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Verder in deze update: Je kunt meedoen met de CO2 business community, het verslag van de
laatste MaaS meetup, een heuse 'war on talent' en de impact van AI.
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Teken het manifest Tada - Duidelijk over data

In een snel digitaliserende regio worden heel veel data verzameld. Wat
gebeurt er mee? Van wie zijn ze? En hoe ga je er verantwoord mee om?
Om overheden, bedrijven en andere organisaties te helpen bij het vinden
van antwoorden op deze vragen, hebben we een manifest ontwikkeld.
Bekijk en onderteken dit manifest!

Business community
over CO2

‘War on talent’
De behoefte aan tech talent is

Er worden allerlei inventieve

groot, maar er zijn te weinig

oplossingen bedacht om te

mensen met een goede

voorkomen dat CO2 in de

opleiding. Er is een heuse ‘war

atmosfeer komt. Zo worden er

on talent’ gaande. Dit blijkt uit

bijvoorbeeld producten van

onderzoek van de Board en de

gemaakt. Deze ontwikkeling

gemeente Amsterdam.

http://public1.tripolis.com/preview?65fbgALdC6fR6qQf00DUsqGqhElqiYXSiDT4THRblc3b9XRfpkUcmGzoQhpzZI2i
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wordt versneld door het CO2
Smart Grid. Wil jij meedoen of
ben je nieuwsgierig?

De impact van AI

MaaS: Show your
moves!

Wat doet de Board nu precies?
En tot welke resultaten leidt dit?

Wat is ervoor nodig om Mobility

Strateeg Antonio Carretero de

as a Service (MaaS) tot een

Jong legt het uit naar aanleiding

succes te maken? Tijdens de

van het mooie voorbeeld van de

laatste MaaS Meetup, de Wrap

intensieve samenwerking tussen

Up, worden de beste ideeën

Tata Steel en Scyfer. Artificial

omgezet in concrete plannen.

Intelligence en staal komen
hierbij samen.

14 november

e-Health Convention
16 november

IoT inspire event
20 november

FLEXCON 2017
23 november

Circular Commitment event #2
27 november

Amsterdam Logistics Update
2017

29 november

INNO4SD symposium 2017
30 november

Datacenters: digitaal fundament
van elke stad
7 december

Zorg 2025: De (digitale)
onderneming Jeugd
13 december

Werkgeversmarkt Cyber
Security, Software Engineering
en Business Analytics
14 december

Netwerkborrel
http://public1.tripolis.com/preview?65fbgALdC6fR6qQf00DUsqGqhElqiYXSiDT4THRblc3b9XRfpkUcmGzoQhpzZI2i
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