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Hij raakt daarbij een onderwerp dat nu al wereldwijd 
grote impact heeft en alleen maar zal toenemen. 
Want terwijl politieke machtsverhoudingen, culturele 
patronen en het ecologisch evenwicht op globale 
schaal veranderen, neemt de complexiteit van 
fysieke en sociale systemen toe. Emerging realities 
vernieuwen de economische, ecologische en sociale 
status quo. Daarmee groeit ook het aantal knoop-
punten in onze economische verbindingen. 

Beslissingen die op elk van die knooppunten worden 
genomen, zijn van invloed op de continuïteit van het 
hele systeem. De beslissingsverantwoordelijkheid
kan niet meer berusten bij een instituut of individu. 
De rol van professionele, geëngageerde, onafhanke-
lijke netwerken wordt dan ook steeds belangrijker. 
Zoals Connekt. 

Want de Connektleden buigen zich over vragen als: 
Hoe kunnen we CO₂-neutrale vervoersnetwerken 
realiseren die in 1 klik te regelen zijn? Hoe kunnen we 
anticiperen op de groei van de Randstad, die vraagt 
om aansluiting van vervoersmodaliteiten? Hoe gaan 
trends als automatisch rijden en Mobility as a Service 
onze maatschappij veranderen? Hoe kunnen we de 
toegang tot elkaars data op een betrouwbare manier 
faciliteren? 

Voorwoord
“We leven in een fantastisch uitdagende tijd als je kijkt naar de 
ontwikkelingen in ons vakgebied,” zegt Connektbestuurslid Jos van 
Kleef van Goudappel Groep (Goudappel Coffeng en DAT.Mobility), 
“want je ziet dat technologie heel veel mogelijk maakt.”
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“Innovatie stimuleer je door ruimte te geven aan 
nieuwe initiatieven, niet alles dicht te willen regelen, 
en geen 100% garantie op succes te willen,” zegt 
Pieter Litjens, wethouder van de Gemeente
Amsterdam. Hij voegt de daad bij het woord door
in Amsterdam ruimte te bieden voor Connektleden
die willen experimenteren. In het verlengde daarvan 
pleit Victor Schoenmakers van het Havenbedrijf 
Rotterdam voor ‘coalitions of the willing’ - gesmeed 
door Connekt, voor het realiseren van projecten zowel 
aan de industriële kant als aan de logistieke kant.

Samen vormen de leden van Connekt een waakzame, 
open cultuur die anticipeert en inspireert. Leo Kusters 
van toen TNO, nu AutomotiveNL: “Dat is uiteindelijk 
ook waar Connekt voor staat: een klimaat creëren 
waar je af en toe over je eigen grenzen heen stapt en 
met anderen bereid bent met open vizier dingen aan 
te pakken.” “Waar ik vooral op hoop, is dat Connekt 
niet alleen de hub van het netwerk is, maar ook de 
hub van alle initiatieven rond mobiliteit in Nederland,” 
besluit Frank Wammes van Capgemini. Een mooie 
ambitie waar Connekt in 2018 graag de tanden in zet.

Ruim honderd events initieerde Connekt voor haar 
leden in 2017. En niet zomaar: “Hier ontmoet je
elkaar, hier kun je concepten ontwikkelen buiten de
concurrentiële sfeer, hier verbinden we voor
Nederland.” Daarom organiseerde Connekt niet alleen 
haar jaarlijkse Ledendiner, dit jaar met keynotespeaker
Dirk Helbing, professor of Computational Social
Science at ETH Zürich. Maar ook waren er veel
inhoudelijke bijeenkomsten, rond actuele thema’s
als Cooperative, Connected and Automated Driving, 
Mobility as a Service (MaaS), Digitalisering,
Robotisering en Smart Cities. 
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Deze onderwerpen waren ook aanleiding voor studie- 
reizen en handelsmissies. Zo bezochten Connektleden 
de Transport & Logistics Fair in München, Berlijn en 
Leipzig, het ITS European Congress Strasbourg en het 
ITS World Congress in Montréal, waaraan Connekt de 
Innovatie Missie Automotive Smart & Green Mobility 
koppelde. Tijdens het ITS European Congress in 
Straatsburg werd ook de Smart Mobility Embassy 
officieel gelanceerd, in september gevolgd door een 
actieve deelname aan de IAA Frankfurt. De leden van 
de Smart Mobility Embassy namen deel aan de Smart 

City Expo in Barcelona, met onder andere een bezoek 
aan de startup van SEAT Metropolis Lab. Daarnaast 
ontving Connekt delegaties uit onder meer
Argentinië, Turkije, Litouwen, Slowakije en Canada.

Groot succes voor alle Nederlandse partners is de
keuze van ERTICO voor de Brainportregio (Eindhoven/
Helmond) als de locatie voor het ITS European 
Congress 2019. Dit nieuws werd op 5 december 
officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke 
bijeenkomst op de Automotive Campus in Helmond. 
De komende anderhalf jaar wordt er nauw samen- 
gewerkt aan een innovatief congres waarmee
Nederland zich internationaal profileert.

De ConnektLabs gaven in 2017 vervolg aan het ITS 
Leadership Exchange Program, een initiatief van
CGI in samenwerking met Connekt en de TU Delft. 
Doelgroep is young professionals met minimaal
2 jaar werkervaring in het ITS domein. Met verschil- 
lende Connektleden onderzoeken zij nieuwe
mogelijkheden en toepassingen van innovaties
die de mobiliteit raken. 
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Slimme startups in mobiliteit en logistiek deden
ook in 2017 weer mee met het Connekt Affiliation
Program, waar zij kans maken op een twee-jarig
Connekt Coachingsmembership. Daarmee krijgen
ze de gelegenheid om hun concepten verder te
brengen en wordt tegelijkertijd het Connektnetwerk 
versterkt met deze innovatieve startups, die vaak in
de spotlights staan. 

Zo haalden de winnaars van de Dutch Hyperloop 
Challenge (georganiseerd door Connekt) in 2017 de 
semifinale van de Global Hyperloop Challenge, de 
wereldwijde competitie voor Hyperloop: het nieuwe 
concept voor vervoer van goederen en personen
met vliegtuigsnelheid. 

Tijdens een feestelijke netwerklunch bij Connekt
presenteerden Connekt en AutomotiveNL het
vernieuwde DITCM: hét Nederlandse opschalings- 
programma voor Coöperatieve Intelligente 
Transportsystemen (C-ITS). De samenwerking
tussen AutomotiveNL en Connekt versterkt het
C-ITS netwerk in Nederland, onder meer door de
inzet van één gemeenschappelijke agenda en
programma.
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Connekt heeft in opdracht van de Topsector 
Logistiek in het kader van de Green Deal Zero Emissie 
Stadslogistiek en in samenwerking met de Gemeente
Amsterdam, een stappenplan ontwikkeld om binnen 
de privacykaders geanonimiseerde voertuiggegevens 
te gebruiken voor binnenstedelijk onderzoek. 

Op 2 februari is deze handleiding openbaar gemaakt. 
Inzicht in binnenstedelijke logistiek is voor de 
Topsector Logistiek van belang om doelgericht verder 
te werken aan innovaties die goed zijn voor Nederland
en voor de positie van Nederland in de wereld.

Die ambitie resoneerde niet alleen in het thema van 
het Jaarcongres van de Topsector: ‘Futureproof 
Logistics’, maar ook in studies die de Topsector in het 
kader van Factor 6 initieert - zoals het gebruik van 
bestelwagens of de ontwikkeling van de Lean & Green 
Analytics rekentool.

 

Koplopers van het Connektprogramma Lean & Green 
zetten in 2017 de volgende stap richting zero emissie 
en gingen aan de slag met de 3e Lean & Green Star. 
Het actieprogramma Lean & Green Off-Road reali-
seerde een landelijk dekkend netwerk van verladers 
en vervoerders die door regionale samenwerking in 
de regio op internationale routes 80% van hun 
vervoer van de weg gaan halen.
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In dit jaarverslag blikken we terug op de vele kansrijke 
ontmoetingen en verbindingen in 2017, die vooral 
een start zijn voor een vervolg. U bent daarbij van 
harte welkom! 

10

Wando Boevé
Waarnemend Bestuursvoorzitter

Nico Anten
Managing Director Connekt

11



10

AUTOMATED & CONNECTED DRIVING

Anno 2018 weten we dat er een grens zit aan de 
draagkracht van de aarde: de uitstoot van schade-
lijke emissies moet omlaag. Ook de verkeersveilig-
heid is in het geding. En hoe houden we iedereen
in onze samenleving mobiel? Hoe kan mobiliteit
blijven groeien terwijl haar impact op de maat- 
schappij verkleint?

Automated driving is onderdeel van de oplossing. 
De invoering van zelfrijdende voertuigen leidt tot 
meer veiligheid op de weg, dus tot minder onge-
lukken. Morele overwegingen gaan vooraf aan het 
ontwerpproces; houden mensen altijd controle 
over het gedrag van het systeem? Daarnaast helpt 
zelfrijdende technologie ons om in beweging te 
blijven: als 10% van de voertuigen adaptive cruise 
control gebruikt, levert dat al 30% minder files op. 

Dat is prettig in een dichtbevolkt land als Neder-
land. Brandstofbesparing dankzij truckplatooning
is beter voor milieu en economie. Slimme voer-
tuigtechnologie maakt ons reizen schoner, sneller, 
goedkoper en veiliger.

De potentie van deze ontwikkeling is groot; onze 
opgave is niet minder groot. Want we willen
anticiperen op de benodigde investeringen in
infrastructuur, voertuigmodificatie, uitwisseling
van gegevens, grootschalige tests en gedrags- 
onderzoek. We willen inzicht in betrouwbaarheid, 
privacy, veiligheid en beveiliging. We willen leren 
door te doen. Via Connekt bundelen koplopers
uit de automotive - IT - en telecomindustrie hun 
krachten met bedrijven, kennisinstituten en
overheid, in Nederland en over de grens. We 
werken aan internationale aansluiting, kennis-
uitwisseling, ruimte voor demo’s. 

Gezamenlijk kunnen we belemmeringen verwijde-
ren en ruim baan maken voor de implementatie 
van nieuwe technologie.

Met de uitvinding, ontwikkeling en toepassing van nieuwe technie-
ken leidde de industriële revolutie niet alleen tot economische groei 
maar ook tot de toename van mobiliteit. Door globalisatie en urbani- 
satie zal de behoefte aan mobiliteit alleen maar blijven groeien. Dat 
stelt ons voor een grote uitdaging. 
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7-2-217
Kennisagenda Automatisch 

Rijden #KARNL

In de kennisagenda staan vijf 
kerngebieden centraal: impact, 

deployment, legal issues, technical
issues en human factors. Tijdens deze 

bijeenkomst werd verder ingegaan
op het onderwerp deployment.

De bijeenkomst was gericht op het
delen van kennis over deployment
aspecten van automated driving. 

Daarnaast werden randvoorwaarden
en kaders geïdentificeerd en geagendeerd 

om zo de testen en implementatie van 
automated driving verder te ontwikkelen.

In 2016 is Connekt gestart met het 
organiseren van een ledenreis naar de 

Consumer Electronics Show (CES). CES is 
‘s werelds grootste hotspot voor iedereen
die zich bezighoudt met consumenten-

technologie. Ook in 2017 reisden we met 
leden naar Las Vegas, gecombineerd 

met een bezoek aan Silicon Valley en de 
Hyperloop in de Nevada woestijn. De reis 
stond in het teken van inspiratie op het 

gebied van Hyperloop, automated vehicles 
en startups. Dit zijn ook thema’s waar de 

leden van Connekt zich op richten als stap 
naar de mobiliteit van de toekomst.

3 t/m 8-1-2017
Connekt Ledenreis naar 

Consumer Electronics Show (CES)
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De Anglo-Dutch Seminar on 
Connected and Autonomous Vehicles

werd gehost door de Nederlandse
Ambassade in Londen. 

18-5-2017 
Anglo-Dutch Seminar

on Connected and
Autonomous Vehicles Deze bijeenkomst werd georganiseerd 

door Connekt in samenwerking met
Rijkswaterstaat en hierin werd de 
voortgang van de kennisagenda

toegelicht. Verder stond tijdens de
bijeenkomst de terugkoppeling van de 

‘first EU Connected and Automated
Driving Conference’ en het ‘First Public 

STAD event’ centraal.

31-5-2017
Kennisagenda voor

zelfrijdende voertuigen

Gwen van Vugt, Director Mobility Center bij TASS International: 
“Disruption is coming from a blend of enabling technology trends that 
feed an exponential spur of Automated Driving Technology. Sensors 
(radar, lidar, camera, V2x etc.) are becoming available in mass production 
at affordable prices. Silicon technology provides the computational force 
to solve complex equations based on sensor fusion with high data rates
in real-time. Engineering tools, including virtualization of the testing
environment, for (Artificial Intelligence) algorithm development make
the technology accessible to a wide range of engineers. Ultrafast wireless 
broadband communication enables data collection and sharing between 
vehicles and real-time dynamic map updates. All these trends together will 
lead to inherently safe, clean and efficient transportation of people and 
goods, which will affect society as a whole.” 
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Interview met
Gwen van Vugt
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Voordat automatische voertuigen
onderdeel zijn van het dagelijkse 

verkeer moet er nog heel wat 
gebeuren. Nederland wil voorop lopen
in de ontwikkelingen rond automatisch 
vervoer. Daarom werken onderzoekers, 

bedrijven, wegbeheerders en RDW nauw 
samen. Hoe verloopt het proces rond 

de aanvragen van testen? Hoe kunnen 
wegbeheerders anticiperen op nieuwe 
ontwikkelingen? Namens de Taskforce 

Dutch Roads sprak Nick Juffermans
met Bart van Arem, hoogleraar Transport 

& Planning aan de TU Delft en een van
de initiatiefnemers van het pas geopende 

Researchlab Automated Driving
Delft (RADD).

Bart van Arem, hoogleraar Transport & Planning aan de TU Delft en 
een van de initiatiefnemers van het Researchlab Automated Driving 
Delft (RADD): “Ik nodig de wegbeheerders van harte uit om vragen 
aan ons te stellen.”

2-10-2017
Automatisch vervoer in real life

5-9-2017
Kennisagenda

Automatisch Rijden

In 2017 is een tiental Nederlandse experts 
afgereisd naar het AUVSI Symposium. 

Deze bijeenkomst over de kennisagenda 
automatisch rijden stond daarom ook in 
het teken van de terugkoppeling van het 

Automated Vehicles Symposium 2017. 
Bart van Arem presenteerde het recent 
gelanceerde Researchlab Automatisch 
Rijden in Delft. Ook werd stilgestaan 
bij het onderzoek Meaningful human 

control naar ethiek in zelfrijdend vervoer. 
De aanwezigen werden bijgepraat over 
de ontwikkelingen van de verschillende 
kennisdomeinen uit de kennisagenda. 
De ochtend werd afgesloten met een 

vragenronde waarin actuele vragen uit het 
werkveld zijn gesteld en huidige trends 
zijn gelokaliseerd, zodat dit kan worden 

meegenomen in de ontwikkeling van
de kennisagenda.

Interview met
Bart van Arem



CONNEKT LABS
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Met Connekt Labs creëert Connekt een omgeving waar ruimte is voor 
het opsporen van trends, inspirerende ontmoetingen en snelle acties.
In de Connekt Labs wisselen Young Professionals, startups en
avontuurlijke leden niet alleen ideeën uit, maar werken zij deze ook
uit in Challenges, prototypes en nieuwe werkvormen. Connekt Labs 
is onder meer initiator van het Connekt Affiliation Program, het YNOT 
ITS Leadership Exchange Program en de Dutch Hyperloop Challenge. 



31-1-2017
Topsector Logistiek in gesprek 

met startups
Op 31 januari kwamen het Topteam en een 

aantal belangrijke spelers in de logistiek 
bij Connekt bijeen om een beeld te krijgen 

van het startup klimaat in Nederland. In 
de zomer van 2016 hebben de deelnemers 
tijdens de Fact Finding Mission Disruptive 
Logistics Technologies van Connekt in San 
Francisco en Sillicon Valley kennisgemaakt 

met het Amerikaanse startup klimaat. 
Naar aanleiding van deze inspirerende reis 
maakten we een overzicht van startende 

ondernemers in de logistiek in Nederland.
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5-1-2017
Dutch Hyperloop Challenge 

finalist bij de beste 35 uit 2600 
aanmeldingen

Naast CES bezocht de Connekt delegatie 
de Hyperloop One testtrack in de woestijn 
buiten Las Vegas. Het Nederlandse team, 
dat winnaar was van de Connekt Dutch 

Hyperloop Challenge, is gekozen bij de 35 
beste inzendingen uit 2600 registraties.

Dirk Helbing, Professor of Computational 
Social Science at ETH Zürich, and keynote 
speaker at the Connekt Member Dinner 
2017: “Big data has a great potential, 
but you must learn how to use it. In 
particular, you must learn about the 
possible side effects. Because big data 
does not automatically reveal the truth - 
it is not the holy grail to turn data 
quantity into quality. At times, big data 
can be quite misleading.”

Interview met
Dirk Helbing



Het was een feestelijke avond op 
9 maart in Delft, waar we weer nieuwe 

leden en Affiliates mochten verwelkomen 
en terugblikten op 2016. Dank aan

alle 140 aanwezige leden!
Dirk Helbing, professor Computational 

Social Science ETH Zürich, schudde de zaal 
wakker met een inspirerende keynote 
over de digitale revolutie. Dirk Helbing 

vreest data-dictatuur en roept op om onze 
toekomstige samenleving te creëren zoals 

wij dat willen: “Wake up, folks! 
Remember how powerful we are!”
Tot slot presenteerden vier dappere 

13-jarige scholieren uit de 2e klas VWO 
van het Walburg College Zwijndrecht 
de uitkomst van hun onderzoek naar 
zelfrijdende auto’s en veiligheid voor 

fietsers en voetgangers. Resultaten van 
hun onderzoek: “Maak de zelfrijdende 

auto voor de oudere verkeersdeelnemers 
(=18+) herkenbaar door bijvoorbeeld een 

andere kleur licht van koplampen.”

9-3-2017
Connekt Ledendiner

10-3-2017
Connekt lanceert Dutch Mobility 

for Society Challenge
Connekt lanceerde de Dutch Mobility

for Society Challenge tijdens haar jaarlijkse 
ledendiner in Delft. Met deze competitie 
wil Connekt bedrijven, kennisinstituten, 

studenten en burgers uitnodigen tot
creatieve ideeën voor mobiliteits-

toepassingen, als oplossing voor sociale 
vraagstukken.

28-3-2017
Lancering van Delft.business

Een platform voor ondernemen in Delft: 
Delft.business Nadat burgemeester Marja 
van Bijsterveldt op haar fiets arriveerde, 

startte het officiële gedeelte in het 
gebouw van Connekt. Marije de Vreeze 

vertelde over Connekt en het pand, 
de burgemeester verrichtte de openings-

handeling voor de lancering van het 
platform, waarna er werd geproost op

een mooi resultaat.
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Martin Jansen, Calendar42: “Connekt is hét knoop-
punt voor verduurzaming en waardecreatie door 
Smart Mobility voor de samenleving en de BV NL.”



1918

30-5 t/m 1-6 2017
Connekt studiereis naar ITF

Connekt organiseerde deze studiereis
naar Berlijn en Leipzig. Het hoofdthema 

van deze reis was Smart Cities en
Urban Mobility. Deze thema’s werden 

onder de aandacht gebracht vanuit
duurzaamheidsoogpunt, vanuit de 

technologische ontwikkelingen en vanuit 
het sociaal/maatschappelijk oogpunt. 

In Leipzig is bezoek gebracht aan de ITF 
Summit. Daarnaast zijn zowel in Berlijn

als Leipzig een aantal bedrijven en
overheden bezocht.

7-6-2017 
Nederland in de race voor 

Hyperloop

Op 7 juni stond Nederland in de semifinale 
van de Global Hyperloop Challenge, de 

wereldwijde competitie voor Hyperloop: 
het nieuwe concept voor vervoer van 
goederen en personen met vliegtuig-

snelheid. Drie scholieren van het Ashram 
College uit Alphen aan de Rijn vertegen-

woordigden Nederland. Elisa Zornig, Roan 
van der Voort en Jonne van der Voort 

vormden samen met Elisa’s vader Nico 
het team ‘Hyperquest’ , dat in september 
2016 de Dutch Hyperloop Challenge van 
Connekt won. Nog geen jaar later, maar 

heel wat ervaringen rijker, presenteerden 
ze een kansrijk plan waarmee ze ook het 

NOS-journaal haalden.

Christiaan Rasch, MobilityLabel: “Connekt is een 
mooi netwerk met hoge bereidwilligheid elkaar
op weg te helpen.”
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18-6 t/m 24-6-2017
Connekt Fact Finding missie

naar Canada en de USA

In 2015 a Connekt delegation traveled to 
California for some fact finding. Two years 
later, from18 till 24 June 2017, a Connekt 
delegation went on a mission to Canada 
and the USA to explore a number of new 

challenges in cities. The Connekt 
delegation went to Toronto, Detroit and 

Boston focusing on Smart Cities & 
Sustainable Mobility. Throughout the 
world, we see more and more people 

moving to cities. ITS and logistics will play 
a big role in the fast growing urbanization, 

but also in new domains such as the 
Internet of Things, Mobility as a Service 

and Smart Cities.

14-9-2017
Sneak Peek Connekt

Affiliation 2017

Tijdens de Sneak Peek presenteerden
5 nieuwe startups hun innovatieve

concepten in de verschillende
Connekt Labs. In kleine teams

rouleerden leden tussen de verschillende 
Labs om door middel van korte maar 

intensieve gesprekken kennis te maken 
met de startups en mogelijk al

ideeën uit te wisselen.

14-9-2017 
‘Connekt Wheel’

Geïnspireerd door de historische 
‘Wagon Wheel’, waar in een bar in

Sillcon Valley vanaf de jaren 70 
ondernemers elkaar troffen om met
elkaar problemen te bespreken en
advies aan elkaar te vragen onder

het genot van een biertje, organiseerde 
Connekt op 14 september haar

eigen ‘Connekt Wheel’. 

Raoul Roulaux, CGI: “Connekt verbindt mij via
YNOT aan gelijkgezinde jonge professionals in het
ITS vakgebied.”



Circularise heeft de Connekt Affiliation 
Finale 2017 gewonnen. Daarmee krijgt 

deze veelbelovende startup een tweejarig 
coaching membership van Connekt om 
hun idee verder te brengen. Ook wint 

het bedrijf twee podiummomenten van 
Connektevents in 2018 en deelname 

aan een Connekt studiereis. Eenmaal per 
jaar organiseert Connekt een challenge 
voor startups, waarmee zij zich kunnen 

verbinden aan het Connektnetwerk.

7-12-2017
Startup Circularise winnaar 

van Connekt Affiliation 2017,
8 startups ontvangen Connekt 

Affiliation Membership
23-11-2017 

TU Delft studenten op bezoek

Op 23 november bracht het Dispuut 
Verkeer van de TU Delft een bezoek aan 

Connekt. De studenten kregen een 
overzicht van de activiteiten van het
netwerk. Ze mochten ook een casus 

oplossen: hoe kunnen we de beladings-
graad van vrachtwagens verhogen? 

De oplossingen waren heel verschillend, 
maar samenwerking en platforms kwa-

men vaak terug. De ochtend werd
afgesloten met een presentatie van 

Connekt Affiliate HARDT. Mars Geuze 
vertelde over hun ambities. De studenten 
waren zeer geïnteresseerd, dat was goed 

te merken aan de vele vragen.
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Pitches Connekt
Affiliates 2017

Jillis Mani, InTraffic: “Samenwerken, verbinden 
& kennisdelen. Connekt is een vliegwiel voor het 
starten van innovaties.”

Mars Geuze, Hardt Hyperloop: 
“Connekt maakt verbindingen 
tussen partijen die anders 
minder snel met elkaar in 
contact zouden zijn gekomen.”



LEAN & GREEN

2120

Zero emissie is een must voor een gezonde
bedrijfsvoering. Want een gezond bedrijf voegt 
waarde toe, en dat kan als je je logistiek optima-
liseert. Het Lean & Green programma biedt 
praktische inzichten en tools voor meer efficiency 
en effectiviteit.

We weten allemaal dat verandering nodig is voor 
een leefbare, duurzame wereld. Die veranderings- 
opgave is moeilijk en complex. Lean & Green
beschikt over de know-how om organisaties te 
helpen bij het oppakken van die verantwoorde-
lijkheid. Alleen samen worden grote ambities
 realiteit. Daarom is Lean & Green een community 
van betrokken mensen, die vanuit verschillende 
sectoren samenwerken en ervaringen delen om 
meer emissiereductie te bereiken. 

Onderlinge vergelijking van CO2-prestaties maakt 
de gezamenlijke uitdaging leuk en spannend. 
Groene initiatieven worden vaak verpakt in mooie 
woorden en idealen. Lean & Green doet dat anders: 
concrete doelen, meetbare KPI’s, actuele monitoring 
en een competitieve benchmarking analyse van uw 
Lean & Green performance. Dat biedt handelings- 
perspectief.

Duurzame logistiek & mobiliteit doe je zelf, maar 
je doet het niet alleen. Sinds de start van Lean & 
Green in 2008 hebben meer dan 500 publieke en 
private organisaties in binnen- en buitenland zich 
verbonden aan dit programma. 

Lean & Green is ook actief in België, Duitsland, Italië, 
Luxemburg, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Voor 
multinationals is er een speciaal Europees program-
ma, Lean & Green Europe. Zo maakt Lean & Green 
duurzame logistiek en mobiliteit schaalbaar.

Lean & Green:
       100% collaboration = 0% emissions.

Lean & Green is de weg naar zero emissie: het nationale en Europese
programma voor duurzame logistiek en personenmobiliteit. Het
stimuleert organisaties om te groeien naar een hoger duurzaam-
heidsniveau door maatregelen die kostenbesparingen opleveren,
en tegelijkertijd milieubelasting reduceren. Lean & Green wordt
uitgevoerd door Connekt.



28-3-2017
Overhandiging Lean & Green 
Awards en Stars in Duitsland

Op 28 maart werden de Lean & Green 
Awards en Stars uitgereikt tijdens het 

diner van het LOG2017 congres. 
Daarnaast gaf Lean & Green Star winner 

AldiSüd een enthousiaste presentatie over 
de voordelen om aan het Lean & Green 

programma mee te doen.

Arthur van Dijk, voorzitter van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) is door 
Connekt benoemd tot Lean & Green 

Ambassadeur. Samen met 13 andere 
Ambassadeurs ondersteunt hij het doel 

van Lean & Green door meer aandacht te 
vestigen op de urgentie van en de kansen 

voor duurzame logistiek en mobiliteit.

31-3-2017 
Connekt benoemt Arthur van Dijk 

tot Lean & Green Ambassadeur

Arthur van Dijk, voorzitter TLN over zijn benoeming tot Lean & Green 
Ambassadeur: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor TLN, 
omdat transport en logistiek een energie-intensieve sector is. Via het 
SER-energieakkoord hebben wij ons verbonden aan doelstellingen ten
aanzien van CO₂-reductie. Bedrijven moeten verduurzamen en dat kan 
met Lean & Green. Mijn ideaalbeeld van duurzame logistiek is dat we een 
grote toegevoegde waarde realiseren tegen bescheiden maatschappelijke 
kosten op het vlak van veiligheid en milieu. Daar wil ik me als Lean & 
Green Ambassadeur persoonlijk voor inzetten.”

23-3-2017 
Lean & Green Tsjechië van start

Tomáš Martoch, directeur van de ECR GS1 
Community in Tsjechië en Slowakije, kwam 

op 23 maart naar Connekt in Delft voor 
een tweedaagse workshop over

Lean & Green én de feestelijke officiële 
start van Lean & Green Czech.

 Tijdens de workshop bij Connekt maakte 
Tomáš Martoch kennis met alle 

programma-onderdelen: van monitoring 
en finance tot en met governance en 

communicatie. Daarnaast was er ruimte 
voor de feestelijke ondertekening van het 

Lean & Green contract, samen met Nico 
Anten, managing director van Connekt.

ECR gaat van start met een kopgroep van 
bedrijven met onder andere CHEP

en Unilever.
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Lean & Green Off-Road, het landelijke
actieprogramma van de Topsector 

Logistiek dat wordt uitgevoerd door 
Connekt, is op weg naar een landelijk 

dekkend netwerk van verladers en 
vervoerders die door regionale samen-
werking in de regio op internationale 

routes 80% van hun vervoer van de weg 
gaan halen. In Zeeland, Noord-Brabant en 
Gelderland zijn bedrijven al concreet aan 

de slag met bundeling en slim gebruik van 
andere modaliteiten: een principe 
dat in de logistiek bekend staat als 

‘synchromodaal vervoer’. Tijdens het 
Topsector Logistiek Congres op 16 maart 

zijn nieuwe verkenningen gestart met 
Limburg, Drenthe en Zuid-Holland. 

Hiermee ligt Lean & Green op koers naar 
een landelijk dekkend netwerk met 

wereldwijde impact aan het eind
van 2017.

16-3-2017 
Lean & Green Off-Road op weg 

naar landelijk dekkend netwerk



3 t/m 5-4-2017
LEARN workshop

Op 3, 4 en 5 april nam Connekt deel aan
de General Assembly en de workshop 
van het Europese programma LEARN. 
Dit programma heeft als doel om een 

methodologie te ontwikkelen om emissies 
te berekenen. Connekt wil een goede 

aansluiting met de methodiek die door 
Lean & Green is ontwikkeld.

10-4-2017
Lean & Green European Chapters 

in Delft
Het Lean & Green programma heeft 
inmiddels 8 nationale programma’s 
georganiseerd door 9 Lean & Green 
partners. De partners kwamen op

10 april bij elkaar in Delft om de laatste
ontwikkelingen met elkaar te bespreken.
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29-6-2017
Lean & Green netwerk- 

sessie: Elektrisch
rijden & mobiliteitsbudget

Aanleiding voor deze workshop was
de vraag van veel Lean & Green 

organisaties naar meer informatie over 
elektrisch rijden en mobiliteitsbudget. 
Onder de gastheerschap van Koploper 

Huschka deelden twee Koplopers
uit het Lean & Green netwerk hun

ervaringen met elektrisch rijden en 
mobiliteitsbeleid. Aanwezigen werden 

geïnspireerd door concrete voorbeelden 
en ondersteund in de beslissing over te 

stappen naar elektrische voertuigen
en/of een aangepast mobiliteitsbeleid.

18-5-2017
Lean & Green Koplopers

aan de slag met Lean & Green 
Logistics 3e Star

Connekt heeft de Lean & Green 3e Star
op donderdag 18 mei feestelijk

gepresenteerd tijdens een netwerkevent
in Delft, waar ook tien Lean & Green 

Awards, twaalf 1e Stars en drie 2e Stars 
werden uitgereikt door Lean & Green 

Ambassadeurs Jannie van Andel
(Unilever), Albert Mulder (RDW) en
Dirk de Groot (CGI). In de afgelopen
1,5 jaar heeft Connekt samen met

20 Lean & Green Koplopers de 3e Star 
ontwikkeld, die zich specifiek richt op de 

logistiek. Deze ster is de volgende concrete 
stap in het CO₂-besparingstraject

van Lean & Green.

Paul Koemans, directeur Waterschap De Dommel, winnaar Lean & Green 
Personal Mobility Award: “We zetten ons al heel wat jaren in voor duur- 
zaamheid. Dankzij de vele goede ideeën van onze medewerkers begonnen 
we zelfs keuzestress te ontwikkelen. Dankzij Lean & Green konden we focus 
aanbrengen en daardoor concrete doelstellingen realiseren. Ook de
rekentool en de feedback hielpen enorm.”
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19-9-2017
AECOC 1st Lean & Green

meeting Spain

21-9-2017
Regiosessie: schoon

mobiliteitsbudget & elektrisch 
rijden of op waterstof?Op 19 september lanceerde AECOC het 

Lean & Green programma in Spanje. 
Maar liefst 15 bedrijven nemen het 

initiatief om het succesvolle programma 
ook in Spanje uit te rollen.

Op 19 juni werd voor dit onderwerp
bijeengekomen met Koplopers uit de 

omgeving Leiden en werd op deze dag
de opzet herhaald met Koplopers uit de 

regio Noord-Oost Nederland. 
Onder de gastheerschap van Koploper 

Green Planet deelden drie Koplopers uit 
het Lean & Green netwerk hun ervaringen 

met elektrisch rijden, waterstof en 
duurzaam mobiliteitsbeleid. Aanwezigen 

werden geïnspireerd door concrete
voorbeelden en ondersteund in de 

beslissing over te stappen naar elektrische 
voertuigen en/of een aangepast 

mobiliteitsbeleid.

16-10-2017
STC NESTRA visited Connekt

with a delegation from Oman

Connekt member STC NESTRA visited 
Connekt with a delegation of 10 people 

from Oman on 16 October. It was a mix of 
public and private organizations active in 

logistics and transport. The delegation
was welcomed by Nico Anten who
gave a presentation on sustainable 

logistics with a focus on Lean & Green.
An active discussion started afterwards 
on logistic developments in Oman and 
the role of sustainability in the country. 
They were inspired by the Lean & Green 

community and the best practices.

17/18-10-2017
Stadslogistiek en Lean & Green 

in Praag

Op 17 en 18 oktober was Connekt in Praag 
om een ronde tafel over stadslogistiek te 
leiden. De Tsjechische partijen waaronder 

overheden en bedrijven wilde graag 
meer weten over de Green Deal Zero 

Emissie Stadslogistiek. De ronde tafel was 
een samenwerking van de Nederlandse 

ambassade en ECR Czech.
Daarnaast was Connekt spreker op 

het LOGIN congres in Praag, een groot 
logistiek evenement. Samen met onder 
andere Unilever werd gesproken over de 
mogelijkheden voor verduurzaming van 

de logistiek. Samenwerking was daarvoor 
een belangrijke enabler.

Jorg Lacroix, Marketing Manager Daily Fresh Food en winnaar 
Lean & Green Logistics Award: “Niet alleen onze gezonde en lekkere 
producten zijn ons visitekaartje, ook de logistiek is een onmisbare 
schakel. Onze chauffeurs zijn het (duurzame) visitekaartje die 
dagelijks de vers bereide producten leveren bij onze klanten. 
Duurzaam transport past perfect bij de merkbelofte ‘better food, 
better life’.
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Meer dan 75 verladers en vervoerders 
zijn vandaag aangezet om in 100 dagen 
samen het verschil te gaan maken begin 

2018. Hiertoe heeft Lean & Green Off-Road 
vanaf nu met de toetreding van de regio 
Noord-Holland een landelijke dekking.
Dat alle bedrijven in Nederland vanaf 
vandaag eenvoudig en snel toegang 
hebben tot het landelijke logistieke 

actienetwerk ‘Lean & Green Off-Road’ 
gaat Nederland grote maatschappelijke 

voordelen opleveren. Dankzij de 
ontwikkeling van gezamenlijke corridors 
over het spoor, de binnenvaart en de weg 
halen verladers 80% van het vervoer van 

de weg op deze corridors.

16-11-2017 
Bedrijven realiseren doorbraken 
in ‘Joint Corridor Development’ 

met Actieprogramma
Lean & Green Off-Road

18-10-2017 
Architecture for EurOpean 

Logistics Information eXchange 
TestFest

AEOLIX Test Fest showed end-to-end 
visibility and platform component

scenarios in different living labs
throughout Europe. 

24-10-2017
RDW krijgt Lean & Green Star

Ab van Ravenstein, algemeen directeur 
RDW nam op 24 oktober 2017 de 

Lean & Green Star Personal Mobility in 
ontvangst. Tussen 2011 en 2016 wisten
zij maar liefst 21,9% CO2 te reduceren. 

De RDW heeft diverse maatregelen hiertoe 
genomen zoals meer videoconferencing, 
invoeren van NS businesscards, carpoolen 
en het inzetten van zuinige en elektrische 
lease- auto’s. Hun duurzaamheidsambities 
stoppen daar niet: De RDW wil minimaal 

40% reductie behalen op CO2- uitstoot 
door vervoer. 

Gerard Franken, directeur Lease van de H4 Groep, winnaar Lean & Green 
Personal Mobility Award: “Wij profileren ons als de meest flexibele en 
groene leasemaatschappij. Daarom is meedoen aan het Lean & Green 
programma voor ons een must.”
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Voorafgaand aan het Factor 6 Congres 
van de Topsector Logistiek reikte Connekt 

vandaag acht Lean & Green Awards, 
vier 1e Stars en drie 2e Stars uit. Dat het 
Lean & Green programma blijft groeien 
bevestigt niet alleen de aandacht van 
het bedrijfsleven voor duurzaamheid, 
maar vooral de toenemende motivatie 
om daadwerkelijk actie te ondernemen 

voor het verduurzamen van transport en 
mobiliteit. Lean & Green Ambassadeur 

Gretta Schoonderbeek (Essity)
en Jannie van Andel overhandigden de 

trofeeën aan de bedrijven.

7-12-2017
Bedrijfsleven kiest Lean & Green 

als weg naar zero emissie

Thijs van den Elsen, Manufacturing Engineer Boston Scientific 
International B.V., winnaar van de Lean & Green 2e Star: “Wij doen 
nu 3 jaar mee met Lean & Green. De eerste Ster realiseer je vooral 
binnen het bedrijf, de 2e Ster vraagt een andere meetmethodiek 
en meer samenwerking. Door de Lean & Green meetmethode krijg 
je zicht op details, die veel inzicht geven. De methode geeft per 
maand overzicht van je CO₂-uitstoot per klant. Als de klant weet 
voor welke CO₂-uitstoot hij verantwoordelijk is, dan biedt dat ook 
ruimte voor gesprek met onze Customer Service organisatie om 
samen te verbeteren.”

Jules Menheere, Directeur Vos Expeditie B.V. Deventer: “Door onze 
deelname aan Lean & Green zien we een stijgende lijn in ons bedrijf. 
Het was spannend in de eerste fase, maar nu is het ingebed in de 
organisatie: iedereen is ermee bezig en het leeft. Natuurlijk gaan we 
voor de volgende Lean & Green Star, op weg naar zero emissie. 
Lean & Green heeft een positieve impact op onze mensen.”
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M
OBILITY AS A SERVICE

Deze systeemverandering laat de mobiliteit niet 
koud. Autobezit hoeft niet meer aantrekkelijk te 
zijn als je mobiliteitsdiensten kunt afnemen bij 
serviceproviders, die je reis optimaliseren van deur 
tot deur. Mobility as a Service, ofwel MaaS, gaat
ons mobiliteitssysteem rigoureus veranderen.

De economische potentie van Mobility as a
Service is enorm. Na huisvesting is mobiliteit de 
grootste uitgave van een gemiddeld Nederlands 
huishouden: per jaar besteden Nederlanders 
€ 40-50 miljard aan mobiliteit. In Nederland wordt 
per jaar zo’n 110 miljard kilometer afgelegd met
de auto, terwijl de meeste automobilisten nu nog 
over een eigen auto beschikken. Slechts 20-25% is 
daarvan nog nodig, als we gebruik kunnen maken 
van mobiliteitsabonnementen op OV, taxi, 
(deel)auto’s en deelfietsen of zelfrijdende auto’s, 
shuttlebusjes, carsharing oplossingen en
parkeerdiensten.

Ook de winst voor welzijn en milieu kan groot
zijn. Ritten worden efficiënter en dus duurzamer. 
Parkeerplekken in de stad kunnen overbodig 
worden. Je krijgt niet alleen schone lucht om in te 
ademen maar ook meer lucht om je als voetganger 
of fietser in dichtbevolkte steden te bewegen. Maar 
om de systeemsprong naar Mobility as a Service 
echt te maken moet er veel gebeuren. Daarvoor is 
koppeling van de reserverings- en betalings-
systemen van tientallen vervoerders nodig. 

ITS is een belangrijk onderdeel van Mobility as 
a Service, door alle elementen van multimodaal 
transport te koppelen - reizigers, goederen, 
voertuigen, informatie- en communicatie-
technologie en infrastructuur. Van de competitieve 
vervoerswereld wordt verregaande samenwerking 
gevraagd. En is de gebruiker wel te overtuigen? 
Dat vraagt om vertrouwen, verbinding en visie. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor de decentrale 
overheden, als katalysator van de systeemsprong. 
Maar MaaS gaat ook over de landsgrenzen heen: 
Connekt verbindt MaaS in binnen- en buitenland.

De opkomende deeleconomieën bieden nieuwe mogelijkheden. 
Deze trend is erop gericht dat we producten niet altijd gebruiken. 
Delen en collectief consumeren staat centraal. Dankzij het sharing 
economy-principe veranderden spelers als Airbnb en Spotify de 
hotel- en muziekindustrie.



14-2-2017
MaaS summit we love maas

“We love MaaS” was het verbindende 
thema voor de ruim 50 deelnemers aan

de MaaS Summit bij Connekt op 
Valentijnsdag: 14 februari 2017. 

Doel van de meeting was om na een 
algemene introductie op MaaS na te 

denken over de toepassing van Mobility 
as a Service in Nederland, specifiek in 

Amsterdam en voor de fiets.

Raymond Gense, managing 
director Next Urban Mobility: 
“We zien Connekt als het plat-
form waar publieke en private 
partijen samenkomen om 
kennis en ervaringen te delen 
en nieuwe samenwerkingen 
aan te gaan met betrekking tot 
MaaS-oplossingen.”

Johan Leferink, Programmamanager SLIM - Beter Benutten, 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland: “MaaS bevat
een sterk component van producten technologische ontwikkeling
en innovatie. De provincie heeft in haar eentje nooit de kennis,
creativiteit en slagkracht om deze ontwikkeling te ‘handelen’. 
Betrokkenheid van de markt en relevante maatschappelijke partijen
is daarmee altijd aan de orde. Het ligt voor de hand dat samen-
werking noodzakelijk is. Connekt faciliteert daarin door onder meer 
kennisuitwisseling. De provincie Gelderland wil graag haar rol
spelen in deze netwerkomgeving en Connekt is daarbij belangrijk
als signalerende partij. “

Hans Stevens, de Verkeersonderneming: 
Marktpartijen die met hun diensten geld 
verdienen aan het oplossen van de 
problemen die dikke vervoerstromen 
hebben, zouden met een deel van dat
verdiende geld als een soort social return 
ook enkele, sociale kanten van mobiliteit 
ter hand kunnen nemen. Zo kun je met 
elkaar een beter land maken, mensen 
mobiliteit, mobiliteitsgeluk, geven. 
Mobiliteitsgeluk betekent het plezier van 
de reis bevorderen, voor meer mensen 
de toegankelijkheid van bestemmingen 
vergroten en de kwaliteit van het stedelijk 
milieu verbeteren. De ambitie van
MaaS past daar prima bij. En die past 
overigens ook bij het beleid van de 
overheid: participatie van mensen
bevorderen. In de collegeprogramma’s 
van diverse grote steden staat niet de 
bestrijding van files op nummer één,
maar de participatie van hun inwoners.”
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Interview met
Raymond Gense

Interview met
Hans Stevens

Interview met
Johan Leferink



3-4-2017
Publieksbijeenkomst

50 jaar witkar

50 jaar na de wording van de Witte Fiets 
en de Witkar is de deeleconomie weer 

helemaal hot. Rebelse vernieuwer Luud 
Schimmelpennink heeft ontwerp en 

techniek inmiddels aangepast aan het 
digitale tijdperk. Deze bijeenkomst had 

een avondvullend programma met naast 
Luud Schimmelpennink een line-up aan 

nationale en internationale gasten uit 
wetenschap en de werelden van

stedenbouw, technologie en mobiliteit.

Maarten Neeskens, Co-founder & CEO van Beamrz: “MaaS is een 
ecosysteem voor enerzijds keuzevrijheid in mobiliteit en efficiënter 
gebruik van infrastructuur anderzijds. Het zorgt ook voor sociale 
cohesie en het verlaagt de footprint voor CO2 en ruimtebeslag, 
met tevreden reizigers en leefbare steden als resultaat. MaaS is de 
nieuwe manier waarop we vervoer organiseren.”
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Alwina de Boer, Programmamanager vernieuwing OV, provincie 
Noord-Brabant: “Wij willen door te experimenteren met MaaS en 
nieuwe mobiliteitsdiensten gevoel krijgen over wat MaaS kan 
bijdragen aan de vraag naar mobiliteit vanuit reizigers. De
kennis die we hierbij opdoen willen we onder andere weer gaan 
meenemen in toekomstige OV concessies.”

Interview met
Maarten Neeskens

Interview met
Alwina de Boer



15-6-2017
MaaS bijeenkomst 15 juni: 

Going Dutch!

Going Dutch! Dat was het thema van de 
MaaS bijeenkomst op 15 juni bij Connekt. 

Er gebeurt veel in Nederland op het gebied 
van MaaS. 15 sprekers, zowel overheid 
als bedrijfsleven, deelden hun visie en 

activiteiten. De Verkeersonderneming gaat 
voor mobiliteitsgeluk en mobiliteit voor 
mensen die nu geen toegang hebben: 

“Happiness is a human right, not a
privilege reserved for the lucky few.”

16-6-2017
Verrassende inzichten

MaaS-studie

In het kader van zijn afstudeeronderzoek 
bij Connekt onderzocht TU-student

Roy van Kuijk wat de maatschappelijke 
impact van MaaS zou kunnen zijn. 

Roy’s afstudeerstage begon met een 
literatuurstudie en expertinterviews. Zijn 
bevindingen heeft hij gebundeld in het 

verslag ‘Indications on the societal impact 
of MaaS’. Welke impact kan Nederland 

verwachten van MaaS?
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11-10-2017
Stadswerk Magazine - 

themanummer mobiliteit
Interview Marije over MaaS

Spotify in plaats van muziek op de harde 
schijf, licht in plaats van lampjes - op tal

val terreinen vindt een verschuiving plaats 
van producten naar diensten. Ook op het 
gebied van mobiliteit zijn er experimen-

ten, onder de noemer Mobility as a
Service. Marije de Vreeze van mobiliteits-

netwerk Connekt vertelt erover.

Jeroen Suurmond, Chief of initiative bij helloGo: “Soms heb je opeens
een brainwave. Zo vroegen we ons af waarom we ons nog net zo 
verplaatsen als onze (groot)ouders in 1950. Het was óf de auto óf het
ov. Meer smaken waren er niet. Maar vandaag hebben we huurauto’s, 
deelfietsen, elektrische taxi’s en ga zo maar door. Daarnaast kun je met
de nieuwste technologie al het verkeer in kaart brengen. Dus hebben
wij alle manieren van vervoer en reiskeuzes aan elkaar geknoopt in
1 handige app: de alles-in-1 reisapp waarin je je reis plant, boekt en
ook betaalt. Geen gedoe dus meer om je reis te regelen en alles is zo
geregeld. Makkelijk toch?”

Indications of 
the societal 
impact of MaaS

Interview met
Marije de Vreeze

Interview met
Jeroen Suurmond



SMART CITIES

Een smart city gebruikt informatietechnologie en 
het Internet of things om de stad te beheren en te 
besturen. Via een netwerk van sensoren, internet 
en hoogstaande technologische apparaten zijn 
alle onderdelen van de stad (van ziekenhuizen en 
bibliotheken tot transport en nutsvoorzieningen) 
onderling verbonden. 

De ontwikkeling van smart cities is een grote 
uitdaging, waarbij heel veel spelers betrokken 
(willen) zijn. Connekt verbindt koplopers uit de 
mobiliteit, IT, energie en telecomindustrie aan 
kennisinstituten, overheid en andere bedrijven. 
Als een ‘lerend platform’ stimuleert Connekt 
uitwisseling van kennis en best practices en 
ontstaat er ruimte voor initiatieven om de transitie 
naar smart cities een stap verder te brengen.

Rond 2050 woont 66% van de wereldbevolking waarschijnlijk in 
stedelijk gebied. Al deze mensen hebben toegang nodig tot elemen-
taire hulpbronnen zoals veilig voedsel, schoon water en voldoende 
energie. Ook zullen ze efficiënt van het ene punt naar het andere 
willen reizen, in een veilige omgeving en een duurzame economie 
die voldoende zekerheid biedt. Slimme steden - smart cities - gaan 
aan deze behoeften voldoen.
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7-4-2017
Smart City Conference Zagreb

Connekt is gevraagd om vanuit de 
Smart City Embassy een presentatie 

te geven op de Smart City Conference 
in Zagreb op 7 april. Marije de Vreeze 

presenteerde een breder, integraal concept 
van slimme oplossingen geïmplementeerd 

in Amsterdam, dat echt de status van
een slimme stad heeft.

28-9-2017
Smart Cities in Sofia, 

Bulgarije

Connekt werd op verzoek van de 
Nederlandse ambassade in Bulgarije 
uitgenodigd om op 28 september de 

kennis over Smart Mobility in relatie tot 
Smart Cities te delen met Bulgaarse 

overheidsmedewerkers, bedrijven en 
startups. De Nederlandse ambassade 
organiseert in samenwerking met de 

Innovation Starter Agency en het Dutch 
IT Cluster in Bulgarije een serie Dutch 

Innovation Cafés. Deze tweede editie stond 
in het teken van Smart Mobility en Smart 
People. Deze series zijn een goed initiatief 
om kennis rondom techniek en gedrags-

verandering te delen met betrekking
op de Smart Cities.

Alexander Manolev, Bulgaarse vice minister van Economische 
Zaken: “We zijn niet actief in de ontwikkeling naar ‘Slimme Steden’ 
omdat we willen aansluiten bij deze wereldwijde trend, maar 
omdat we ons moeten aanpassen in dit veranderende klimaat.”

9-10-2017
Litouwse delegatie 

bij Connekt

Op 9 oktober 2017 bracht een delegatie 
van de Lithuanian Road Administration 
een bezoek aan Connekt. Via de Smart 
Mobility Embassy wilde de Litouwse
delegatie leren van de Nederlandse

werkwijze. Zij werden welkom geheten 
door Nico Anten waarna verschillende 
experts uit het Connektnetwerk zoals 

KPN, Technolution, NXP en Dynniq hen 
bijpraatten over de nieuwste technische 
ontwikkelingen op het gebied van Smart 
Mobility. Ook kregen zij lessons learned 
van de samenwerking tussen publieke

en private partijen binnen verkeers-
management te horen.

13 t/m 15-11-2017
Connekt on a Mission to

Smart City Expo Barcelona

In november organiseerde Connekt een 
reis naar het Smart City Expo in Barcelona. 

Met een delegatie van overheden en 
bedrijven werd een bezoek gebracht de 
Expo waar verschillende Connektleden 

een stand hadden. De delegatie ging langs 
bij PTV Group, TomTom en TNO. Connekt 
was ook gevraagd als spreker tijdens de 
sessie: Innovative Public Transit Models 

Reshaping Cities. Dat was een mooie 
gelegenheid om de ontwikkelingen op het 
gebied van Mobility as a Service te delen. 
Daarnaast ging Connekt op bezoek bij de 

startup lab van SEAT en 22@Network.
De reis werd afgesloten met een 

bijeenkomst bij AECOC, de partner voor 
Lean & Green in Spanje.



• Reisinformatie beweegt van collectieve
 beïnvloeding naar een slimme mix van
 collectieve en individuele dienstverlening;
• Wegkantsystemen functioneren niet meer
 stand-alone maar coöperatief;
• De opgave voor reisinformatie en verkeers-
 management beweegt van lokaal en 
 regionaal naar landelijk dekkend;
• Business to government wordt aangevuld met 

business to business en business to consumer;
• Data wordt zowel door publieke als private
 partijen open gedeeld;
• Steeds meer allianties, publiek-private
 samenwerking en een continue dialoog
 tussen markt en overheid.

ITS bevindt zich midden in dit uitdagende speel-
veld en biedt oplossingen. De toepassing van
informatie- en communicatietechnologieën in 

voertuigen en transportinfrastructuur maakt het 
verkeer veiliger, efficiënter, betrouwbaarder en
milieuvriendelijker. Wereldwijd neemt het gebruik 
van deze intelligente transportsystemen (ITS) toe; 
Nederland is koploper. Dankzij ITS kan de overheid 
haar regelgeving doelmatiger handhaven en de 
veiligheid en doorstroming bevorderen. Infrastruc-
tuurbeheerders en OV-bedrijven kunnen reizigers 
beter informeren en sturen. Er ontstaan kansen voor 
nieuwe private diensten. ITS-vraagstukken gaan niet 
alleen over de techniek, maar ook over implemen-
tatie en organisatie van processen: het speelveld 
verandert.

ITS ondersteunt verkeersmanagement om betrouw- 
baar, beschikbaar, voorspelbaar, gekoppeld en 
steeds flexibeler te zijn. Connekt faciliteert markt 
en overheid in dat proces van continuous improve-
ment. Hoe creëer je gezamenlijk afspraken om
 samen beter te worden? Dat kun je door je 
opdrachtgever - opdrachtnemer relatie goed vorm 
te geven. Dat kan binnen Connekt; van strategisch 
tot operationeel niveau op verschillende manieren. 
En ook internationaal; Connekt vertegenwoordigt 
ITS Netherlands in het wereldwijde ITS-netwerk.

Technologie is voortdurend in ontwikkeling, en de ontwikkelingen 
gaan razendsnel. Innovaties zijn van grote invloed op mobiliteits-
beleid en -beheer. En al deze ontwikkelingen staan in het teken
van verbinding. In de wereld van Smart Mobility en ITS vinden
opwindende verschuivingen plaats:

SMART M
OBILITY & ITS
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23-2-2017
Jaarverslag Internationaal 2016 

door ITS team RWS

Op 23 februari heeft het ITS team
Rijkswaterstaat het eerste ‘Jaarverslag 

Internationaal 2016‘ uitgebracht. 
Hiermee maakt het team zichtbaar waar 
Rijkswaterstaat, ministerie Infrastructuur 

en Milieu, RDW en NDW internationaal 
samen actief zijn in het werkgebied van 
Intelligent Transport Systems (ITS) voor 

wegverkeer. In het jaarverslag worden de 
belangrijkste ontwikkelingen van ITS in 
Europa beschouwd. De ontwikkelingen 

zijn gesorteerd op gremium en thema en 
geven de lezer inzicht in de status van de 

discussies.

14-3-2017
Informatiebijeenkomst EU 

verordening ITS

Deze informatiebijeenkomst werd 
georganiseerd door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat 
in samenwerking met Connekt

georganiseerd. Deze eerste bijeenkomst 
richtte zich op ITS Actie B, Actuele 

verkeersinformatiediensten en 
weggegevens, uit het ITS Action Plan.

Er werd update gegeven over de 
verwachte Europese verordening voor ITS 

actie B en de mogelijke consequenties van 
deze acties voor Nederlandse stakeholders. 

Tijdens de bijeenkomst is ook ingegaan 
op de achtergrond van de Richtlijn, de 

Europese en de Nederlandse context en de 
verplichtingen van de richtlijn. 

Tijdens de Automotive Week 2017, een 
internationale mobiliteitsweek op en 

om de Automotive Campus in Helmond, 
bundelen diverse partijen hun krachten 
om gezamenlijk na te denken over hoe

we onze mobiliteit anders kunnen 
organiseren. Thema van de week was dit 
keer Where Smart Mobility meets Traffic.

26-31 maart 2017
Automotive Week

27-3-2017
Nederland kandidaat gastland 

Europees ITS congres 2019 in 
Brainportregio

Met het aanbieden van het bid book
aan ERTICO tijdens de opening van de 
Automotive Week 2017 in Helmond is 

Nederland in de race voor de organisatie 
van het prestigieuze ITS European 

Congress over intelligente transport-
systemen (ITS) in 2019. Met brede 

steun van andere steden, regio’s en de 
Nederlandse ITS-industrie is de 

Brainportregio de Nederlandse kandidaat 
voor de ontvangst van ruim 2.000 
deelnemers. Gemeente Helmond, 
gemeente Eindhoven, Brainport 

Development, provincie Noord-Brabant, 
het ministerie van Infrastructuur en

Milieu en Connekt trekken in deze samen-
werking samen op. Onder het motto:

 fulfilling ITS promises!

Jaarverslag 
Internationaal
2016 
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19-5-2017
Vernieuwd DITCM is gezamenlijk 

C-ITS programma van 
AutomotiveNL en Connekt

Tijdens een feestelijke netwerklunch op 
19 mei bij Connekt in Delft presenteerden 
Nico Anten, managing director Connekt, 

en Benno Hüsken, directeur AutomotiveNL 
het vernieuwde DITCM: hét Nederlandse 

opschalingsprogramma voor Coöperatieve 
Intelligente Transportsystemen (C-ITS). 

De samenwerking tussen AutomotiveNL 
en Connekt versterkt het C-ITS netwerk 
in Nederland, onder meer door de inzet 
van één gemeenschappelijke agenda en 

programma.

19-5-2017
Vernieuwd DITCM is gezamenlijk 

C-ITS programma van 
AutomotiveNL en Connekt

Tijdens een feestelijke netwerklunch op 
19 mei bij Connekt in Delft presenteerden 
Nico Anten, managing director Connekt, 

en Benno Hüsken, directeur AutomotiveNL 
het vernieuwde DITCM: hét Nederlandse 

opschalingsprogramma voor Coöperatieve 
Intelligente Transportsystemen (C-ITS). 

De samenwerking tussen AutomotiveNL 
en Connekt versterkt het C-ITS netwerk in 
Nederland, onder meer door de inzet van 

één gemeenschappelijke agenda
en programma.

Mark van Kerkhof, Managing consultant Smart en Green Mobility bij APPM: 
“APPM wil Nederland mooier maken. Dat is waar wij met zo’n 80 collega’s 
dagelijks aan werken in samenwerking met overheden, marktpartijen en
kennis instellingen. Met passie, moed en visie werken de medewerkers van 
APPM aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van stedelijk en
landelijk gebied. Het tot stand brengen van de complexe opgaven in een 
steeds kritischer wordende omgeving vraagt het uiterste van de
projectmanager.”

19 t/m 22-6-2017
Dutch Pavilion in Straatsburg 

druk bezocht

Van maandag 19 juni tot en met 
donderdag 22 juni vond het twaalfde 

Europese ITS congres in Straatsburg plaats. 
Samen met de leden TNO, RDW, NDW, 

Vialis, Brainport, Goudappel/DAT Mobility, 
Dynniq en de Smart Mobility Embassy 

organiseerde Connekt het Dutch Pavilion, 
waar ontmoeting en connectiviteit 

centraal stonden. Mede dankzij de ‘Triple 
A locatie’ kwamen veel bezoekers over de 
vloer en heeft ITS Netherlands weer een 
visitekaartje af kunnen geven in Europa.

Interview met
Mark van Kerkhof
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7-7-2017 
ITS in the Netherlands Progress 

Report 2014 - 2017

This report has been drawn up within the 
framework of the European ITS Directive 

(2010/40/EU),`under which Member 
States are required to submit reports at 
certain moments. On the basis of Article 
17 of the Directive guidelines have been 
adopted on the form that these reports 

should take. This report is a follow-up on 
the progress report previously submitted 
to the European Commission in 2014 and 
the document ‘ITS-Plan the Netherlands 
2013-2017’ submitted in August 2012.

19 t/m 22-6-2017
Bestuurs- en Ledenreis

naar Straatsburg

Op maandagochtend startte de Connekt 
bestuurs- en ledenreis op Schiphol. 

Het vliegtuig dat vol zat met
Connektleden vloog naar het tropisch 
warme Straatsburg met onder andere 
bezoeken aan startups, de regionale 

overheid, Lohr, ITS congres en de 
Nederlandse ambassade. 

20-6-2017
Lancering Smart Mobility 

Embassy tijdens ITS Straatsburg

Op dinsdag 20 juni is de Smart Mobility 
Embassy officieel gelanceerd tijdens het 
ITS European Congress in Straatsburg. De 

belangstelling voor de lancering en de 
borrel op de gecombineerde Connekt en 
Talking Traffic stand was overweldigend. 

Marije de Vreeze, manager ITS 
Netherlands, en Esther Schoemaker, 
Talking Traffic, heetten de ruim 150 

belangstellenden welkom. De borrel 
werd gesponsord door Dynniq, dus ook 

Haye Mensonides, commercieel directeur 
mobiliteit bij Dynniq, verwelkomde de 

gasten. Na de woorden van welkom
werd gezamenlijk gekeken naar het 

lanceringsfilmpje en werd er geproost op 
de Smart Mobility Embassy.

21-6-2017
Nederlands-Franse side-event 
met het thema Smart Mobility

Ter gelegenheid van het 12e ITS-Europe 
Congres in Straatsburg organiseerden

de Ambassade van het Koninkrijk 
der Nederlanden en Connekt het 

Nederlands-Franse side-event met het 
thema Smart Mobility, in samenwerking 

met de Regio Grand Est op woensdag
21 juni 2017 in Strasbourg. 

Lanceringsfilm 
Smart Mobility 
Embassy

Verslag ledenreis 
Strassbourg Progress Report

ITS in the
Netherlands
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29-8-2017
MMI meets Bikes

Een MMI bijeenkomst staat in het 
teken van kennisdeling en discussie 
op een specifiek onderwerp van en 
voor leden van Connekt. Deze MMI 

stond in het teken van fietsdata. 
Vijf interessante sprekers namen de 

aanwezigen mee in hun spraakmakende 
ideeën, uitgevoerde onderzoeken en 

verrassende visies en gingen in gesprek 
over de verschillende conclusies. 12-9-2017

Succesful pitch for European ITS 
Congress 2019

Together with Eindhoven and Helmond, 
Connekt presented the final bid for the ITS 

European Congress 2019 in front of the 
ERTICO - ITS Europe selection committee. 

14-9-2017
Bezoek van de Smart Mobility 

Embassy aan de IAA

De Internationalen Automobil-Ausstellung 
vond in Frankfurt plaats. Een evenement 

waar de auto-industrie haar nieuwste 
ontwikkelingen toont aan de 

internationale pers, (nieuwe) partners, 
toeleveranciers, politiek en het grote 

publiek. Op dit evenement organiseerde 
de Smart Mobility Embassy bezoeken 

aan onder andere het Holland High-Tech 
paviljoen, IenM paviljoen, forum met 

nationale en internationale sprekers over 
data, connectiviteit en automatisering 

en nog veel meer verschillende bezoeken 
OEM’s en exposanten op de beursvloer. 

24-8-2017
Kamerbrief over ontwikkelingen 

verkeersinformatie

In 2017 nam de Regiegroep SMITS het 
initiatief om de Deal van Delft te herijken 

op basis van de ontwikkelingen in het 
VI-domein. Middels werksessies brachten 

diverse stakeholders de problematiek 
in kaart en kwamen zij tot de conclusie 

dat de Deal van Delft op hoofdlijnen nog 
steeds vigerend is, maar dat wel behoefte 
is aan een verscherping van de publieke/

private rollen. Daarop heeft het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat samen 

met de Regiegroep SMITS een brief 
opgesteld over de aanscherping van de 

rollen in het VI-domein die door de 
Minister aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Kamerbrief

See the video for 
a preview of the 
highlights of the 

final bid 



13-10-2017
The Netherlands ‘preferred 

choice’ candidate-host country 
European ITS Congress 2019

De ITS Europe Supervisory Board van 
ERTICO heeft Brainport Eindhoven 
aangewezen als ‘preferred choice’ 

kandidaat om het Europese ITS Congres 
2019 te hosten. Aan de toewijzing 

ging een selectieproces vooraf waarin 
inzendingen door verschillende steden 
in Europa zijn beoordeeld. De keuze is 

gemaakt op aanbeveling van de Europese 
Selectie Commissie, die alle inzendingen 

heeft onderzocht.
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Gerard Doll, Divisiemanager Voertuig, Regelgeving & Toelating/
Director Vehicle, Regulation and Admission bij de RDW en tevens 
voorzitter van de Committee Smart Mobility: “Als voorzitter wil ik 
kennis van alle partijen aan tafel benutten om richting te geven 
aan de ontwikkelingen in Nederland, daar gaat het om. Juist 
binnen Connekt kan dit, de invalshoeken van de verschillende 
leden maakt de kracht groter. En vanuit die diversiteit kun je ideeën 
genereren, waar Nederland van kan profiteren. Door de verschil-
lende partijen aan tafel kunnen we onderwerpen in een breder 
verband zien en gezamenlijk een stuk verder komen, door de hele 
keten bij het probleem te betrekken zonder te verzanden in een 
Poolse landdag.”

12-10-2017
DITCM Themadag

Versnelling van
opschaling

De DITCM themadag werd georganiseerd 
door Connekt en AutomotiveNL in 

Helmond. In een vol programma werd 
de huidige stand van zaken van C-ITS in 

Nederland en EU besproken. Het centrale 
thema voor de middag was ‘Versnelling 

van opschaling’.

Interview met
Gerard Doll

Mehmet Düzenli, Connection Systems: “Connekt is een 
onmisbare schakel in participatie, een aanjager van
innovatie en zet Nederland als klein land WERELDWIJD
groot op de ITS kaart!”



28-10/5-11-2017
Innovatie Missie Automotive 

Smart & Green Mobility: 
VS en Canada

Deze innovatie missie werd 
georganiseerd in samenwerking met 
AutomotiveNL, Brainport Eindhoven

en Connekt/ITS Netherlands.
Tijdens de missie zijn (nieuwe) automotive 

kansen verkend op het gebied van 
Smart & Green Mobility en zijn onder 
andere bezoeken gebracht aan het ITS 

World Congress in Montreal, het 
Automotive ecosysteem in Detroit en het 

Smart City programma van Columbus. 
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29-10/2-11-2017
ITS World Congress 2017, 

Montreal - Connekt op het 
Europees Paviljoen

Verschillende organisaties stonden op 
een gezamenlijke stand van Ertico, 

waaronder ook Connekt. Hier konden we 
onze Nederlandse kandidatuur voor het 
ITS EU Congress 2019 presenteren en het 
netwerk ontvangen. Onderdeel van het 

congres was een vergadering van alle ITS 
Nationals die aanwezig waren op het 
congres. Op woensdag organiseerde 
Connekt voor haar aanwezige leden

het traditionele Dutch Dinner. 
Met 20 aanwezige leden werden de 

hoogtepunten en geleerde lessen gedeeld 
tijdens de laatste avond in Montreal.

10-11-2017
Talking Traffic wint

Industry Award

Deelnemende bedrijven aan het 
Partnership Talking Traffic ontvingen de 

Industry Award tijdens het 24e ITS World 
Congress in Montréal in Canada. 

De Awards bieden een waardevolle 
gelegenheid om successen op het gebied 

van ITS in de schijnwerpers te zetten. 
Talking Traffic werd voorgedragen voor 

nominatie vanuit Nederland door de 
Connekt Committee Smart Mobility. De 
winst is een mooie erkenning voor het 

Partnership Talking Traffic en het werk van 
de Connektleden in het partnership.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en 
Waterstaat: “Ik wil de regio en de betrokken organisaties feliciteren. 
Het is een eer voor Nederland dat we het ITS congres 2019 kunnen 
organiseren. Het is voor overheden en de sector een mooie stip op 
de horizon, een podium om te laten zien wat we kunnen.”

Chris de Veer, Provincie Noord-Holland: “Connekt is van 
onschatbare waarde in de verbinding tussen overheid en markt, 
tussen regio en rijk, tussen Nederland en europa en tussen oude 
waarden en innovatie.”
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5-12-2017
Prestigieus Europees ITS congres 

komt naar Nederland in 2019: 
kans voor Nederlandse Smart 

Mobility industrie

Op dinsdag 5 december is officieel bekend 
gemaakt dat Nederland over anderhalf 
jaar als gastheer zal optreden van een 

groot Europees congres (ca. 2.500 
deelnemers) op het gebied van Smart 

Mobility, dat wordt georganiseerd door 
ERTICO-ITS Europe. Dit Europese ITS 

Congres vindt plaats van 3-6 juni 2019 in 
de Brainportregio Eindhoven-Helmond. 
Het congres biedt podium aan innovatie 
en projecten die te maken hebben met 

slimme mobiliteit, zoals zelfrijdende
 auto’s, filemijden en logistiek. Een aantal 
van deze innovaties was op deze middag 

op de Automotive Campus in
Helmond te zien.

Matthijs van Miltenburg, lid van het Europese Parlement (D66/
ALDE): “Als ambassadeur ondersteun ik van harte de komst van het 
ITS European Congress 2019 naar mijn thuisregio Brabant. Europa 
is onmisbaar in het verbinden van verkeersinnovaties, zoals C-ITS, 
in de Europese lidstaten. Samen maken we dit congres tot een groot 
succes en Europa tot een koploper in ITS in de wereld!”

Nico Anten, Managing Director Connekt namens alle partners: 
“Nederland wil een wereldwijd leider in Smart Mobility zijn en
blijven. Door intensieve samenwerking - waar we in Nederland 
goed in zijn - kunnen we de doorstroming op de weg verbeteren,
de uitstoot van giftige stoffen verminderen, zorgen voor meer 
veiligheid op de weg en een gezonde en bruisende economie
bevorderen. Hoe we dat doen, en hoe andere landen van onze
diensten gebruik kunnen maken, gaan we op het ITS Congres
2019 laten zien.”

12-12-2017
DITCM Themadag, Werkagenda 

SMC S&P en Kennisagenda 
Automatisch Rijden

Ruim 50 professionals uit de mobiliteits-
sector trotseerden op 12 december de 

besneeuwde wegen om aanwezig te zijn 
bij de Kennisagenda bijeenkomst voor 

Automatisch Rijden.
Verschillende sprekers lichtten de actuele 

ontwikkelingen omtrent automatisch 
rijden toe. Rui Roosien sprak kort over

het onderzoek naar regulering van 
automatisering wegverkeer op basis van 

de lessons learned uit de luchtvaart. 
Een van de conclusies was: ‘Performance-
based regulation is the way forward for 

regulating self-driving vehicles.’ 
De sessie over de Kennissagenda werd 

gecombineerd met de DITCM
 themabijeenkomst en de Smart Mobility 

Community for Standards & Practices.
Verschillende sprekers namen de 

aanwezigen mee in de actuele 
ontwikkelingen omtrent C-ITS/C-AD en 

de voortgang van het DITCM programma. 
Aansluitend vond een brede bijeenkomst 

van de Smart Mobility Community for 
Standards & Practices plaats.



Mensen willen niet alleen een hoog serviceniveau 
en mobiliteit, maar ook rust, ruimte en een gezond 
leefklimaat. Toenemende vervoersbewegingen 
zorgen echter voor meer drukte en meer uitstoot, 
als we er niets aan doen. Hoe kunnen deze ver-
schillende wensen samengaan? We moeten een 
nieuwe vorm vinden voor stedelijke distributie, 
die gericht is op meer doen met minder logistieke 
bewegingen en minder emissies. Dat kunnen we 
doen door het transport anders te organiseren, de 
regelgeving aan te passen, nieuwe technologie toe 
te passen, slim aan te besteden en duurzaam in te 
kopen.

Maar dat vraagt wel om meer samenwerking 
tussen bedrijfsleven, overheid én consument. 
Dat kan binnen Green Deal Zero Emission Stads-
logistiek, onderdeel van de Topsector Logistiek, 
uitgevoerd door Connekt. Partijen van de Green 
Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 
2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. 
Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese 
wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije 
voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie 
van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stads-
logistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven 
partijen ernaar om het geluid te beperken. In 
Living Labs (regionale pilots) onderzoeken zij 
waar ‘Zero Emission’ levering mogelijk is én wat er 
nodig is om dat mogelijk te maken. Zo kunnen we 
gezamenlijk opschalen voor meer impact. 

Join GreenDealZes at Connekt!

De stad vormt het hart van onze economie. Verstedelijking leidt tot 
steeds meer drukte in een beperkte hoeveelheid ruimte. Dat zet ook 
veel druk op het logistieke systeem. Uit onderzoek van de Topsector 
Logistiek en Connekt blijkt dat maar liefst 1/3 van de logistiek in de 
stad wordt afgehandeld door busjes: dat betekent 80% van de totale 
vervoersbeweging.
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STADSLOGISTIEK

Zero Emission
Stadslogistiek



2-2-2017 
Beter inzicht in stadslogistiek 

door veilig gebruik van camera’s

Connekt heeft in opdracht van de 
Topsector Logistiek in het kader van

de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
en in samenwerking met de

Gemeente Amsterdam, een stappenplan 
ontwikkeld om binnen de privacykaders 
geanonimiseerde voertuiggegevens te 

gebruiken voor binnenstedelijk onderzoek. 
Op 2 februari is deze handleiding openbaar 

gemaakt. Inzicht in binnenstedelijke 
logistiek is voor de Topsector Logistiek van 

belang om doelgericht verder te werken 
aan innovaties die goed zijn voor
Nederland en voor de positie van

Nederland in de wereld.
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Rogier Kuin, BOVAG: Connekt is voor ons hét 
platform in Nederland om elkaar te ontmoeten, 
kennis uit te wisselen en ervaringen te delen 
over slimme mobiliteit.”

Permanente
monitoring door
kentekencamera’s



De bestelauto is hét werkpaard van 
bedrijven en zzp’ers in de Nederlandse 

economie. Niet zonder reden: het 
vervoermiddel is multifunctioneel en 
flexibel inzetbaar, en is in vergelijking 

met (kleinere) vrachtwagens en personen-
auto’s ook nog goedkoop in aanschaf en 
praktisch in gebruik. Daarnaast volstaat 

een B-rijbewijs om een bestelauto te 
mogen besturen, dit betekent dat veel 

Nederlanders van een bestelauto gebruik 
kunnen maken. Het zijn allemaal redenen 

waarom er in Nederland ruim 923.000 
bestelauto’s zijn, dit is ongeveer 

1 bestelauto per 9 werkende Nederlanders. 
Er is echter nog relatief weinig bekend 

over de inzet van bestelauto’s in Nederland 
in vergelijking met andere vervoers-

middelen. Dit was voor Connekt aanleiding 
om aan een consortium van vijf organisa-
ties de vraag te stellen om de stand van 
zaken rondom bestelauto’s in Nederland

in kaart te brengen.

16-3-2017 
Het rapport ‘Gebruikers en inzet 
van bestelauto’s in Nederland’ is 

gepubliceerd
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Gebruikers en
inzet van 
bestelauto’s in
Nederland

9-6-2017
Outlook City Logistics

Een toekomstbestendige strategie 
ontwikkel je op basis van feitelijke 

informatie. Daarom lieten de Topsector 
Logistiek en Connekt de Outlook City
Logistics ontwikkelen als instrument

om de aannames over trends en
ontwikkelingen systematisch te

onderbouwen. Aannames die leiden tot 
een andere verwachting van de toekomst 

maken verschil - en faciliteren een
zuiverder gesprek dat leidt tot meer 

onderling begrip. Zo geeft de Outlook City 
Logistics zicht op een verbeterde visie in 

een meer coherent geheel.

Outlook City 
Logistics

Leo Bingen, RAI Vereniging: “Connekt 
is voor mij een ideaal platform voor 
meet & greet met gelijkgestemden in 
de wereld van moderne mobiliteit om 
kennis te vergaren, uit te wisselen en 
partnerships te verkennen c.q. aan
te gaan.”
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René de Heer, wethouder economie van Zwolle: “Samen 
met de ondernemers maken wij van onze prachtige oude 
binnenstad een aantrekkelijke plek om te bezoeken of 
langere tijd te verblijven. Bereikbaar en gastvrij, dat is 
Zwolle. Maar het bereikbaar houden van onze binnenstad 
is een uitdaging, terwijl een goede bereikbaarheid een 
voorwaarde is voor een economisch vitale en bruisende 
stad.”

19-6-2017
Overijssel sluit aan bij

Green Deal ZES

Emissievrij bevoorraden van de
binnenstad: voor dat doel gaan nu ook
de Overijsselse steden Zwolle, Deventer

en Enschede. Op 19 juni 2017
ondertekenden de wethouders René de 

Heer (Zwolle), Liesbeth Grijsen (Deventer) 
en Hans van Agteren (Enschede)

de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek,
ofwel de Green Deal ZES.



TOPSECTOR LOGISTIEK
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Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken
als vergrijzing en klimaatverandering om een
stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern
voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, 
onderzoekers en overheden samen aan deze 
uitdagingen werken (gouden driehoek/triple
helix). Er wordt samengewerkt om de beste 
producten en diensten te realiseren (innovatie), 
talenten aan te trekken (human capital) en de
sectoren internationaal goed te positioneren.

Dat doen we door te investeren in de negen 
sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend 
zijn: de topsectoren. Instrumenten die we
inzetten zijn onder meer: investeringen, fiscale 
prikkels, garanties en het wegnemen van
belemmeringen.

In 2010 startte het Kabinet met het topsectoren-
beleid. De logistieke sector is een van de negen 
sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal 
toonaangevend is. Met een toegevoegde waarde 
van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeids-
plaatsen is de logistiek van groot economisch 
belang. Dat zijn niet alleen bedrijven, die een 
producten vervoeren of overslaan, maar ook 
logistieke en supply chain functies binnen 
verladende bedrijven. 

De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven
uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan
voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is
goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en
leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun
marktpositie. In dit hoofdstuk een aantal 
hoogtepunten uit 2016. Kijk voor prijsvragen, 
aanbestedingen, terugkerende bijeenkomsten
en meer informatie op @TSLogistiek.

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de
wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar 
onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend
moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.



16-3-2017 
Topsector Logistiek gaat voor 

Futureproof Logistics

16-3-2017 
Topsector Logistiek publiceert 
verrassende inzichten gebruik 

bestelauto’s in Nederland

Op het Topsector Logistiek Congres op
16 maart 2017 in Aalsmeer worden de 

eerste resultaten van de studie ‘Gebruikers 
en Inzet van Bestelauto’s in Nederland’
bekend gemaakt. De studie, geïnitieerd 

door Connekt namens de Topsector
 Logistiek en uitgevoerd door een 

consortium bestaand uit de onderzoeks-
bureaus Buck, CE Delft, Districon, Panteia 
en TNO, geeft gedetailleerd inzicht in de 
gebruikers en inzet van de ca. 876.000 

bestelauto’s in Nederland.

In de naam van het jaarcongres van de 
Topsector Logistiek op 16 maart 2017 
resoneert haar ambitie: Futureproof 

Logistics. Die ambitie is niet mis. Ruim 
800 bezoekers bogen zich in Studio’s 

Aalsmeer over vragen als: Hoe kunnen we 
de groeiende stad duurzaam bevoorraden? 
Hoe kan de logistiek zijn productiviteit met 

een factor 6 verbeteren om de klimaat-
doelstellingen van Parijs te halen? 

De Topsector presenteerde een aantal 
harde én heuglijke feiten.
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16-3-2017 
Vinden van goed personeel

in de nabije toekomst wordt
een grote uitdaging voor de 

logistieke sector

De Topsector Logistiek vroeg aan 
onderzoeksbureau Panteia in beeld te 

brengen wat de huidige en toekomstige 
kwantitatieve samenstelling en personele 

dynamiek is van het hoger logistiek 
personeel. Het is een belangrijk vraagstuk 

voor de sector, want de groeiambities 
moeten wel uitgevoerd worden. Op tijd 

anticiperen op de veranderingen is 
essentieel, want zaken als onderwijs 

innovatie, instroom verhoging en imago 
verbetering kosten geld en tijd. Panteia 
interviewde tientallen experts en deed 
uitgebreid deskresearch. De resultaten 
werden tijdens het jaarcongres van de 

Topsector Logistiek in Aalsmeer 
bekend gemaakt.

Gebruikers en
inzet van 
bestelauto’s in
Nederland



9 t/m 11-5-2017
Studiereis naar Transport & 

Logistics Fair München

Connekt organiseerde deze studiereis
naar München namens de Topsector

Logistiek. Het hoofdthema van de reis was 
digitalisering & robotisering. Hoe gaan

we om met deze veranderingen? 
Naast de technologische ontwikkelingen is 
tijdens deze reis aandacht besteed aan de 
implementatie ervan. Hoe kunnen robots 

worden ingezet in het huidige arbeids-
proces? Naast het bezoek aan de ‘Transport 

& Logistics Fair’ zijn ook een aantal 
bedrijven in de omgeving bezocht.

Op 29 maart liet de Britse premier 
Therese May artikel 50 van het Verdrag van 
Lissabon in werking treden, 9 maanden na 

het referendum waarin de Britse kiezers 
kozen voor het verlaten van de EU. Dat 

betekent dat de onderhandelingen met de 
Europese Commissie over de Brexit spoedig 

zullen starten. Hoe kunnen bedrijven 
anticiperen op een eventuele ‘harde’ 
Brexit? Voor bedrijven in de logistiek 

organiseerden Connekt en de Topsector 
Logistiek op 12 mei een ‘Brexit-seminar’.
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12-5-2017
Brexit-seminar voor

logistieke sector door Connekt
en Topsector Logistiek

Bouwlogistiek is typisch een voorbeeld
van een sector waar verduurzaming 

veel geld kan opleveren. Van belang is 
de verschillende ketens aan elkaar te 

verbinden zodat efficiënt wordt ingekocht 
en vervolgens gebundeld naar de 

bouwlocatie getransporteerd wordt. Dit 
bespaart bouwprojecten in de stad veel 
geld en tijd. Tijdens deze bijeenkomst 

werd toegelicht hoe dit proces 
georganiseerd kan worden en welke 

rollen de verschillende stakeholders hierin 
kunnen vervullen.

17-5-2017
Landelijke Conferentie 

Bouwlogistiek



9-10-2017
Minister Schultz van Haegen 

neemt Resultatenboek Topsector 
Logistiek in ontvangst

Op maandag 9 oktober heeft minister 
Schultz van Haegen het Resultatenboek 
van de Topsector Logistiek in ontvangst 
genomen. Het boek werd aangeboden 
door Aad Veenman, boegbeeld van de 

Topsector Logistiek, en live toegelicht door 
Liane Philipsen, European Sales Director 
bij Mainfreight, en René de Koning, de 

F-35 Industrial Logistic Lead Nederland/
OneLogistics. 

29-6-2017
Organisaties tekenen intentie-

verklaring Groene Corridor

Een groot aantal bedrijven, overheden en 
onderzoeksinstellingen hebben op 29 juni 
2017 - hun handtekening gezet onder een 

intentieverklaring om één van de eerste 
groene en duurzame corridors van Europa 

te realiseren. Ondertekening vormt het 
startpunt op weg naar een klimaat
neutrale logistieke corridor tussen 

Zoeterwoude en de haven van Rotterdam. 
De partijen Nedcargo, provincie 

Zuid-Holland, HEINEKEN Nederland, 
Havenbedrijf Rotterdam N.V., gemeente 
Alphen aan den Rijn, Zeeman, Hartog & 

Bikker, Rijkswaterstaat, Eneco en
gemeente Bodegraven-Reeuwijk willen 

laten zien dat het ontwikkelen van nieuwe 
business én het halen van klimaatdoelen 

hand in hand kunnen gaan. VNO-NCW 
West, Wageningen Environmental 

Research, GoodFuels, Connekt en het 
actieprogramma Lean & Green Off-Road 

van de Topsector Logistiek, Feadship, 
Hogeschool Rotterdam, InnovationQuarter, 

TNO en gemeente Zoeterwoude 
ondersteunen hen hierbij.

7-12-2017
Conferentie Factor 6

Om de doelstellingen rond uitstoot-
reductie, zoals tijdens de klimaattop in 
Parijs door 195 landen bekrachtigd, te 
halen, zullen we een productiviteits-

verbetering met een factor 6 moeten laten 
zien. Oftewel 2,5 keer meer vervoeren 

tegen 2,5 keer minder CO2 uitstoot. 
Onmogelijk? Of juist een kans op hogere 
winstgevendheid? Er is al veel mogelijk. 

Waar te beginnen? Wat betekent dat 
concreet voor de logistiek en voor u als 

organisatie? Wat zijn de concrete acties die 
hieruit volgen en welke kansen geeft dat 

voor uw logistiek?
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Topsector Logistiek Resultatenboek
2017, Symfonie nr. 3



Meet... 

Nico Anten   Managing Director Connekt
Seher Bardakci   Digital Communication Manager 
Tom van Dam  Project Assistant
Harsha Dijk   Programme Manager
Vanessa van Geffen   Office Manager
Laura de Haze  Project Manager
Jaela Holder  Project Manager
Lia Hsu   Project Manager 
Nick Juffermans  Project Manager
Machteld Leijnse   Programme Manager 
Mieke Masselink  Project Assistant
Linda Rijnbeek   Financial Administrator 
Marije de Vreeze   Manager ITS Netherlands 
Marina van Weele   Communication Manager 
Walter Wienhoven   Manager Operations 
Merel Zuiderduin  Office Manager
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Connektbureau

Willem Hartman, Vialis: “Connekt brengt
met verstand van zaken publieke -, private
en kennisinstellingen samen om te zorgen
dat we het gemeenschappelijke doel wat we 
nastreven ook gaan halen!”



De Committee Smart Mobility is de plek waar in publiek-private samenwerking de ontwikkelingen op
het gebied van Smart Mobility worden besproken en input wordt gegeven voor de activiteiten van het
Connektbureau. 

Ronald Adams Rijkswaterstaat
Nico Anten Connekt/ITS Netherlands
Bart van Arem Technische Universiteit Delft
Michiel Beck Ministerie van Infrastructuur
 en Waterstaat
Paul van Beek  Goudappel Groep
Rob Bieling Andes
Rik Boddëus Ministerie van Economische
 Zaken en Klimaat
Erlend Deckers TNO
Gerard Doll RDW, voorzitter
 Committee Smart Mobility
Maurice Geraets NXP 
Paul Ham ECT

Committee Smart Mobility
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Willem Hartman Vialis
Sjoerd Haverkamp CGI
Nick Juffermans Connekt/ITS Netherlands
Jan Linssen ARS T&TT
Haye Mensonides Dynniq
Piet Stoevelaar Siemens Nederland
Zsolt Szabo Capgemini
Herman van der Vliet Dynniq
Arjan van Vliet RDW
Marije de Vreeze Connekt/ITS Netherlands 
Chris de Vries Provincie Noord-Holland
Carlo van de Weijer TomTom International
Roel Willemsen KPN



Bestuur
W.P.G.H. Boevé ECT/Waarnemend Bestuursvoorzitter
N. Anten Managing Director Connekt
C. Brandsen Rijkswaterstaat
R.W.C. Clabbers Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
H.A. Hendriks Vialis
J.H.M. van Kleef Goudappel
L.J.J. Kusters AutomotiveNL
P. Litjens Gemeente Amsterdam
A. van Ravestein RDW
V.A. Schoenmakers Havenbedrijf Rotterdam
J. Snijder KPN
F. Wammes Capgemini
C.J.T. van de Weijer TU Eindhoven
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Reindert Augustijn, Provincie Gelderland: 
“Connekt is een geweldige netwerk- en 
kennisdeelorganisatie met een leuke, 
bevlogen en kundige staf.”



Affiliates

Strategic Partners

Premium Members

Regular Members

dutch
Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

HAN AUTOMOTIVE
RESEARCH

RAINBOW 

TRAIMCOAIMTRAIMCO
Transport  Interim   Consultancy
Training      Management  Communicatie
Transfer  Implementatie  Coaching



Smart Mobility Embassy

HAN AUTOMOTIVE
RESEARCH

ITS UK

ITS Belgium

AECOC

ITS Italia

Cluster for Logistics
Luxembourg

ITS Ireland

Czech & Slovak ECR

ITS Japan

Research Institute of 
Highway China

Logistics in Wallonia

ERTICO

ITS Korea

Freight Leaders
Council

ITS Nationals

GS1 Germany

ITS Norway

GS1 Switzerland

ITS Russia

International Road
Federation

ITS South Africa

ITS Arab

ITS Sweden

UITP VIMVIL

ITS Brasil ITS Bulgaria ITS Canada ITS China ITS Deutschland ITS Finland ITS France AITS India

International Partners
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Bezoekadres

Ezelsveldlaan 59

2611 RV Delft

Postadres

Postbus 48

2600 AA Delft

Contactgegevens

+31 15 251 65 65

info@connekt.nl

www.connekt.nl




