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Indien u deze mail niet goed kunt lezen, klik hier.

Maart 2016

connecting innovators
MRA als meest adaptieve arbeidsmarkt in 2025

Bezoek onze website!

Op onze website is nu meer info
over de vijf grootstedelijke
uitdagingen te vinden, in een mooi
nieuw jasje.
Lees meer >

Om de arbeidsmarkt in onze regio toekomstproof te maken, moeten
we volgens Jaap Winter (VU Amsterdam) per direct actie
ondernemen. “Ongeveer twee derde van de kinderen in de MRA die nu
aan de basisschool begint, zal werkzaam zijn in banen die nu nog niet
eens bestaan.” In dit blog over de uitdaging 'Talent voor de toekomst'
vertelt hij hoe we daarop kunnen inspelen.

Blog: Afval is 'hot' in Mumbai

Lees meer >

Interview: Nina Tellegen
"De wereld mooier maken, samen met
anderen", dat is waar Nina Tellegen voor
staat. Onze nieuwe directeur is nu een paar
weken aan de slag, en vertelt in dit interview
wie zij is en wat haar plannen zijn voor de
Board de aankomende tijd.

Colette van der Minne vertelt over
het WastEcoSmart delegatiebezoek
aan Mumbai, waar het enorme
afvalprobleem juist als kans wordt
gezien.
Lees meer >

Agenda

Lees meer >

Cityzen innovatiesubsidie: doe mee!
Houd onze agenda in de gaten
voor het laatste overzicht van
events in de regio die je niet
mag missen!
De Culinaire Business Day
21 maart 2016
http://public1.tripolis.com/preview?ytfRT9R4nh_yM215ZlfRBqi9UeG03H70bgTBWIH6*ddncw3piTOu*lhkwEPk7bcv
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Al 475 woningen in Amsterdam worden zeer
energiezuinig gemaakt met een EUsubsidie
via Cityzen. Ga je ook met je huis aan de
slag? Tot 20 maart kun je een aanvraag doen
voor een bijdrage van maximaal €50/m2. In
totaal is 2,6 miljoen euro beschikbaar
gesteld door de Europese Commissie.
Lees meer >

Green Buildings 2016
23 maart 2016
Ecosysteem meeting: sociaal
ondernemen A'dam
24 maart 2016
Intertraffic Amsterdam 2016
58 april 2016

Schrijf je in voor de handelsmissie naar Miami
Ben jij een innovatieve ondernemer en wil je
zaken doen/uitbreiden in Florida, de
Verenigde Staten en/of Latijns Amerika? Ga
dan van 17 tot en met 20 april mee op
handelsmissie! Deze missie focust zich
specifiek op de thema's Gezondheid en
Smart Cities. Meld je nu aan!
Lees meer >

Celebrate the Changemakers
6 april 2016
Innovation Expo
14 april 2016
Amsterdam Talks Tech VII: The
Fintech Edition
19 april 2016
Uprise Startup Festival 2016
20 april 2016

Win €5000 met jouw idee voor de circulaire
economie en stadsmobiliteit

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

TKI Dinalog en NWO Maatschappij en
gedragswetenschappen dagen

5e etage

masterstudenten uit! Kan jouw idee
bijdragen aan innovaties in de circulaire
economie en stadslogistiek? Dien deze dan
voor 1 april in! De winnaar ontvangt een
geldbedrag van €5.000 en coaching van een
expert.

www.amecboard.com

T +31 (0)20 524 11 20
info@amecboard.com

Lees meer >

Meer nieuws:
Eindeafvalstatus vereenvoudigt grondstoffenhandel
Jacqueline Cramer is Verschilmaker 2016
Genomineerden Nationale zorginnovatieprijs
Meld je nu aan voor de MKB Innovatie Top 100
Met burgemeester Weerwind (Almere) op handelsmissie naar China

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt met steun van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.
http://public1.tripolis.com/preview?ytfRT9R4nh_yM215ZlfRBqi9UeG03H70bgTBWIH6*ddncw3piTOu*lhkwEPk7bcv
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Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
Emailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen

http://public1.tripolis.com/preview?ytfRT9R4nh_yM215ZlfRBqi9UeG03H70bgTBWIH6*ddncw3piTOu*lhkwEPk7bcv

3/3

