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20 juni, één dag - acht events! Heb jij je al ingeschreven voor één van onze deelevents?
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

20 JUNI 2018: STATE OF THE REGION

Het gaat goed met de economie van de Metropoolregio Amsterdam en
er zijn ook grote uitdagingen. Hoe gaan we die oplossen? Hierover
gaan we in gesprek op 20 juni. Eén dag - acht events! Heb jij je al
ingeschreven voor één van onze deelevents? Of je interesse

aangegeven om bij Future of the Region aanwezig te zijn?

Acts of the Region:
#3 Circular
Commitment Event

Acts of the Region:
Slimme en Schone
Stadslogistiek

Tientallen organisaties

Help je mee bij het verminderen

ondertekenen hun circulaire

van de schadelijke uitstoot en de

inkoop- en

geluidsoverlast van

aanbestedingstrajecten. Ontdek

stadsvervoer? Samen met onze

bij welke concrete initiatieven jij

partners werken we in de Green

kunt aanhaken en leer van best

Deal ZES MRA aan de transitie

http://public1.tripolis.com/preview?HCbolKEXEnwgvN5BbDS_EZNZ_4bMf0ovFMImzS9iNEham9nHIwbyiSlc3U9xiiPf
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en worst practices. Samen

naar zero emissie stadslogistiek.

delen, elkaar inspireren en

Lunch jij mee op 20 juni?

motiveren helpt. Kom jij ook?

Acts of the Region:
TechConnect
Om de concurrentiepositie van
de regio te behouden en te
verbeteren en meer diversiteit in
de tech sector te krijgen is het
belangrijk om meer talent voor
tech jobs en studies te laten
kiezen. De board en diverse
stakeholders vanuit onderwijs,
overheid en bedrijfsleven
lanceren het programma
TechConnect. Ben jij erbij?

Life Sciences Café
Hoe snel kunnen we
gepersonaliseerde medicijnen op
de markt brengen? Geïnspireerd
door de komst van het European
Medicines Agency (EMA) naar
Amsterdam organiseert de Board
i.s.m. EY op 19 juni een debat
over hoe regelgeving zich
verhoudt tot moderne
medicijnontwikkeling. Schrijf je
in.

Openingsprogramma WeMakeThe.City met Kate
Raworth

WeMakeThe.City is het grootste stadsfestival van Europa. Van 20 t/m 24
juni vieren we het stedelijk leven en werken we in de Metropoolregio
Amsterdam samen aan de belangrijke stedelijke vraagstukken. In het
openingsprogramma beantwoorden Kate Raworth, Toni Griffin, Francesca
Bria, Gabriella Gómez-Mont, Aisha Bin Bishr vragen als: In wat voor een
stad willen wij leven over vijf, tien, vijftien jaar? en: Hoe maken we samen
http://public1.tripolis.com/preview?HCbolKEXEnwgvN5BbDS_EZNZ_4bMf0ovFMImzS9iNEham9nHIwbyiSlc3U9xiiPf
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de stad van de toekomst; inclusief, duurzaam, betaalbaar, veilig en
welvarend? Kijk op wemakethe.city voor het hele programma!
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