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Stem mee op winnaar van de nationale zorginnovatieprijs en inspiratie in de bijlmerbajes.
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Help mee om het stadsgoederenvervoer groen en
schoon te maken!

De Board zet zich in om al het stadsgoederenvervoer in 2025 emissievrij

te maken. Daarom starten we met een online etalage, waar alle projecten
op het gebied van duurzame, schone en slimme stadslogistiek in de
Metropoolregio Amsterdam zichtbaar worden. Zet jouw organisatie zich in
voor schone en slimme stadslogistiek. Meld je nu aan!

Bijlmerbajes wordt
Bajes Kwartier

Stem op Hem-Col
voor de Nationale
Zorginnovatieprijs!

In Amsterdam-Oost, op de plek
van de voormalige Bijlmerbajes,

Dennis Poland (Labonovum)

wordt vanaf 1 maart het Bajes

staat op 15 maart a.s. in de

Kwartier gerealiseerd. Vrijwel de

finale van de Zorginnovatieprijs

gehele gevangenis wordt

2018. Poland bedacht een

http://public1.tripolis.com/preview?Ccu0gBQXLDHhdJqew83J1BAN7_YkXPP8TrUUF5uFEVeGGyUrVIDapbXeZX_OnWwf
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hergebruikt. Netwerk Councillid

nieuwe methode van

en directievoorzitter AM, Ronald

bloedafname zonder ziekenhuis-

Huikeshoven vertelt over dit

bezoek: Hem-Col. Het is

inspirerende project.

patiëntvriendelijk en leidt tot een
enorme kosten- en afvalreductie.
Wil je dat Hem-Col wint? Breng
hier jouw stem uit!

Op zoek naar feiten
en cijfers over onze
regio? Schrijf je in
voor onze update
Hoeveel kilo ton afval
produceren we in de regio met
elkaar en welk deel daarvan
wordt hergebruikt? Dit en nog
veel meer andere statistieken
vind je op ons kennisportaal
Feiten & Cijfers. Schrijf je hier in
voor de kwartaal update en blijf
op de hoogte!

22 februari 2018

Tech020 2018
22 februari 2018

Matchmaking Inkopers en
Circulaire Innovators
8 maart 2018

Het Amsterdamse

Bundelen van
krachten werkt
Afgelopen jaar zijn weer veel
mooie samenwerkingen tot
stand gekomen en initiatieven
verder gebracht waarmee onze
regio slimmer, gezonder,
schoner en groener wordt. Lees
hier meer over de kracht van
ons netwerk en onze
samenwerkingen op weg naar de
Metropool van de toekomst.

13 maart 2018

25e Zorg2025 Bijeenkomst
15 maart 2018

Finale Nationale
Zorginnovatieprijs 2018 tijdens
Health Valley event
15 maart 2018
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bedrijfslevendebat

Roadmap Amsterdam: Naar een
duurzame toekomst

Welcome on Board!

Dennis Poland van Labonovum
"Met ons lidmaatschap sluiten we aan bij een
waardevol netwerk. Dat biedt inspiratie en een
klankbord. Wij hopen met onze zorg-innovaties op
onze beurt een bijdrage te kunnen leveren aan een
gezondere omgeving".

Service

amsterdameconomicboard.com
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