
 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 5 juni 2014 
  
MEEST KRACHTIGE PERSONEN IN INFRASECTOR GEZOCHT 
InfraTech 2015 nomineert eerste vijf personen voor de titel  
  
InfraTech, de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor de infrastructuur, is in het kader van het 
thema ‘Krachtig Vooruit’ op zoek naar de meest krachtige personen in de infrasector. De eerste 
vijf genomineerden zijn bekend. InfraTech roept de markt op om personen aan te dragen voor 
de titel. Vanaf 1 november 2014 kan de sector stemmen op alle genomineerden. Op dinsdag 20 
januari 2015, de openingsdag van InfraTech, zal de ‘meest krachtige persoon in de infrasector’ 
bekendgemaakt worden.  
  
De infrabranche bezit enorm veel kracht; in de letterlijke zin van materialen, maar ook in 
arbeidskracht en kennis. Het is belangrijk dat de infrasector zich blijft ontwikkelen en blijft 
doorgroeien. In 2015 ligt de focus van InfraTech dan ook op creatief denken en het bundelen van 
kennis om daarmee de infrasector met volle kracht vooruit te laten gaan. Personen spelen hierbij 
een cruciale rol! Dat is de reden waarom InfraTech personen uit de infrabranche in het zonnetje 
wil zetten die ‘krachtig’ zijn, bijvoorbeeld door hun functie als opinieleider, hun uitstraling, hun 
maatgevende visie of iets krachtigs dat ze bereikt hebben. 
  
Op basis van voordrachten van de Raad van Advies en de Programmacommissie van InfraTech is 
een eerste selectie van vijf personen gemaakt. De infrasector kan zelf andere genomineerden 
aandragen door een korte motivatie (circa 400 karakters) te mailen naar 
communicatie@infratech.nl. 
  
Videoverslag genomineerden  
De eerste vijf genomineerden zijn in beeld gebracht op het moment dat zij de motivatie van hun 
nominatie ontvingen uit handen van een verslaggever. Bekijk hieronder hun reactie op de 
nominatie en op de vraag hoe zij denken dat de infrasector ‘Krachtig Vooruit’ kan blijven gaan: 

1. Ingrid de Bondt – Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland 
2. Thessa Menssen – Topvrouw van het jaar, CFO BAM 
3. Karin Sluis – Witteveen+Bos 
4. Mozafar Saïd – Projectmanager Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam 
5. Roel van der Vossen – Commercieel directeur Euroconstruct / Voorzitter De Nieuwbouw / 

Co-founder Generatiewijzer 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie over InfraTech of beeldmateriaal, zie http://www.infratech.nl/over-infratech/pers of neem 
contact op met Connie van Rossum, tel. 010 293 31 45, e-mail c.vanrossum@ahoy.nl. 
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