
UITNODIGING HACKATHON
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022

Wil je meedoen? Dat kan! Kijk op de volgende pagina hoe je je kan aanmelden.

NIEUWE
HORIZON

Hackathon

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de Anders Reizen Hackathon `Nieuwe horizon´  

op 7 september 2022. Tijdens deze hackathon zetten we onze tanden in concrete uitdagingen op het 

gebied van de verduurzaming van mobiliteit en werken. Welke rol kan technologie en innovatie spelen 

om beleid en processen van overheden en bedrijven slimmer te maken? Op 7 september gaan we een 

volle dag met verschillende teams aan de slag om nieuwe conceptmaatregelen te ontwikkelen die 

bedrijven individueel of als collectief vanaf 2023 kunnen doorvoeren. 

Klimaatneutraal reizen als nieuw normaal
De Coalitie Anders Reizen staat op de drempel van een nieuwe fase. We willen door het plafond 

groeien van 50% CO2 reductie en een nieuwe norm stellen voor klimaatneutraal reizen. Dat betekent 

dat we verder moeten nadenken hoe we een volgende stap zetten en concrete nieuwe proeftuinen 

starten. Ben jij degene die aan de wieg wil staan van nieuwe oplossingen en ideeën? De dag is 

bedoeld voor toekomstdenkers die thuis zijn in het verduurzamen van mobiliteit. De oplossingen 

worden gedurende de dag aan een expert team voorgelegd en daarna geoptimaliseerd.  

De uitkomsten van de hackathon worden op het CEO-event van 12 oktober 2022 gepresenteerd  

en daarna uitgerold binnen het gehele netwerk en daarbuiten. 

Klik hier  
om je aan te 

melden voor de 
Hackathon

https://www.andersreizen.nu/aanmelden-hackathon-new-horizons/


Gids jij ons naar een volgende fase?
We zoeken een brede samenstelling. Ben jij een innovatiemanager, (business)developer, 

mobiliteitsmanager, data-analist, IT-specialist, wetenschapper, duurzaamheidsmanager, gedrags-

deskundige of heb je gewoon een enorme passie voor verduurzaming en is omdenken jouw kracht, 

dan ben je van harte welkom op deze dag!

 

Enkele van de onderwerpen die op 7 september centraal staan:

 • Delen van assets • Medewerkers mobiliteitsbehoefte

 • Duurzaam jaarbudget  en levensfase

 • Mobility Mindfuck • Digitale ervaring van samenwerken

 

Aanmelden
Wil je meedoen? Dat kan! Stuur ons een korte motivatie waarom je wilt deelnemen en wat je hierin 

meeneemt. Er zijn een beperkt aantal plekken. Wij zorgen ervoor dat het jou op deze dag aan niets 

ontbreekt zoals eten, drinken en topbegeleiding! Het enige wat je mee moet nemen is je laptop en  

een verfrissende mindset.

 

Na aanmelding ontvang je van ons een bericht of je bent toegelaten. In dat geval ontvang je in aanloop 

naar het event het programma en aanvullende informatie. Goed om nu alvast te weten: de hackathon 

duurt een hele dag en vraagt voorbereidingstijd van maximaal een dagdeel. De hackathon wordt in 

samenwerking met Conclusion verzorgd (Herculesplein 80, 3584 AA Utrecht).

 

Vragen?
Neem contact op met Tamara Boonstra (tamara.boonstra@andersreizen.nu) of  

Cornelis Vlot (cornelis.vlot@andersreizen.nu).

 

Hartelijke groet,

Hugo Houppermans

ANDERSREIZEN.NU
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