Wieger Savenije
Studio Bereikbaar

Werkervaring (selectie)
Adviseur en mede-eigenaar - Studio Bereikbaar (2012 - heden)
•

Procesmanager Korte Termijn Aanpak van de MRDH. Wieger was in 2018 procesmanager
voor het korte termijnpakket voor de MRDH waarin tot besluitvorming is
gekomen tussen Rijk en regio. Dit bestaat uit een regio breed multimodaal pakket.

ir. Wieger Savenije
Tel:

Uiteindelijk is in een proces samen met alle betrokken stakeholders toegewerkt
naar een uitvoeringsprogramma. De aanpak kenmerkt zich door visualisaties en

+316 11 524 373

Mail: wieger.savenije
@studiobereikbaar.nl
Studio Bereikbaar
Stationsplein 45 – E1.186

integratiesessies.
•

inzichtelijk maken van de effecten van het ontwikkelpad op mobiliteit in de MRA.
Hierin is rekening gehouden met autoluwe ontwikkeling.
•

Bereikbaar werkte samen met de regio onder leiding van Wieger toe naar een

info@studiobereikbaar.nl

Wieger Savenije is adviseur bereikbaarheid,

haalbaar pakket aan oplossingen. Deze liggen ter besluitvorming op het najaars-BO
MIRT van 2019.
•

de opzet van het fonds vanuit I&W getest met de regio. Wieger was als projectleider

Bereikbaar. Hij heeft een stevige basis in

verantwoordelijk voor de inrichting van het proces en vertaling van de wensen van

bereikbaarheidsprojecten en (innovatief)
Belangrijke kwaliteit van Wieger is dat hij kan

de regio in heldere adviezen.
•

het inhoudelijk invulling geven aan het begrip ‘stedelijke bereikbaarheid’ en het

projecten, ook als er druk op de ketel staat. Zijn
en met sterke focus op resultaat.
Wieger werkt vanuit de visie dat
bereikbaarheid en doorstroming

gezamenlijk (met rijk en regio) vormgeven van een actieprogramma Stad.
•

stuurgroep.
•

betrokkenheid en brede interesse. Wieger
heeft ruime ervaring binnen alle fasen
van infrastructuurontwikkeling en met

Overig: mobiliteitsbeleid en uitvoeringsprogramma Leiden, Amsterdam bereikbaar,
strategisch verkeerskundige in meerdere tenderteams voor snelwegen (A1/A27, A12
en knooppunt Hoevelaken), uitvoeringsagenda gem. Papendrecht.

economische ambities en het goed
altijd vanuit een maatschappelijke

Projectleider probleemanalyse MIRT – onderzoek A2 (Deil – Vught) en verantwoordelijk
voor een bestuurlijke vaststelling van een gezamenlijke probleemanalyse door de

randvoorwaarden zijn voor ruimtelijk
functioneren van een gebied. Hij opereert

Programmamanager Stedelijke Bereikbaarheid binnen het MIRT-programma Bereikbaarheid
MRA. Als programmamanager van 2016 tot eind 2018 verantwoordelijk voor

innoveren en kwaliteit kan leveren binnen
stijl als projectleider is enthousiasmerend, flexibel

Procesmanager Proeftuinen Mobilteitsfonds voor het ministerie van I&W. Het
infrastructuurfonds wordt omgevormd naar het Mobiliteitsfonds. In dit project werd

partner en medeoprichter van Studio

mobiliteitsbeleid opgedaan bij regio en rijk.

Projectleider MIRT-Onderzoek A28 oplossingenfase. In dit onderzoek wordt
voortgebouwd op de probleemanalyse die het halfjaar ervoor was verricht. Studio

3013 AK Rotterdam

Profiel

Projectleider mobiliteit ontwikkelpad MRA. Wieger was verantwoordelijk voor het

Eerdere werkervaring, onder andere:
•

Senior beleidsmedewerker verkeer - Gemeente Leiden (2011 - 2013)

•

Adviseur mobiliteit en mede-eigenaar - Bureau Slim (2011 - 2012)

•

Adviseur mobiliteit - DHV Mobiliteit Consultants (2006 - 2011)

complexe bestuurlijke processenrondom

Educatie (selectie)

bereikbaarheidsvraagstukken.

Skills

Master of Science (ir)– master Transport & Planning
Civiele Techniek – Technische Universiteit Delft (1997-2005)

Bestuurlijke sensitiviteit
Stedelijke Bereikbaarheid

•

IPMA-D: projectmanagement cursus, inclusief officiële CITO certificering (2008)

Verkeerskunde

•

Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) van

Besluitvorming
Procesmanagement

Infrastructuurprojecten (PAO, 2008)
•

Masterclass adviseren (Leertouwer Van Dijck & U, 2010)

