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Nieuw: Trends & scenario's in kaart
 

  

Heb je het al gezien? Sinds kort vind je op onze website uitgebreide
statistieken uit de regio. Hier lees je onder andere hoe de Metropoolregio
Amsterdam scoort op het gebied van groei, innovatie en leefbaarheid. Ook
krijg je inzicht in de meest invloedrijke trends, ontwikkelingen én
verschillende scenario's voor de toekomst van de regio.

 



Help jij onze regio naar een
gezondere toekomst? Vind
samenwerkingspartners,
vernieuwende projecten en het
laatste nieuws op Amsterdam
Health, het nieuwe online
platform voor gezondheidszorg
en eHealth in de MRA.

Het Werkevent 2016 zette de
boel weer even op scherp: nog
altijd is de arbeidsmarkt niet
optimaal voorbereid op het
talent van nu en vice versa. Toch
dragen al veel mooie initiatieven
bij aan een betere regionaal
banenklimaat.

 

 

MRA wil meer
Europese kansen
verzilveren
Ruim 20 MRA-bestuurders
brachten deze maand een
bezoek aan Brussel. Ze spraken
af om de MRA een stevig profiel
in Europa te geven. Hoe kunnen
we meer Europese kansen
pakken? Tijdens de reis stonden
twee boarduitdagingen centraal:
circulaire economie en digitale
connectiviteit.

 

 

Akkoord: 5% minder
CO2-uitstoot door
hergebruik
Het circulaire 'CO2 smart grid'
leidt tot een fikse vermindering
van de uitstoot in Nederland.
Tijdens de Nationale Klimaattop
omarmden ruim 25 partijen,
waaronder de Board, dit
initiatief. Goed nieuws voor
klimaat en economie!

31 oktober 
Uitreiking DAM prijs 2016

3 november 
Route Circulair: Wegwijs langs

10 november  
Smart Innovation in the West-
side

13-18 november 

 



Route Circulair: Wegwijs langs
circulaire businessmodellen

8 november 
Coffee & Data: Sports and
healthy living

8 november 
Zorg 2025: Gezond gedrag in
2025

13-18 november 
A'dam-India Business Journey

17 november 
Responsible Data Science
seminar #3

22 november 
MRA Symposium: Data-
gedreven en circulair
stadsbeheer

2 december  
Catch Up: Gezondheid
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