SPREKERS MASTERCLASS
Kobe Boussauw
Kobe Boussauw is professor ruimtelijke planning en mobiliteit, verbonden aan de
onderzoeksgroep Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit
Brussel. Zijn beleidsgericht onderzoek concentreert zich op de onderlinge
wisselwerking tussen mobiliteit en de gebouwde omgeving. Centrale thema’s in
zijn werk zijn nabijheid als ruimtelijke kwaliteit, stedelijke leefbaarheid en
duurzaamheid.

Eva Van Eenoo
Eva Van Eenoo studeerde Geschiedenis (UGent, 2003) en Stedenbouw &
Ruimtelijke Planning (UGent, 2018). Op dit moment is ze verbonden aan de VUB,
waar ze werkt aan een doctoraat over autoafhankelijkheid in Vlaanderen.
Daarbij focust ze zich onder meer op de relatie tussen autoafhankelijk
verplaatsingsgedrag en ruimtelijke ordening en de mate waarin inwoners van
stedelijke gebieden zich afhankelijk voelen van de auto.

Thomas Vanoutrive
Thomas Vanoutrive is verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling
en het Urban Studies Institute aan de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoekswerk
focust zich op transportbeleid en rechtvaardigheid. Naast artikels in internationale
vaktijdschriften, publiceert hij ook voor een ruimer publiek. Zo schreef hij in 2020
het boek 'Rekeningrijden. Een goed idee?', en in 2014 samen met prof. Kobe
Boussauw 'Het mobielste land ter wereld'.

Koos Fransen
Koos Fransen is post-doctoraal onderzoeker bij de onderzoeksgroepen
Cosmopolis Centre for Urban Research (Vrije Universiteit Brussel) en
Intelligent System Engineering (Universiteit Gent). Zijn onderzoek richt zich
voornamelijk op mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid in de brede zin, met
een specifieke focus op (transportgerelateerde) sociale uitsluiting en
vervoersarmoede. Daarnaast is hij sinds kort ook oprichter van de doe- en
denktank STR.AAT.

Karel Martens
Karel Martens is als Professor in Transport Planning verbonden aan de Faculty
of Architecture and Town Planning van het Technion - Israel Institute of
Technology in Haifa, Israel. Martens is een internationaal toonaangevende
deskundige op het gebied van mobiliteit en rechtvaardigheid. Hij was, samen
met een team van internationale collega’s, initiatiefnemer van de succesvolle
EU COST-Actie ‘Transport Equity Analysis’. In 2014 werd Karel Martens
gekozen tot Verkeersprofessional van het Jaar in Nederland, mede vanwege
zijn inspirerende werk op het gebied van mobiliteit en rechtvaardigheid.

Dirk Lauwers
Dirk Lauwers is al 40 jaar actief als mobiliteitsexpert. Hij is gastprofessor aan
UAntwerpen en UGent en werkt als consultant in verkeersontwerp,
mobiliteitsplanning en regionale en stedelijke planning. Dirk was bovendien
jarenlang leidinggevende van expertteams in deze werkvelden. Voordien was
hij directeur bij Mens en Ruimte, gedelegeerd bestuurder van IRIS consulting
en directeur van de mobiliteitsafdeling van Arcadis Belgium.

Els Vandenbroeck
Els Van den broeck is bio-ingenieur in de milieu-technologie (1999, KULeuven)
en volgde een aanvullende opleiding in Internationale betrekkingen (2003,
KULeuven) en Management (2020, Vlerick). Ze zette zich 10 jaar lang in als
beleidsmedewerker Klimaat bij de Vlaamse overheid en in 2012 startte ze bij
Mobiel 21 als onderzoeker op de thema’s van vervoersarmoede en duurzame
mobiliteit
voor
iedereen.
Haar
passie
ligt
bij
innovatieve
samenwerkingsverbanden met impact en de doorvertaling ervan naar
beleidsmakers. Sinds 2020 is Els algemeen directeur bij Mobiel 21.

