
 Noting works better than a career 

Month of Work Human Geography and Spatial Planning  

12 – 29 November 2018 

Tuesday 13 November 2018: 
In-house day for bachelor and master students 
Enroll until 4 November 2018 

 

• In-housedag bij Goudappel Coffeng ‘adviseurs in mobiliteit’ (only in Dutch) 

 
Wanneer:            dinsdag 13 november 2018 van 14.00 tot circa 18.30 uur 
Waar:                 Hoofdkantoor Goudappel Coffeng, Snipperlingdsijk 4 te Deventer 
Inclusief:            Kijkje in de keuken, borrel, pizza, workshop en mogelijkheid tot 

afstudeerstage 
Max. aantal studenten: 20 
 

Over Goudappel Coffeng 
Goudappel Coffeng werkt als onafhankelijk adviesbureau aan excellente steden en dorpen. Dat zijn 
dorpen waar het goed leven, wonen en ondernemen is. Goudappel Coffeng verbetert de wereld 

van morgen vanuit één kernactiviteit: Mobiliteit. Als adviesbureau maken wij ons sterk voor een 
efficiënt en zo schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Daarbij staan economische en sociale motieven 
centraal. Met 250 enthousiaste collega’s zijn wij de markt- en kennisleider in Nederland op het 
gebied van advisering over mobiliteit. In Nederland werken wij vanuit onze vestigingen in 
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Deventer, waar het hoofdkantoor is gevestigd. 
Onze adviespraktijk beperkt zich niet tot Nederland alleen: de wijze waarop wij in Nederland 
mobiliteit en ruimtelijke ordening vervlechten is uniek in de wereld en daarmee een mooi 

exportproduct. 
 
Als adviseur bij Goudappel Coffeng werk je aan integrale oplossingen, voor de reis van vandaag en 
de wereld van morgen. We bestrijken de hele beleidskolom of plancyclus, van doel- en 

strategiebepaling tot en met ontwerp, uitvoering, implementatie en evaluatie. Daarin combineren 
we vakkennis met kennis van de regio en een duidelijke procesaanpak. Je werk als adviseur voor 
gemeenten, Rijkswaterstaat, provincie of ontwikkelaars aan de leefbare, bereikbare, vitale en 

duurzame toekomst van Nederland: van fiets tot trein en van automatisch voertuig tot 
Mobilityhub. We hanteren een brede definitie van ‘adviseur’ en gedurende je loopbaan bepaal je 
zelf voor een groot deel waar jouw expertise komt te liggen.  
 
Daarnaast ontwikkelen we IT oplossingen voor operationele toepassingen op straat of web, zoals 
intelligente verkeersmanagement-oplossingen, multimodale reisinformatie of geografische 

informatiesystemen. Een tweede tak zijn de gereedschappen voor het modelleren en analyseren 
van mobiliteitsvraagstukken. Kijk voor meer informatie over Goudappel Coffeng op 
https://www.goudappel.nl/. Hier vindt je tevens een selectie aan projecten waar onze adviseurs 
aan werken.  
 
Wat gaan we doen 
Wat kun je verwachten tijdens de In-housedag bij adviesbureau Goudappel Coffeng?  

 

• Ontvangst en welkomstwoord door alumni Sociale Geografie & Planologie 
• Kijkje in de keuken van Goudappel Coffeng  

o Wat doet Goudappel Coffeng en waarom zijn wij uniek in ons werkveld. 
o Hoe ziet een dag als adviseur er uit. 
o Hoe zorgen wij er voor dat wij ons telkens verbeteren? (o.a. opleidingen via de 

Goudappel Campus) en ontwikkeling (zoals Jong Goudappel) van onze medewerkers). 

• Zelf aan de slag: van Schiphol tot energietransitie tot Merwedekanaalzone 
Je gaat zelf aan de slag met een actueel onderwerp waar je als adviseur bij Goudappel Coffeng 
aan zou kunnen werken. In kleine groepjes behandel je 1 of meerdere van onderstaande 

https://www.goudappel.nl/


cases. Je gaat gezamenlijk aan de slag en leert zo hoe is het is om adviseur aan de slag te 
gaan. 

o Case 1: Nieuwe terminal Schiphol: Hoe houdt je het grootste vliegveld van Nederland 
bereikbaar in het drukste stukje Nederland? 

o Case 2: Zero Emissie bussen in de stad: Hoe zorg je voor voldoende oplaadpunten op 
de juiste plaats voor elektrische bussen in stedelijk gebied. Door middel van een 
Serious Game bekijk je deze opgave vanuit de visie van de gemeente, een 
energienetbeheerder en openbaar vervoerpartijen. 

o Case 3: Utrecht, Merwedekanaalzone: een verdichtingsopgave van zo’n 10.000 nieuwe 
woningen nabij het centrum van Utrecht. Hoe ga je om met de bereikbaarheid in een 
toch al overvolle stad met behulp van bijvoorbeeld Mobilityhubs en doelgroepenbeleid?  

• Delen wat je hebt geleerd 

Tijdens een plenaire terugkoppeling van de resultaten uit de workshops gaan we in op: wat 

heb je geleerd? Waar wil je verder mee? Wat wil je aan Goudappel Coffeng meegeven?  

• Afstuderen bij Goudappel Coffeng.  

Goudappel Coffeng biedt diverse (afstudeer)stage plekken aan op diverse onderwerpen op het 
gebied van mobiliteit, bereikbaarheid, Mobilityhubs, ruimtelijke economie, duurzaamheid, 
gedragsbeïnvloeding, smart mobility en leefbaarheid. We presenteren een selectie aan 
afstudeeropdrachten waarvan wij denken dat die interessant voor jou zijn en waar jij je direct 

voor kan aanmelden.  
• Netwerkborrel  

Als afsluiting van de dag drink je samen met adviseurs van Goudappel Coffeng een drankje in 

de ‘huiskamer van het bedrijf’. Tevens bieden we je de mogelijkheid om een pizza met ons 

mee te eten voordat je weer naar huis gaat.  

 


