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Programma

Confrontatieweek MIRT NowA
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november 2015 | Orlyplein 74, Amsterdam Sloterdijk

“WAT IS HET EFFECT VAN DE STERKE GROEI VAN E-SHOPPEN,
ZZP-ERS EN HET TOERISME OP DE BEREIKBAARHEIDSOPGAVEN
IN DE CORRIDOR?”

“WORDEN DE PROBLEMEN OP DE WEG IN HET
CORRIDOR-GEBIED VEROORZAAKT DOOR
DE ERVAREN PROBLEMEN IN HET OV EN HET
ONTBREKEN VAN SCHAKELS IN HET FIETSNETWERK?

Programma
Dagelijks
Vanaf 08:45 uur

Inloop
Ontvangst met koffie en thee.(op vrijdag vanaf 09:30)

Maandag
09:00-17:00 uur

Presentatie resultaten werksporen
Werksporen presenteren hun uitkomsten en samen ‘roddelen’ we over
de resultaten. We identificeren belangrijke thema’s, ontwikkelingen,
verbindingen, overlap en tegenstellingen tussen de werksporen. ’s Middags
agenderen we onderwerpen die we in de rest van de week uitwerken. We
starten al deze middag met die werkplaats.

Dinsdag
09:00-17:00 uur

Uitwerking onderwerpen confrontatie
Verdere uitwerking van onderwerpen die maandag geagendeerd zijn en
voorbereiden van “NowA meets Regio” op woensdag.

Woensdag
09:00-12:30 uur

NowA meets Regio
De deuren gaan wagenwijd open voor een ieder uit de regio die de handen
uit de mouwen wil steken! Een aantal bekende experts en projectleiders van
andere projecten uit de regio zoals het programma OV knooppunten en de
Uitvoeringsagenda Visie NZKG doen met ons mee.
In de ochtend worden de gevonden inzichten gebiedsgewijs (regio
Alkmaar, regio IJmond, regio Haarlem-Haarlemmermeer) gedeeld met de
deelnemers, in verschillende rondes en rollen. Er is tevens een tafel met
gebiedsoverkoepelende issues.

12:30-16:00 uur

’s Middags gaan we allemaal in groepen aan de slag met overkoepelende
onderwerpen en issues. Wil je invloed uitoefenen op issues waar we in
het vervolg van de analysefase mee verder gaan? Praat mee en geef aan
waarom het van groot belang is dat we met bepaalde issues verder gaan.

Donderdag
09:00-17:00 uur

Voorbereiden voorlopig eindresultaat
De uitkomsten van woensdag worden verwerkt in het voorlopige
eindresultaat van de Confrontatieweek.

Vrijdagochtend
09:30-12:00 uur

Rondleiding langs Resultaten
Rondleiding langs de uitkomsten van een week hard samen werken. Kom
kijken wat de tien belangrijkste verbanden zijn die we hebben gevonden
en rond welke belangrijke thema’s er energie zit in de regio. Naast de
uitkomsten van de confrontatieweek, bieden wij u ook al een vergezicht op
het vervolg van de Analysefase waarin wij toewerken naar het besluit om
oplossingsrichtingen uit te werken. Op vrijdag staat de deur voor iedereen
open; ook uw geïnteresseerde collega is van harte welkom. Tevens vindt
het Directeurenoverleg plaats.

Vragen?

mirtonderzoeknowa@minienm.nl
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