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Kwartiermaker Nieuwe Permanente Overleg- en
participatiestructuur benoemd
Om omwonenden en andere belanghebbenden doorlopend te betrekken bij besluitvorming over

het gebruik en de ontwikkeling van Eindhoven Airport, wordt de komende maanden een

nieuwe overlegstructuur ontwikkeld.

 

De ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’stelt, in lijn met het advies van Van Geel, een

kwartiermaker aan om de nieuwe overlegstructuur in overleg met de omgeving en andere

betrokkenen uit te werken. De Stuurgroep Eindhoven Airport is dan ook blij in bureau Happy

Together een kwartiermaker gevonden te hebben die met dezelfde openheid en transparantie

van de Proefcasus de nieuwe overlegstructuur gaat vormgeven.

 

Happy Together is een creatief strategisch communicatieadviesbureau, werkzaam in zowel

publiek als privaat domein. Zij hebben ruime ervaring in het slaan van bruggen tussen beleid en

omgeving, door mensen en hun verwachtingen centraal te stellen. Van de Kwartiermaker wordt

gevraagd in een creatief proces met alle relevante stakeholders een opzet van de permanente

structuur uit te werken en voorbereidingen te treffen voor het opzetten van de structuur en voor

de invulling van de functie van de onafhankelijke voorzitter en secretariaat. De Kwartiermaker

is de spreekwoordelijke spin in het web, waarbij ze zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor

iedereen: van burger tot bestuurder, van bedrijfsleven en milieuorganisatie tot student. Op

basis van deze uitwerking wordt de Stuurgroep in het voorjaar van 2020 geadviseerd over de

nieuwe overlegstructuur. Momenteel werkt Happy Together in opdracht van de Stuurgroep ook

aan een plan van eisen en wensen voor de vernieuwde website samenopdehoogte.nl.

Robert Claassen en Peter Rademaker zijn beiden creatief-strategisch adviseur van Happy

Together.
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OVER EINDHOVEN AIRPORT

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6 miljoen passagiers in 2018. De luchthaven
zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het
gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden
Zuid-Nederland met meer dan 80 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt
de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons
bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit
in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de
leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland
B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.  

 

 

Als duo hebben Robert en Peter ruim twintig jaar ervaring in het overheidsdomein, zowel op

gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. "Onze gezamenlijke rol is om, met behoud van

inhoud en authenticiteit, soms complexe projecten of trajecten communicatief, inspirerend en

aantrekkelijk te maken.”

Peter Rademaker en Robert Claassen
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mailto:press@eindhovenairport.nl
http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl
https://twitter.com/EINairport
http://nieuws.eindhovenairport.nl/

