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Board Update Mei; State of the Region Werk mee aan de Metropool van de toekomst
Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

Regio werkt 5 dagen aan Metropool van de
toekomst 20 – 24 juni!

Vijf dagen lang pakken we, met experts, decision & change makers en
publiek urgente uitdagingen op voor het dagelijks leven in de stedelijke
omgeving en om de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam vorm te
geven. Koplopers laten concrete initiatieven zien en nodigen je uit om mee
te doen. Schrijf je in!

‘Waarden
datagebruik gaat
verder dan GDPR’

Baanbrekend
initiatief CO2 uitstoot
vrij

Het manifest ‘Tada – duidelijk

Samen met AkzoNobel, Tata

over data’ biedt organisaties

Steel, de Haven van Amsterdam

handvatten om op een

& Rotterdam en de partners van

verantwoorde manier om te

CO2 Smartgrid omarmt de Board
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gaan met digitalisering. Tom

de ambitie om tussen nu en

Demeyer, Chief Technical Officer

2050 een realistisch alternatief

bij Waag Society vindt het

te vinden voor fossiele

manifest behoorlijk kansrijk als

grondstoffen en het verminderen

bedrijven de waarden echt

van CO2-uitstoot. Deze transitie

incorporeren.

is een onmisbaar onderdeel van
onze Klimaatopgave. Doe mee
en bekijk het filmpje.

Preventie en herstel
met je eigen stamcel
Hoe kunnen we stamcellen en

'Die rij
vuilniswagens, daar
kunnen we iets aan
doen'

gekweekte mini-organen
inzetten voor snellere en betere

Al geruime tijd werken we aan

genezing? Dat is het thema van

de transitie naar zero emissie

de 25e bijeenkomst van

stadslogistiek in de MRA. Aan

Zorg2025, een reeks

het woord is directeur Robert

netwerkbijeenkomsten voor

Oosting van Gemeentelijk

zorgprofessionals en innovatieve

onderhoudsbedrijf

ondernemers in de

Spaarnelanden over Green

gezondheidszorg. Met als

Collecting Haarlem; een

sprekers Jasper Mullenders,

samenwerkingsverband waarbij

Janine Roodhart en Tessa de

bedrijfsafval in de binnenstad

Korte. Kom je ook?

slechts door één inzamelaar
wordt opgehaald.

30 mei

Werkevent 2018
5 juni

Zorg2025: ‘Preventie en herstel

20 juni

Tada – Duidelijk over data
20 juni

AI Health
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met je eigen stamcel’
12 juni

20 juni

TechConnect

Nationale Datacenter Dag
19 juni

20 juni

Green Deal Zes MRA

Amsterdam Life Sciences Café
20 juni

20 juni

Circulair Inkopen 1-2-3

State of the Region
20 juni

25 juni

Dutch Sports Tech Bootcamp

Facts of the Region
20 juni

26 juni

MedFit

Future of the Region
20 juni

27 juni

AI Expo Europe 2018

WeMakeThe.City

Rabobank is lid van de Amsterdam Economic
Board en supporter van State of the Region &
WeMakeThe.City
“Samen maken we de stad en de stad maakt ons.
Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in steden. De
stad is de plek om te wonen, te werken en te beleven. En de
stad hee op haar beurt de regio weer nodig. Voedsel,
water, rust en ruimte zorgen er voor dat er een posi eve
dynamiek is tussen de regio en de stad. Rabobank is op zoek naar die
verbinding tussen de stad en haar ommelanden en ondersteunt het fes val
dat de stad beter maakt.”
Alphons Kurstjens, direc evoorzi er Rabobank Amsterdam
Wil je ook samen met onze partners werken aan de grootstedelijke
uitdagingen voor de Metropool van de toekomst? Neem contact op met
Marjan Schrama of klik hier voor meer informa e.

Service

amsterdameconomicboard.com
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