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Connekt lanceert Dutch Mobility for Society Challenge 

 
Vanavond lanceerde Connekt de Dutch Mobility for Society Challenge tijdens 
haar jaarlijkse ledendiner in Delft. Met deze competitie wil Connekt bedrijven, 

kennisinstituten, studenten en burgers uitnodigen tot creatieve ideeën voor 
mobiliteitstoepassingen, als oplossing voor sociale vraagstukken.  
 

Nico Anten, managing director Connekt: “Met deze Challenge willen we mobiliteit gebruiken om 
waarde en betekenis te creëren. Nieuwe technologie geeft ons de kans om nog meer mensen een 
waardevolle bijdrage te laten leveren aan de maatschappij. Duurzame technologie geeft hen de 

kans om (weer) mee te doen. Hoe cool is het voor iemand die door een lichamelijke beperking 
geen rijbewijs heeft, in een automatische bestelwagen te rijden en pakjes rond te brengen? Of 
voor ouderen om zelfstandig te blijven en niet zo afhankelijk te zijn van mantelzorg, buren of de 
Valys? Voor een gemeente om al die mensen die thuiszorg behoeven gemakkelijk te kunnen 
bedienen met een zelfrijdende auto? Of als alternatief voor onrendabele buslijnen in rurale 
gebieden? Wat als we fietslessen in de stad konden inzetten om kinderen meer zelfvertrouwen te 
geven?” 

 
De relatie tussen mobiliteit en welzijn 
Mobiliteit en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. In de eerste plaats omdat de mogelijkheid 

om zich te verplaatsen behoort tot de eerste menselijke levensbehoeften. Daarnaast gaan 
technologische ontwikkelingen zoals zelfrijdende voertuigen voor een revolutie zorgen op het 

gebied van personenmobiliteit en logistiek. De maatschappelijke mogelijkheden worden nog zwaar 
onderschat. Zelfrijdende auto’s leiden niet alleen tot minder ongelukken, beter benutten van 
wegcapaciteit en minder brandstofgebruik, maar vooral ook tot meer vrijheid. We besteden met 
zijn allen maar liefst 700 miljoen uur per jaar aan woon-werkverkeer. Zelfrijdende auto’s maken 
die tijd vrij om te besteden aan geluk en aan productiviteit. 

 
Bovendien geven zelfrijdende auto’s grote bevolkingsgroepen autonomie. Dankzij mobiliteit 

kunnen ouderen langer maatschappelijk betrokken blijven: maar liefst 30% van de 65-plussers 

heeft moeite met een blokje om of traplopen. Ook zijn er in Nederland 1,8 miljoen mensen met 

een handicap: 11% van de mannen en 15% van de vrouwen boven de 12 jaar heeft een auditieve, 

visuele of andere fysieke beperking.  

The Dutch Mobility for Society Challenge 

Met de Dutch Mobility for Society Challenge wil Connekt het gebruik van nieuwe technologie voor 

een positieve maatschappelijke impact stimuleren. De Dutch Mobility for Society Challenge roept 

iedereen op om ideeën en concepten in te sturen die zich richten op de toepassing van nieuwe 

technologieën voor maatschappelijke impact. Die ideeën kunnen variëren van what-ifs, in-the-box 

of out-of-the-box. De 5 categorieën voor de Challenge zijn: 

1. Drones  
2. Automated driving  
3. Mobility as a service 

4. Fiets 
5. Logistiek.  

 
Voor elke categorie organiseert Connekt een lanceringsmoment, te beginnen met de categorie 
Logistiek op het Topsector Logistiek Congres op 16 maart in Aalsmeer. 



 
De winnende inzending van de Dutch Mobility for Society competitie wordt in juni 2017 gekozen 

door een onafhankelijke jury. De prijs is: coaching door de jury, consultancy vouchers om het idee 
verder te ontwikkelen en ondersteuning door Connekt om het idee daadwerkelijk te 

verwezenlijken. 
 
Informatie voor deelnemers is te vinden op www.mobilty4society.nl/ www.connekt.nl.  
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Noot voor de pers 
 
Connekt 

Connekt is het netwerk waarbinnen ruim 500 bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun 
krachten bundelen om samen te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland. 
Het verbinden van leden en het delen van kennis, kunde en initiatieven op het gebied van Smart, 
Sustainable and Social Mobility staan hierbij centraal. 
De 2016 challenge van Connekt was gericht op de Hyperloop. Het winnende team heeft een plaats 

veroverd in de kwartfinales van de Hyperloop One Global Challenge, waarbij ze uit de 2600 
inzendingen werden als een van de 35 besten uit de bus kwamen.  

 
The Dutch Mobility for Society Challenge wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Havenbedrijf Rotterdam, de Topsector Logistiek, Dutch Cycling 
Embassy, CGI, Siemens en Goudappel.  
 
Meer informatie 

Meer informatie over de Dutch Mobility for Society Challenge is te vinden op www.connekt.nl.  

Contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Casteren van Cattenburch, communicatie 

Connekt, via 015 2516565 of 06 24573826, casteren@connekt.nl.  
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