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Verder in deze update: Doe mee met de koplopers circulaire economie, handen ineen voor
emissievrije stadslogistiek en data en marketing, hoe gaan we daar mee om?
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Gezocht innovatieve scale-ups in de zorg!

De Zorginnovatieprijs is dé erkenning voor de meest innovatieve
onderneming in de zorg of welzijnssector in de opschalingsfase. Heb jij je
innovatie al uitgewerkt, getest en gelanceerd? Ken jij of ben jij iemand die
een duwtje in de rug kan gebruiken? Meld je dan nu hier aan voor de
regionale voorrondes van de Zorginnovatieprijs 2018.

Word ook koploper in
slim behoud van
grondstoffen

Handen ineen voor
emissievrije
stadslogistiek

Tijdens het Circular Commitment

Richard Hoving, Business

Event #2 tonen koplopers hun

Connector bij de Board, legt uit

innovatieve circulaire initiatieven

wat de “Green Deal MRA Zero

op het gebied van dataservers en

Emissie Stadslogistiek 2025”

luiers. Wil je meedoen met deze

behelst. Wil je meer weten over
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koplopers en een bijdrage leveren

dit regionale initiatief voor

aan onze circulaire ambities?

emissievrije stadslogistiek en over
State of the Region?

Twintig manieren om
naar de toekomst van
de stad te kijken
Wat heeft het Smart City

Het manifest 'Tada'
“Er kan veel, maar
willen we ook alle
toepassingen
gebruiken?”

programma de stad gebracht?
Hier zijn 20 manieren om naar

Het manifest ‘Tada – Duidelijk

een mooie toekomst te kijken!

over data’ biedt alle stakeholders

Lees en bekijk de 14 smart

in steden en regio’s handvatten

stories van innovatieve projecten

om op een verantwoorde manier

en 6 gebruikersverhalen van

om te gaan met digitalisering. Aan

Amsterdammers die hun

het woord is Diana Janssen,

ervaringen delen.

directeur van DDMA, de
branchevereniging voor Data en
Marketing.

20-26 januari 2018

eHealth week 2018
23 januari 2018

Regionale voorronde
Zorginnovatieprijs 2018
31 januari 2018

City-Zen days

1 februari 2018

Innovation for Health
20 juni 2018

State of the Region
20-24 juni 2018

WeMakeThe.City
22 februari 2018

Matchmaking Inkopers en
Circulaire Innovators
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