
 

Wil jij jouw kennis en creativiteit vergroten in een inspirerende groep young professionals van topbedrijven? Tien 

deelnemers krijgen de mogelijkheid mee te doen in de ‘Bereik Den Haag’ – challenge. Dit onder begeleiding van 

Piet Vat (Drechtstedenbestuur) en project coach Duco Hoogland (Manager Bereikbaarheid). Het team duikt in het 

onderwerp lobbyen voor bereikbaarheid. Schrijf je in en grijp deze unieke kans! 

Data: 
17 + 18 mrt 
31 mrt + 1 apr 
14 + 15 apr 
28 + 29 apr 

‘We claimen het recht op bereikbaarheid'. Minister President 

Mark Rutte zei het al tijdens zijn bezoek op 11 december 2019: de 

Drechtsteden is een regio die niet zeurt in Den Haag. Maar we 

moeten ons wel laten horen. De Drechtsteden staan voor groei. In 

2030 is het gebied doorgegroeid naar 300.000 inwoners en zijn er 

30.000 banen bijgekomen. Dat geeft extra verkeer terwijl de 

bereikbaarheid nu al onder druk staat.  

Er lopen tientallen projecten op het gebied van bereikbaarheid, 

maar deze zijn niet allemaal zichtbaar. Bedrijven hebben 

misschien nog wel het meeste baat bij een goede 

doorstroom. Wat doen we zelf en hoe zorgen we dat den Haag 

ons ziet? Hoe zetten we de Drechtsteden op de kaart? De 

challenge is het ontwerpen van een toolbox voor de lobby, 

specifiek gericht op het thema bereikbaarheid. In acht dagen 

maak je een lobbyagenda voor de bereikbaarheid van de 

Drechtsteden. Je brengt in beeld waar knelpunten zitten, 

inventariseert kansen en benoemt de top 10 actiepunten. 

Daarnaast bepaal je op welke manier en met welke partners deze 

punten het beste kunnen worden overgebracht naar de politiek 

in Den Haag.  

 
Deze challenge biedt jou de unieke kans je kennis te vergroten samen met andere bedrijven en om je netwerk 
uit te breiden! 
 
We zoeken een multidisciplinair team van mensen gefascineerd door lobbyen, met achtergronden in 
bijvoorbeeld projectmanagement, beleid, communicatie, marketing en productie (andere gebieden kunnen ook 
aansluiten).  


