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Welke uitdaging ga
jij aan?
De Board werkt samen met het
netwerk aan initiatieven op het
gebied van Mobiliteit, Circulaire
Economie, Gezondheid, Talent

 

 
Supermarkt voor
handel in data
Als data het nieuwe goud zijn,
hoe kunnen we er dan voor
zorgen dat we allemaal kunnen
profiteren van de

 
20-24 juni State of the Region en WeMakeThe.City festival 

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webbrowser versie

 
 
  

Improving the State of the Region 20-24 juni
 

 

 
 

De Metropoolregio Amsterdam staat 5 dagen lang in het teken van de
Metropool van de toekomst.Tijdens het grootste stadsfestival van Europa
WeMakeThe.City pakken we samen de urgente uitdagingen in het
dagelijkse leven in de stedelijke omgeving aan. State of the Region op 20
juni 2018 is het moment om vanuit een visie op de Metropoolregio
Amsterdam in 2025 in te zoomen op hoe we er nu feitelijk voor staan en
welke initiatieven een prominente bijdrage leveren aan deze toekomst.
Bekijk hier de introductievideo. Doe je mee?
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voor de Toekomst en Digitale
Connectiviteit. Een groene,
slimme en gezonde regio daar
doen we het voor. Benieuwd
waar je aan kunt haken
bijvoorbeeld bij Circulaire
Economie?

mogelijkheden? De Amsterdam
Data Exchange (kortweg:
AMdEX), een initiatief van
Science Park Amsterdam en de
Amsterdam Economic Board, kan
hierop het antwoord zijn.

 

 
Samenwerking Board
& StartupAmsterdam

Het StartupAmsterdam
Corporate Network wordt
ondergebracht bij de Amsterdam
Economic Board. “Het Corporate
Network is een mooie aanvulling
op ons bestaande netwerk. Onze
councilleden krijgen hiermee
toegang tot een nog groter
netwerk van innovatieve start-
ups en techbedrijven”, aldus
Nina Tellegen, directeur van de
Board. 

 

 
Think BIG: Data
delen voor
gezondheid
Hoe mooi zou het zijn als
publieke en private partijen data
zouden delen voor ons grootste
goed, onze volksgezondheid? Wij
roepen publieke en private
partijen op om samen te gaan
werken. Om bestaande data
beter te benutten voor onze
volksgezondheid. Wil je
meewerken aan oplossingen en
toepassingen? Laat het ons
weten.

24 april 2018  
Smart Beats: Hoe maken we het
festivalseizoen circulair?

26 april 2018 
Pre-Launch: WeMakeTheCity

15 mei 2018  
AMdEX Bijeenkomst

22-23 mei 2018 
Flying Money Conference

30 mei 2018  
Werkevent 2018

5 juni 2018  
25e Zorg2025 Bijeenkomst

20 juni 2018  
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17 mei 2018 
De infrastructuur van de digitale
economie

State of the Region

20-24 juni 2018 

WeMakeThe.City

Jos van Kleef
 

Algemeen directeur Goudappel Groep

 

amsterdameconomicboard.com
 

Service
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Afmelden voor deze nieuwsbrief
E-mailadres of andere gegevens wijzigen
Deze nieuwsbrief aan iemand doorsturen

  

Goudappel is lid van de Network Council
“Wij werken in de wereld van mobiliteit eigenlijk aan "kwaliteit van

leven". Dat kun je niet alleen, maar moet je samen doen. De
Network Council is hierbij van cruciaal belang omdat die alle

verschillende belanghebbenden al aan boord hebben en bij elkaar
zetten. Zo kunnen er echt slagen worden gemaakt!”
 

Wil je ook samen met onze partners werken aan de grootstedelijke
uitdagingen voor de Metropool van de toekomst? Neem contact op

met Marjan Schrama.
 

Meer informatie
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