
C O N N E C T I V I T Y
SAMENWERKEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE 
VAN VERSTEDELIJKING EN MOBILITEIT
 
Mobility FFWD is hét jaarlijkse congres waar de hele sector bijeenkomt om 

ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen. NIB organiseert dit jaar samen 

met rijk en regio dit online congres over hoe we de opgaven op het gebied van 

mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen. De nadruk 

ligt op het creëren van draagvlak voor nieuwe manieren van samenwerken. 

Wij streven om de hele sector samen te brengen om economische en sociale 

ontwikkeling te stimuleren en de maatschappelijke opgave samen aan te 

gaan. Verbreden van het draagvlak is het doel; zoveel mogelijk organisaties 

informeren en laten meedenken over het succes van de opgaven mobiliteit en 

verstedelijking in samenhang ontwikkelen. 

Het Mobility Fast Forward event  
is speciaal ontwikkeld voor alle 

relevante opdrachtgevers en 
opdrachtnemers in de 

mobiliteitssector

CONGRESPROGRAMMA 7 DECEMBER

13.30 OPENING DOOR DAGVOORZITTER
 Meindert Schut, Professioneel Dagvoorzitter 

13.45 WELKOM DOOR OFFICIAL HOSTS 
 NIB organiseert dit jaar samen met rijk en regio dit congres over hoe we de opgaven  

 op het gebied van mobiliteit en verstedelijking in samenhang kunnen ontwikkelen.  

 Lot van Hooijkdonk, Wethouder, Gemeente Utrecht 

14.15  KEYNOTE SPEECH 
 Mobiliteit en de nabijheid
 > Andere kijk op het concept ‘mobiliteit’

 > Hoe Nabijheid onze mobiliteits-  en gebiedsopgave zal veranderen 

 > Cruciale samenwerking van overheid, bedrijfsleven en de academische wereld

 Pepijn van Wijmen, Urbanisator en Director, APPM Management Consultants 

14.45 DEBAT 
In een interactieve discussie gaan we in gesprek met een aantal belangrijke personen in 

mobiliteitsland. Hoe zien zij de kansen en uitdagingen de veranderende gebiedsopgave 

en mobiliteit in Nederland? 

Met vragen als; Hoe ondersteunen we de modal shift rond de grote steden? Hoe 

betrekken we nabijheid bij onze gebiedsopgave? Wat kunnen de verschillende niveaus 

van mobiliteit, internationaal, regionaal en lokaal betekenen in deze gebiedsopgave en 

welke invloed heeft corona op deze mobiliteitsopgave?

• Manu Lageirse, Chief Commmercial Officer, Transdev NL

• Wilko Huyink, Directeur, Groningen Bereikbaar

• Sharon Dijksma, Wethouder, Gemeente Amsterdam

• Wim Hoogendoorn, secretaris - algemeen directeur, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

• Hans Goossensen, Portefeuilledirecteur Werkende, Bereikbare en Duurzame stad 

 bij Gemeente Dordrecht

15.15 KEYNOTE SPEECH 
Steekt het hert de weg over of rijden wij door zijn bos?
Thalia Verkade, Correspondent Mobiliteit & Straatleven en 

Auteur ‘Het recht van de snelste’  

15.45 AFSLUITING
Tijdens deze wrap-up van de dag kijken we terug, maar ook vooruit. Wat zijn de volgende 

stappen die gemaakt kunnen worden? En wat kun jij daaraan bijdragen? Vanaf dit moment 

gaan we de komende weken verder met de Future Proof Webinars en Knowledge Sharing 

Sessies!  

Meindert Schut, Professioneel Dagvoorzitter 

Official hosts:



DI 8 DECEMBER  
FUTURE PROOF WEBINAR

D0 10 DECEMBER  
SHARING KNOWLEDGE 
SESSIES 

DI 15 DECEMBER  
FUTURE PROOF WEBINAR

D0 17 DECEMBER  
SHARING KNOWLEDGE 
SESSIES 

D0 14 JANUARI  
ONLINE MOBILITY FFWD 
NIEUWJAARSBORREL 2021 

Tijdens deze future proof webinars gaan we 
verder de inhoud in over de toekomst van 
onze mobiliteit. Met thema’s als; Mobiliteit 
en verstedelijking in de regio Rotterdam 
en Den Haag, Multimodaal reizen en 
mobiliteitshubs. 

Sessie 1:  13.15 - 14.00 uur
Sessie 2:  14.30 - 15.15 uur
Sessie 3:  15.45 - 16.30 uur

Kies tijdens deze sharing knowledge 
sessies tussen de 2 sessies in de 3 
verschillende rondes. Ga in gesprek met 
je ‘tafel host’ en collega’s en share the 
knowledge over de toekomst van onze 
mobiliteit. 

Sessie 1:  09.30 - 10.15 uur
Sessie 2:  10.45 - 11.30 uur
Sessie 3:  12.00  - 12.45 uur

Met thema’s als;het effect van corona op 
de mobiliteit, welk effect snelladen op de 
stedelijke omgeving heeft en de energie-
transitie binnen mobiliteit.

Sessie 1:  13.15 - 14.00 uur
Sessie 2:  14.30 - 15.15 uur
Sessie 3:  15.45 - 16.30 uur

Kies tijdens deze sharing knowledge 
sessies tussen de 2 sessies in de 3 
verschillende rondes. Ga in gesprek met 
je ‘tafel host’ en collega’s en share the 
knowledge over de toekomst van onze 
mobiliteit

Sessie 1:  09.30 - 10.15 uur
Sessie 2:  10.45 - 11.30 uur
Sessie 3:  12.00  - 12.45 uur

SAVE THE DATE! 
Tijdens deze online Mobility FFWD 
Nieuwjaarsborrel proosten we samen met 
collega’s op een mooi 2021 en bespreken 
we de stappen die we in dit nieuwe jaar 
gaan nemen op het gebied van mobiliteit 
en verstedelijking!

10.00 – 12.30  

> WWW.MOBILITYFFWD.NL

C O N N E C T I V I T Y

MAAND VAN DE MOBILITY

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN HET ACTUELE PROGRAMMA OP:


