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RUIMTELIJKE ORDENING, HET KLIMAATAKKOORD, PUBLIEK-PRIVAAT
SAMENWERKINGEN EN NIEUWE MOBILITEIT STAAN DEZE DAG CENTRAAL
OFFICI A L HO S T PA R T NER S:

www.mobilityffwd.nl

Bent u op zoek naar nieuwe mobiliteitsmogelijkheden? Wilt u weten hoe u projecten concreet maakt? Mobility FFWD is het
jaarlijkse congres waar de hele mobiliteitssector bijeenkomt om ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen en concrete
oplossingen te creëren voor de toekomst van mobiliteit in Nederland.
Welke technologieën en innovatieve mobiliteitsconcepten kunnen het vervoer veiliger, vlotter en schoner maken?
Hoe kunnen we de impact versnellen? En met wie kunt u samenwerken? Deze vierde editie gaat in op het Klimaatakkoord,
Ruimtelijke Ordening, Nieuwe mobiliteit en (publiek-private) samenwerkingen binnen de mobiliteit.

GET CONNECTED
Tijdens dit congres komt de hele sector samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Het programma is praktijkgericht waardoor u nieuwe inzichten direct kunt inzetten in uw eigen praktijk.
Wat kunt u verwachten:
> Keynote speeches van inspirerende mobiliteitsexperts
> Ronde tafel sessies: wissel kennis en ervaringen uit over verschillende mobiliteitsthema’s
> Open Your Mind Sessies: kennis en interactie met experts, direct antwoord op uw vraagstukken
> Coalitievorming en connecting met de gehele mobiliteitssector
> Een inspirerende, informatieve en innovatieve dag waarin coalities worden gemaakt om mobiliteitsvraagstukken te versnellen
> Laat u inspireren en ervaar nieuwe technologieën op de Mobility Innovation Zone

U ONTMOET
Alle relevante opdrachtgevers en opdrachtnemers in de mobiliteitssector: CEO’s, bestuurders, directeuren, hoofden,
projectmanager, projectleiders, (fleet)managers, burgemeesters, wethouders, (beleids)medewerkers en adviseurs met
aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en vervoer, milieu, transport, logistiek, veiligheid, infrastructuur, prestatiecontracten,
aanbesteden, bouw en ruimtelijke ordening van:
> Rijksoverheid, provincies, stadsregio’s en gemeenten
> Openbaar Vervoerbedrijven
> Belangen- en overkoepelende organisaties
> Projectontwikkelaars, bouwers en aannemers
Ontmoet meer dan 250 collega’s
> Architecten, advies- en ingenieursbureaus
in de mobiliteitssector en hoor alle
> Planologen en stedenbouwkundigen
do’s en don’ts met vele praktijkcases

PROGRAMMA
09.30

Opening door Judith Bokhoven
Wethouder Gemeente Rotterdam
en door Meindert Schut 					
Dagvoorzitter van BNR nieuwsradio

13.00
13.35

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit een
sessie die het beste past bij uw dagelijkse praktijk.
Bij alle sessies staat interactie voorop en heeft u de
ruimte om uw eigen vraagstukken in te brengen.

KEYNOTE
09.45

Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening
en mobiliteit
> Hoogbouw en mobiliteit: the dutch mountains
> Fietswegen zijn de ontbrekende schakel in onze mobiliteit
Francine Houben
Nederlands architect met wereldsucces

KEYNOTE
10.05

Toekomstbeeld van Mobiliteit
> Waar staan we in 2030?
> Ambities en samenwerking in de sector
Jan-Bert Dijkstra
Directeur programma Mobiliteit en Gebieden,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

10.25

Get connected > Koffie- en theepauze op de Mobility iZone

10.55

COALITIE DEBAT
De toekomst van mobiliteit in Nederland. Wat is er nodig
om mobiliteit écht te veranderen en te versnellen?
En hoe kunnen stakeholders in de sector samenwerken?
Klaas Pieter Roemeling
Vice President Mobility Services & Retail, Pon’s Automobielhandel
Emile Klep
Directeur Stedelijke Inrichting, Gemeente Rotterdam
Saskia Kluit
Directeur, Fietsersbond
Youp Hamburger
Hoofd strategie regie en ontwikkeling, RET
Tjalling Smit
Directeur Commercie en Ontwikkeling, NS
Nico Anten
Executive Chairman, Connekt
Jesper Vis
Directeur Benelux, FlixBus

OPEN YOUR MIND SESSIES > RONDE 1
OPEN YOUR MIND SESSIES > RONDE 2

KEYNOTE
14.15

Steden aan het stuur voor duurzame bereikbaarheid
> Wat beweegt de toekomst van onze steden?
> Hoe krijgen ze reizigers en vervoerders verantwoord
		 in beweging?
> Samen bereiken we meer: wie zijn aan zet?
Carolien Gehrels
Directeur grote steden, Arcadis

KEYNOTE
14.35

Mobility Hubs
> Een mobiliteitshub als oplossing voor een drukke stad
> Toepassingen voor zowel bewoners als voor zakelijke 		
		gebruikers
> De rol van digitalisering in het versimpelen van de reis
Ingrid Staffhorst
General Manager, Next Urban Mobility
14.55

Get connected > Koffie- en theepauze op de Mobility iZone

15.25

RONDE TAFEL SESSIES
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door
een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van
vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis
en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende
thema’s waaruit u kunt kiezen. Z.o.z.

KEYNOTE
16.05

Uitstootvrije mobiliteit
> Kernopgaven volgens PBL
> Toekomstige ontwikkelingen en visie
Hans Mommaas
Directeur, Planbureau voor de Leefomgeving

16.25

Het weer en mobiliteit gaan hand in hand. Vallende blaadjes,
storm, vorst, wateroverlast, hitte, weersverwachtingen,
files, accuduur... alles heeft invloed in hoeverre het vervoer 		
veiliger, vlotter of schoner kan. Hoe verleid je de consument 		
tot een klimaatbestendiger gedrag?
Helga van Leur
ambassadeur klimaat, duurzaamheid en gedrag

16.50

Drinks & connecting

KEYNOTE
KEYNOTE
11.40

Help, de steden slibben dicht
Karel Martens
Associate Professor of Transport Planning Chair,
Graduate Program for Urban and Regional Planning Technion Israel Institute of Technology (IL) & Radboud University (NL)

12.00

Lunch op Mobility iZone

Een greep uit de

OPEN YOUR MIND SESSIES
13.00

RONDE 1

1

De energietransitie in mobiliteit, zo sterk als de zwakste
schakel: kan ons stroomnetwerk uit de 20e eeuw de vraag
uit de 21e eeuw wel aan?
> Doorlooptijden van netaansluiting van mobiliteit vs. die van
		 bebouwde omgeving: hoe vinden we een oplossing voor
		 het verschil en wie moet de kosten betalen?
> Hoe krijgen we alle relevante stakeholders opgelijnd en
		 zorgen we ervoor dat iedereen in eenzelfde tempo volgt
		 in dezelfde richting?
Chiel ter Laak
Implementatie Manager VDL Bus & Coach
Jan van Meijl
Product Planner Laadinfra, Energieopslag en Autonoom 		
rijden, VDL Enabling Transport Solutions
Frank Bleijlevens
Implementatie Manager VDL Bus & Coach Nederland
....................................................................................................

2

Innovaties in mobiliteit
> Mobiliteitsalliantie: welke ontwikkelingen staan centraal
		 in het Deltaplan voor de mobiliteit in 2030?
> Doelgericht innoveren om de gehele reis van de klant
		 te verbeteren en persoonlijker te maken
> Draagvlak bij stakeholders die bijdragen aan de mobiliteit
> Impact van innovaties in het OV op bredere mobiliteit
> Inzicht in de stappen om tot een gedragen visie te komen
		 en inbreng van uw eigen vragen
Jeroen Fukken
Directeur Strategie en Innovatie, NS en directeur, 		
Mobiliteitsalliantie
....................................................................................................

3

4

Duurzaam gedrag: de strijd met onze instincten
Geloof het of niet, maar duurzaam gedrag is tegen-intuïtief.
Het druist in tegen hoe onze hersenen ontwikkeld zijn. Het
is dan ook niet zo vreemd dat we maar blijven autorijden en
vliegen. In deze sessie leggen we het spanningsveld tussen
duurzaam handelen en de evolutionaire opbouw van onze
hersenen bloot. Gezamenlijk openen we ook de weg naar
slimme nudges en kansrijke maatregelen.
Gerard Tertoolen
Eigenaar, De Verkeerspsycholoog GTi en senior adviseur, 		
XTNT
....................................................................................................
Stabiele diensten in een dynamische markt
De mobiliteitsmarkt is volop in beweging. Open OV-data is
een veelgehoorde wens; niet in de minste plaats voor de
reiziger. Die wil meer regie over z’n eigen reis(gegevens).
In deze sessie nemen we u mee in de wereld van
transactieverwerking, de diensten die daaruit voortvloeien
en hoe we deze via vervoerders voor reizigers toegankelijk
maken.
Translink & InfoSupport

13.35

RONDE 2

1

De energietransitie in mobiliteit: hoe gaan we al die
duizenden bussen en meer dan honderdduizend
vrachtwagens in Nederland van stroom voorzien?
> Elektriciteit, waterstof, beiden, of spelen hernieuwbare
		 brandstoffen in de toekomst ook nog een rol?
> Snel laden of langzaam laden? Is er één methode waarmee
		 we al onze mobiliteit van energie kunnen voorzien?
> Wat zijn de voordelen van verschillende laadmethodes?
> Hoe speelt de belasting van ons energienetwerk
		 een rol in deze keuze?
> Is in de toekomst laden in de nacht juist een voordeel of nadeel?
Chiel ter Laak
Implementatie Manager VDL Bus & Coach
Jan van Meijl
Product Planner Laadinfra, Energieopslag en Autonoom rijden,
VDL Enabling Transport Solutions
Frank Bleijlevens
Implementatie Manager VDL Bus & Coach Nederland
....................................................................................................

2
3

AI & Mobility Workshop
In deze sessie kijken we naar de stand van AI-toepassingen
in het Mobility domein. Aan het eind van de workshop weet
u waar uw organisatie staat en waar u met AI kunt beginnen.
Joop Snijder
Head of Research Center AI, InfoSupport
....................................................................................................
Datastromen voor optimale reizigersstromen
Translink vertelt over het nut en noodzaak van het gebruik
van OV-data. Doel daarvan is een tevreden reiziger en beter
benut materieel, doordat openbaar vervoer optimaal aansluit
bij reizigersstromen. Maar bijvoorbeeld ook een ruimtelijke
ordening die daar goed bij aansluit! Zelf meedenken over welk
doel data jou kan dienen? Kom naar de sessie en doe mee!
Roy van den Berg
Regisseur Informatiedienst, Translink

4

Wat zijn de gevolgen van zelfrijdende voertuigen op stedelijke
en minder verstedelijkte gebieden?
> Resultaten van de impactstudie van Arcadis en TNO
		 voor Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam
> Stilstaan is geen optie: hoe sorteert u voor op nieuwe 		
		mobiliteit?
> Interactieve discussie
Hendrik Jan Bergveld
senior adviseur Mobiliteit, Arcadis

Bekijk het volledige programma op

www.mobilityffwd.nl

RONDE TAFEL SESSIES

1
2
3

Zero-emissie strategie van alle mobiliteit systemen
> Visie op zero-emissie strategie
> Urgentie en ambitie van het programma
Lutske Lindeman
Programmamanager Rotterdam Elektrisch,
Gemeente Rotterdam
....................................................................................................
Klimaatakkoord: kies voor de fiets en een schone mobiliteit
> Stimuleren en betere infrastructuur
> Meer fietsen betekent minder broeikassen
Saskia Kluit
Directeur, Fietsersbond
....................................................................................................

100.000 elektrisch voertuigen plan in Noord Brabant
> De visie voor 2020 en beyond
> Het proces naar 10.000 laadpalen en 100.000 elektrische
		voertuigen
Irene Cortenbach
Programmaleider Energie, Biobased Economy en
Circulaire Economie, Provincie Noord Brabant
....................................................................................................

6

Bereikbaarheid en mobiliteit in uw regio sneller en slimmer
monitoren met verkeersdata
> Optimaal mobiliteitsinzicht met Floating Car Data,
		 hoe past u dit toe?
> Reisgedrag beïnvloeden met de juiste inzet van verkeersdata
> Voorbeelden van use cases en een blik op verkeersdata
		 in de toekomst
Jeffrey Benning
Country Manager Nederland, Google Maps bij Localyse
....................................................................................................

7

Efficiënte bouwlogistiek in stedelijke omgeving
> Bouwlogistiek naar een hoger niveau: samenwerking
		 tussen de spelers
> Het logistieke transport proces versnellen zodat er op tijd,
		 efficiënt en zonder hinder gebouwd wordt
> Transformatie van toeleveringsketens naar de digitale
		 wereld van vandaag
Alfredo Molin
Programma Manager Bouwlogistiek, Connekt & Topsector 		
Logistiek en adviseur logistiek & supply chain management,
Amola
....................................................................................................

4

8

5

9

Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen
> Het beïnvloeden van gedrag en beleving door creatieve 		
		herinrichting
> Het mobiliteitsplan in de praktijk
Rob Tiemersma
Adviseur Mobiliteitsbeleid, Gemeente Utrecht
....................................................................................................
Waterstof in de mobiliteit, een droom of realiteit?
> Is de achterstand van waterstof in de mobiliteit
		 ten opzichte van accu’s al te groot?
> Wat is er nodig om waterstof in de mobiliteit tot
		 een succes te brengen?
Ruben Hortensius
Team Manager, Eco-Runner Team Delft

Uw investering
€ 199,Gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid,
mobiliteitsmanagers, brancheverenigingen,
personenvervoerders, onderwijsinstellingen
€ 799,Consultants, bouwbedrijven, ICT, dienstverleners,
toeleveranciers en overige
Het bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie & thee, lunch,
netwerkborrel en een waardevol digital naslagwerk

Maak gebruik van onze kortingen:
Groepskorting:
Wilt u met meerdere collega’s deelnemen aan het congres?
Informeer dan naar onze groepskorting bij Nancy Kager
T: (0)40 - 2 972 774, E: n.kager@bouw-instituut.nl

Logistieke ICT en data oplossingen
> Data delen efficiënter en veiliger maken
> Publieke data beschikbaar maken
Wout van den Heuvel
Beleidsadviseur Innovatie en Digitalisering,
Transport en Logistiek Nederland
....................................................................................................
The car as a spaceship
> Co2 extraction and air purification for cars
> The technology explained by an innovative startup company
Max Beaumont
CEO, Skytree

Verhinderd
Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor
rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor
datum conferentie betaalt u € 175,- administratiekosten (excl. BTW). Binnen een maand voor
datum conferentie wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe
opgenomen in ons adressenbestand. Kloppen uw gegevens niet of u wilt niet meer op de
hoogte gehouden worden? Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouwinstituut.nl. Op de website vindt u ook ons Privacy Statement waarin beschreven staat hoe
wij met uw persoonsgegegevens omgaan.
Nederlands Instituut voor de Bouw
Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) organiseert onder de vlag van Euroforum, al ruim
40 jaar events, opleidingen en trainingen. In samenwerking met vooraanstaande partners,
sprekers en docenten zijn we leading in het spotten van nieuwe trends, die we vertalen naar
inhoudelijke opleidingen en innovatieve events. Naast topbestuurders staan game changers
op het podium, leading topics en disruptieve markten worden besproken en communities
worden gevormd. Zo maken we vooroplopen in uw vakgebied gemakkelijk. Kijk voor ons
portfolio op www.bouw-instituut.nl

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.bouw-instituut.nl

EENVOUDIG AANMELDEN VIA INTERNET

www.mobilityffwd.nl

U ontvangt meteen uw deelnameticket en factuur.
Of kies voor direct online betalen via iDeal of credit card.
Klantenservice: 040 - 2 978 610

DATA EN LOCATIE
Mobility FFWD: 26 maart 2019
De Doelen, Rotterdam
Schouwburgplein 50, Rotterdam

BEL VOOR ADVIES:
Nancy Kager			
Congresadviseur		
T: +31 (0)40 - 2 972 774 		
E: n.kager@bouw-instituut.nl

PARTNER WORDEN?

Partners:

Neem contact op met:
Igor Dirkx, Businessleader
T: +31 (0)6 - 29 52 44 28
E: i.dirkx@bouw-instituut.nl

Kennispartners:

www.mobilityffwd.nl

70800

