Strategie Connekt 2020-2021
IN HET KORT
In 2020 bestaat Connekt 20 jaar. Tijd om terug en vooruit te kijken. Afgelopen najaar
heeft Connekt in samenwerking met het bestuur van Connekt een richting bepaald voor de
komende twee jaar. Kern van de nieuwe strategie:
Connekt verbindt mensen in de triple helix om gezamenlijk duurzame bereikbaarheid in
mobiliteit en logistiek te realiseren.
Connekt kiest voor meer helderheid en focus in twee inhoudelijke domeinen: Smart
Mobility & Sustainable Logistics.
Smart Mobility richt zich op het bevorderen van duurzame bereikbaarheid van en in
steden in onderwerpen als CIXS en MaaS.
Sustainable Logistics doelt op CO2-reductie door de community's Lean & Green Europe,
Stadslogistiek/Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en Topsector Logistiek.

MISSIE
Connekt verbindt stakeholders bij overheden, bedrijven en kennisinstellingen om gezamenlijk
duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek te realiseren. We realiseren impact door
relevante onderwerpen te agenderen en brengen deze onderwerpen via programma's verder.

NETWERK CENTRAAL
Door het triple helix-netwerk heeft Connekt de uitstekende positie om
gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen en kansen te pakken. Op deze
manier kan Connekt waarde creëren voor de leden. Connekt is er om tot
(pre-concurrentiële) samenwerking te komen. Dat maakt Connekt uniek.
Connekt wordt vertrouwd als onafhankelijk netwerk, kan haar rol vervullen en
krijgt opdrachten gegund doordat het een relevant, actief en gecommitteerd
netwerk is.

FOCUSGEBIEDEN
Connekt heeft gekozen voor twee inhoudelijke focusgebieden: Smart Mobility en
Sustainable Logistics. In deze focusgebieden zullen een aantal kansrijke
onderwerpen worden opgepakt met onze leden.

SMART MOBILITY
Doel van dit focusgebied is het bevorderen van duurzame bereikbaarheid
van en in steden. Alle ledenactiviteiten, projecten en initiatieven van
Smart Mobility richten zich op het bereikbaar en toegankelijk houden van
Nederland. Denk aan onderwerpen als de slimme toegang tot steden
(CIXS) of MaaS-oplossingen, die nodig zijn om alle vervoersstromen aan te
blijven kunnen. Tenslotte is Connekt de plek om gesprekken tussen markt
en overheid te organiseren en faciliteren.

SUSTAINABLE LOGISTICS
Doel van dit focusgebied is CO2-reductie door de community
van Connekt. Denk aan bestaande Connektcommunity's, zoals Lean &
Green Europe, Stadslogistiek/ GreenDeal Zero Emissie Stadslogistiek en
Topsector Logistiek. Binnen deze community's worden diverse
initiatieven genomen. Connekt wil de komende jaren positieve impact
realiseren op het gebied van bijvoorbeeld modal shift, stadslogistiek, de
rol van logistiek in het Klimaatakkoord en meetmethodieken.

Op het snijvlak tussen de focusgebieden wil Connekt een actieve, leidende en zichtbare rol spelen. Samen
met de leden willen we met minder onderwerpen meer bereiken.
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