Het gratis online festival New Economy
Now nodigt je uit om nú te starten met de
nieuwe economie
(28 mei 2020)

In metropoolregio Amsterdam en provincie Noord Holland buitelen
de circulaire economie plannen en activiteiten over elkaar heen.
Steeds meer mensen zien dat als kans voor een reset naar een
post-corona economie. Als we naar een nieuwe economie willen,
dan moet het snel, terwijl veel nog onzeker is. Dus hoe combineren
we daadwerkelijk veranderen met onderzoeken, leren, ondernemen
en innovaties? En wat kunnen we allemaal morgen doen?
New Economy Now is een samenwerking van Amsterdam Donut Coalitie, Circle
Economy, Cumulus Park, GO!-NH Accelerator, Hogeschool van Amsterdam,
Innomics, Provincie Noord-Holland, Pakhuis de Zwijger en Techport.
Het online festival start met een keynote van Kate Raworth (auteur Doughnut
Economics) en een panelgesprek met Zita Pels (gedeputeerde circulaire economie
provincie Noord-Holland), Ineke Bussemaker (decaan Hogeschool van Amsterdam),
Marieke Blom (Hoofdeconoom ING) en Herman Mulder (SDG Charter).
Na deze plenaire opening volgen er vier verschillende tracks waar bezoekers aan
kunnen deelnemen;
Track 1: GO!-NH On Stage
GO!-NH On Stage is de afsluiting van de GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020.
Dertien duurzame en innovatieve ondernemingen nemen u mee in de ontwikkelingen van
hun propositie, groei, ambitie en uitdagingen. Dit evenement is bij uitstek geschikt voor
beleidsmakers, investeerders en bedrijven die op zoek zijn naar partnerships met

innovatieve bedrijven. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts
helpt het GO!-NH programma innovatieve MKB-bedrijven, startups, scale-ups en
innovatieteams van grote organisaties in drie maanden versneld te groeien.
Organisatie: Provincie Noord-Holland en Innomics

Track 2: Reset! Studenten-track van de Hogeschool van Amsterdam
De studenten van de Hogeschool van Amsterdam, weten dat er geen tijd meer is om de
hervorming van de economie langer uit te stellen. Daarom is er deze studenten-track. In
veertig minuten, met een panel, wordt op een rijtje gezet wat wij vinden dat er nú moet
gebeuren – en wat dit betekent voor ons onderwijs en praktijkgerichte onderzoek.
Organisatie: Hogeschool van Amsterdam re-set en WeMakeThe.City Studentenprogramma
Track 3: Cumulus Park: transformeren naar circulaire businessmodellen
MKB's, (student) ondernemers en bedrijven staan voor uitdagingen sinds Amsterdam in
2050 de overgang aankondigde van lineaire naar een 100% circulaire economie. Wat
betekent dit voor uw bedrijf? In het kader van de Circulaire Strategie Amsterdam,
gepresenteerd door Marieke van Doorninck (gemeente Amsterdam), bespreken we de
uitdagingen en kansen met Hanneke van de Vijfeijke (Ikea Nederland), Jurjen de Waal
(TooGoodToGo) en Adriana Galijasevic van G-Star.
Organisatie: Cumulus Park (ING, HvA, ROC, gemeente Amsterdam)
Track 4: Workshop Amsterdam Donut Coalitie
In deze eerste werksessie met alle leden van de Amsterdam Donut Coalitie worden de
onderlinge banden versterkt en brengen we de stadsdonut voor iedereen tot leven. In een
aantal plenaire en breakout-oefeningen introduceren we het concept van de stadsdonut,
duiken we dieper in de Amsterdamse stadsdonut en kijken we wat we kunnen doen om er
een levend hulpmiddel van te maken dat iedereen kan gebruiken.
Organisatie: Circle Economy and Amsterdam Donut Coalitie

Na de tracks komen de bezoekers weer samen, voor een open ronde met pitch
roulette of voor een bezoek aan de virtuele expo. We sluiten het festival af met een
virtuele netwerkborrel.
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