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150 miljoen euro aan
circulaire
inkoopwaarde

Tijdens het onderdeel Circular
Commitment van de State of the
Region sloten bedrijven,

 

 
Winnaar prijsvraag
‘Slimme en schone
bouwlogistiek’
bekend

Tijdens het event ‘Acts of the
Region' over emissievrije

 
Board Update: Highlights en terugblik op eerste State of the Region & WeMakeThe.City Festival 

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

 
 
  

Future of the region: Van ‘state of mind’ naar ‘state
of action’

 

 

 
 

“De branie lijkt hier wel in het drinkwater te zitten – en absoluut niet
alleen in de stad Amsterdam!” sprak Jozias van Aartsen, de waarnemend
burgemeester van Amsterdam. Ook prins Constantijn van Oranje-
Nassau gaf zijn visie op de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam en
riep ons op wat vaker buiten de regiogrenzen te kijken.
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kennisinstellingen en overheden
zich massaal aan bij het Board-
initiatief om de wereld te
verduurzamen. Er werd
gezamenlijk getekend voor een
waarde van in totaal 150 miljoen
euro aan circulaire
inkoopcontracten. Lees hoe ook
jij aan kunt haken bij ons
initiatief.

stadslogistiek in de regio, werd
de winnaar van de prijsvraag
‘Slimme en schone
bouwlogistiek’ bekend gemaakt.
De Rutte Groep heeft een
schoon, innovatief concept voor
het vervoer over water bedacht
en ontving een cofinanciering
van 750.000 euro.

 

 
Het verleiden van
techtalent
De feestelijke lancering van het
programma TechConnect, tijdens
de State of the Region, richt zich
op de Metropoolregio
Amsterdam als Tech hub. Hoe
bereik je nieuw techtalent? En
hoe vergroot je de diversiteit
binnen de techscene?

 

 
Facts of the region:
regio is krachtig,
wendbaar en
weerbaar

In Theater Amsterdam werden
tijdens de Facts of the region de
jaarlijkse Economische
Verkenningen voor de
Metropoolregio Amsterdam
gepresenteerd. De economie van
onze Metropoolregio groeit en
bloeit, zoveel is duidelijk. De
vraag is: Hoe profiteert iedereen
mee?
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Innoveren met
vertrouwen
Data-ethiek is dankzij de komst
van de AVG en alle berichtgeving
over privacy-schendingen
ontzettend actueel. Hoe
ontwikkel je hier als bedrijf een
visie op? En wat betekent zo’n
visie in de praktijk in je omgang
met data? Doe mee en
onderteken het manifest TADA.

Hoe digitaal is de
zorg in onze
Amsterdamse regio?

Te veel beleid in de stad is nog
gebaseerd op intuïtie in plaats
van op data. De zorg
digitaliseert snel. Welke goede
voorbeelden zien we daarvan in
de Metropoolregio Amsterdam?
Daarover ging een van de
deelsessies op het congres
Iedereen Gezond, onderdeel van
het We Make the City Festival. 

3 juli 
BREIKERS Café: gedrag als
sleutel tot een vertragingsvrij
2020

11 juli  
Meet-up AI & Health: De
toekomst van onze gezondheid

20 september  
Life Sciences Café: Personalised
treatment

27 november  
Zorg2025 Bijeenkomst:
Preventie en vroegdiagnostiek

 

 

amsterdameconomicboard.com
 

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

 

  

State of the Region is mede mogelijk gemaakt
door:
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