WATERgraafsmeer
staat voor een
vernieuwende aanpak
in de transitie naar een duurzame
stad. Een breed maatschappelijk
netwerk zet zich in voor een leefbare
en toekomstbestendige stadswijk,
met water als vliegwiel voor
innovatie. Kijk op
www.watergraafsmeer.org

Innovatieve markt
voor een duurzame stad
Heeft u vernieuwende ideeën voor een duurzame stad? Kennis en ervaring op het gebied
van duurzaamheid die u met anderen wilt delen? Of bent u juist op zoek naar een oplossing
voor een duurzaamheidsvraagstuk of naar partijen die uw idee kunnen helpen uitvoeren?
Presenteer uw idee, kennis of vraag dan woensdag 28 september 2011 op de innovatieve
markt tijdens de Inspiratie- en contactdag WATERgraafsmeer.
Op de markt worden op een verfrissende manier vraag en aanbod op het gebied van
duurzame initiatieven en projecten bij elkaar gebracht, krachten gebundeld en kennis en
kunde gedeeld. Zo maken we met elkaar de weg vrij om goede ideeën en projecten in
nieuwe samenwerkingsverbanden tot uitvoering te brengen.
Waar en wanneer?
R
 ondom het auditorium van de Hogeschool
van Amsterdam, Weesperzijde 190 (naast het
Amstelstation).
 De markt is volop in bedrijf van 12.00 tot 13.30
uur en van 16.30 tot 18.00 uur, en ook tussentijds
kunt u contacten leggen. Tijdens de borrel na
afloop van de dag is er opnieuw gelegenheid
om te netwerken.

Hoe?
U
 krijgt een open ruimte met een
statafel. We dagen u uit om een originele presentatievorm te bedenken
die inspireert en uitnodigt tot gesprek. Wij denken graag met u mee.
D
 e markt is open; tussen de presentaties komen geen wanden. Heeft u
voor uw presentatie toch een afgeschermde ruimte nodig? Dan kijken
Deelnemen?
we wat mogelijk is.
Zowel particulieren als organisaties zijn van harte
W
 ij zorgen voor bewegwijzering en
welkom als deelnemer aan de markt. Het aanmelop de markt zijn Young Professionals
dingsformulier vindt u op www.watergraafsmeer.org van Nederland Boven Water aanwezig om vraag en aanbod bij elkaar
te helpen brengen.
 In de ruimte komt een Twitterwall,
waarop u ideeën, vraag en aanbod
kunt plaatsen. Heeft u geen TwitEr zijn hier geen regels,
teraccount? Dan kunt u uw boodwe proberen iets te
schap ook via de organisatie posten.
bereiken
Thomas Edison

Heeft u nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen met Aart-Jan
Roelofs, telefoon 06 – 2953 0473 of
mailen naar info@watergraafsmeer.org

