Board in 2016
 

  

De Amsterdam Economic Board zet in op het ontwikkelen van innovatieve
oplossingen voor 5 grootstedelijke uitdagingen. Het afgelopen jaar hebben
veel initiatieven tot noemenswaardige resultaten geleid. In januari vind je
een volledig overzicht van de Board-resultaten in 2016 op onze website.
Nu ontvang je alvast een preview van 10 van deze resultaten die de Board
samen met haar partners heeft behaald.

 



scientist?
Ruim 200 deelnemers en
topsprekers deelden
toekomstvisies over preventie en
de rol van data op het gebied
van Gezondheid tijdens de Catch
Up van 13 december. Hoe
zet je technologie en data in
zodat we twee jaar langer
gezond leven? 

PlaytoWork
PlaytoWork is serious gaming:
spelenderwijs vind je een baan
of werknemer. Inmiddels
is het prototype van dit platform
gelanceerd, en mbo'ers en
werkgevers kunnen nu aan de
slag door zich aan te
melden. Speel je ook mee?

 

 

Metropoolregio
Amsterdam
aardgasvrij
Op 15 december sloten 32
partijen uit de Metropoolregio
Amsterdam zich aan bij het
ontwerp van een regionaal
duurzaam warmtenet. In 2040
moet de regio aardgasvrij en
volledig circulair verwarmd zijn
door bedrijven, tuinbouwkassen
en huizen met elkaar te
verbinden.

 

 

Mobility as a Service:
hoe gaan we
samenwerken?
Tijdens de reeks Mobility as a
Service (MaaS) Meetups gaan
we actief aan de slag om de
vervuilende uitstoot in onze
regio te verlagen. Hoe kunnen
we het reizen van onze
bewoners zo flexibel, duurzaam
en betaalbaar mogelijk maken?
Denk ook mee: de volgende
Meetup is op 28 februari.

19 januari 
Responsible Data Science #3

14 februari  
Circulair Experience Event

 



25 januari 
Innovatie ontketend: Smart
Trade Logistics

16 februari 
Innovation For Health

28 februari  
MaaS Meetup #2
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