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Geachte heer, mevrouw, 

Van 16 tot en met 22 september 2013 staat Europa weer in het teken van duurzame mobiliteit 
en verkeersveiligheid tijdens de Europese Mobiliteitsweek. De Drechtstedengemeenten 
steunen deze campagne en stimuleren ondernemers om duurzame mobiliteit te omarmen in 
hun bedrijfsvoering. Samen met De Vrienden van Nudge Drechtsteden nodigen zij u uit om op 
woensdagavond 18 september 2013 het symposium “Duurzaam Mobiel Ondernemen” bij te 
wonen. Het symposium vindt plaats bij WTH te Dordrecht. Tijdens het symposium komen een 
natuurkundige, een gedragsdeskundige en enkele collega’s van u aan het woord over het belang 
van duurzame mobiliteit en wat u kunt doen binnen uw organisatie. Laat u inspireren of deel uw 
kennis en ervaring met uw collega’s!

Met onderstaand programma hopen wij u te informeren en inspireren: 

17.00 - 18.00 uur  Inloop met buffet 
18.00 - 19.00 uur  Opening door regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, Henk Mirck
  PLANET Diederik Jekel (natuurkundige, bekend van De Wereld Draait Door)
  PROFIT  René Schoenmakers (manager MVO, WTH)
  Intermezzo 
19.00 - 20.00 uur  PROFIT  Marjolein van Noort (manager public affairs, IHC) 
  PEOPLE  Gerard Tertoolen (gedragsdeskundige, XTNT)
20.00 - 20.30 uur  Quiz
  Afsluiting door regionaal portefeuillehouder Mobiliteit, Sjoerd Veerman
20.30 - 21.00 uur  Borrel

Deelname aan het symposium is gratis. Meld u dus snel aan! Aanmelden kan tot en met 
8 september door een mail te sturen naar mobiliteitsweek@drechtsteden.nl onder vermelding 
van uw naam, bedrijfsnaam, functie en contactgegevens. Met vragen kunt u terecht bij 
Petra Godefrooij te bereiken via hetzelfde e-mailadres. 

Wij hopen u op woensdag 18 september te mogen ontmoeten en wensen u in de tussentijd goede 
zaken toe!

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Veerman     Henk Mirck    
Regionaal portefeuillehouder Mobiliteit  Regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid 
 
Wilco Scheurwater    Jan van Betten
Regionaal ambassadeur Verkeersveiligheid  Oprichter en directeur Nudge

www.drechtsteden.nl/mobiliteitsweek
http://www.drechtsteden.nl/mobiliteitsweek
https://www.nudge.nl/projecten/18-vrienden-van-nudge/82
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Locatie
WTH Vloerverwarming BV
Mijlweg 75
3316 BE Dordrecht

Bereikbaarheid
We raden u aan om voor een duurzame oplossing te kiezen door te carpoolen of met de fiets te 
komen! Bij WTH zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Indien er geen ruimte meer 
beschikbaar is bij WTH dan kunt u parkeren bij Auto Vervoort (Mijlweg 67A). 

Meer info 
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@EMWDrechtsteden
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