
 

 

Organisatie 
Het programma INDUSA is onderdeel het summit Slimme en Duurzame mobiliteit van het 
Netwerkprogramma BrabantStad. In het kader van de Krachtenbundeling, werken de stuurgroep 
Slimme en Duurzame Mobiliteit en de Programmaraad SmartwayZ.NL samen een de BO-MIRT- 
agenda. De organisatie van het summit Slimme en Duurzame mobiliteit en SmartwayZ.NL is 
weergegeven in bijlage 1.  
Opdrachtgever voor de werkgroep Duurzame Infrastructuur is de Regiegroep Slimme en 
Duurzame mobiliteit (voorzitter Marco van der Meer, gemeente Tilburg. Trekker van de 
werkgroep is Bart Swaans van de Provincie Noord-Brabant. 
 
INDUSA kent een coördinatieteam, bestaande uit enerzijds een afvaardiging van de 
deelnemende partijen en een kernteam, die het dagelijks werk verzorgt. De sturing vindt plaats 
door de Regisseur INDUSA.  
 
 
Financien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is de taak van het kernteam om initiatieven te ontplooien binnen de 3 ontwikkelsporen, 
waarbij de adviseur proces en netwerken zicht met name richt op netwerken en 
procesverbeteringen (spoor 1 en 2) en de adviseur projecten, innovaties en pilots zicht richt op 
het sturen/coördineren van pilots en het stimuleren van opname van ‘duurzaamheid & innovatie’ 
binnen projecten. Vanuit deze werkvelden stimuleren beiden en in overleg met Bouwend 
Nederland aan het creëren van marktvolume. Het kernteam en het coördinatieteam worden 
ondersteund door een programma-ondersteuning en een communicatieadviseur.  
De taak van het coördinatieteam is het verzorgen van de verbinding met de deelnemende 
organisaties, het stimuleren en ondersteunen van de diverse activiteiten vanuit en naar het 
kernteam. Met name de zorg voor de borging van duurzaamheid binnen de eigen 
werkprocessen, de kennisdeling (‘halen en brengen’) en de bestuurlijke verankering zijn hierin de 
belangrijkste taken. 
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