
Wie wordt de Mobiliteitsmanager van het jaar 2020? 

De Mobiliteitsmanager van het jaar award is dé vakprijs, voor én door vakgenoten. Tijdens het event Fleet 

Mobility Live, dat plaatsvindt op 12 mei 2020 in het NBC in Nieuwegein, wordt voor de twintigste keer de 

prestigieuze Mobiliteitsmanager van het jaar award uitgereikt. 

U kunt zich vanaf vandaag kandidaat stellen of een collega, vakgenoot of relatie nomineren! Het speelveld van 

de moderne mobiliteitsmanager is steeds complexer waardoor een professional met de juiste visie en 

daadkracht echt een verschil kan maken. 

Kent u (of bent u) een mobiliteitsmanager die zich in het afgelopen jaar heeft onderscheiden door in zijn of 

haar organisatie bijvoorbeeld; 

• een modern flexibel mobiliteitsbeleid te ontwikkelen én te implementeren, 

• of een enorme kosten- en CO2 reductie te realiseren, 

• of door succesvol de laatste (technologische) innovaties in te passen, 

• of het met de juiste prikkels medewerkers duurzame keuzes laat maken. 

Kortom kent u of bent u een allround mobiliteitsmanager die een aantoonbaar resultaat geboekt heeft, dan is 

het tijd om in actie te komen! 

Finalisten 2019 

Arno Veenman (De Volksbank) ontving vorig jaar de award uit handen van zijn voorganger Gertjan Sybrandi 

(Stedin). De vakjury vertelt over hun keuze voor Arno Veenman: “Arno is een projectmanager en rekenmeester 

met een groot mandaat in de organisatie. Hij heeft een duidelijk visie op het mobiliteitsbeleid van de Volksbank 

en is in staat geweest deze visie te vertalen tot een praktische roadmap waarin hij ambitieuze doelstellingen 

niet uit de weg gaat. Arno beheerst het spel van stakeholdermanagement om veranderingen door te voeren als 

geen ander en heeft daarmee een mooi integraal mobiliteitsbeleid gerealiseerd". Arno was één van de drie 

finalisten naast Tamara Gieze (Arup) en Jeroen Brink (Alliander). Dit jaar is Arno toegetreden tot de jury en zal 

mede bepalen wie zijn opvolger gaat worden.  

Samenstelling jury 

De Mobiliteitsmanager van het jaar award jury bestaat uit; Arno Veenman (De Volksbank), Gertjan Sybrandi 

(Stedin), Jos Hollestelle (Syndesmo), Arjen Juurlink (FrieslandCampina), Daan Bieleveld (DSM) en Pieter 

Gussekloo (Rabobank). 

Aanmelden of nomineren? 

Via de website mobiliteitsmanageraward.nl kunt u uzelf aanmelden of nomineren. Aanmelden kost slechts 

enkele minuten tijd via het nominatieformulier. Nomineren kan tot 1 maart 2020.  

Over Fleet Mobility Live 2020 

Fleet Mobility Live is dé netwerkdag voor verantwoordelijken van een wagenpark en/of mobiliteit binnen 

organisaties en aanbieders en leveranciers in de mobiliteits- en automotivesector. Het event staat elk jaar in 

het teken van de laatste ontwikkelingen in mobiliteitsbeleid. 

Het event is enorm in ontwikkeling de afgelopen jaren, net als het onderwerp mobiliteit. Er zijn tal van 

maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, een van de gevolgen daarvan is dat mobiliteit zich van een 

operationeel naar een meer beleidsmatig en strategisch onderwerp ontwikkelt. Tijden het event staan deze 

ontwikkelingen centraal. 

Het event vindt plaats op dinsdag 12 mei 2020 in het NBC in Nieuwegein en is kosteloos te bezoeken voor 

professionals verantwoordelijk voor mobiliteit van hun eigen organisatie.  

Kijk voor meer informatie op: fleetmobilitylive.nl 

https://mobiliteitsmanageraward.nl/
https://heliviewonlineportals.ccmprofessional.com/nomineren-2020
https://fleetmobilitylive.nl/


 

******************EINDE PERSBERICHT****************** 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Dick de Laat 
Projectmanager Fleet Mobility Live 
Heliview Conferences & Training BV 
E-mail: dick.de.laat@heliview.nl 
Tel: +31 (0)76 – 548 40 25 
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