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Mobility Footprint Programma met als uitgangspunt thuiswerken.  
Nationaal programma voor MaaS. 
Mobility Impact Lab voor stedelijke mobiliteit.

Samen bewegen naar slimme duurzame mobiliteit 
 
 
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
De coronacrisis heeft ons hard geraakt. Van de één op andere dag werden we gedwongen onze
manieren van leven en werken om te gooien. Iedereen past zich aan om de crisis het hoofd te
bieden. Maar hoewel de gevolgen voor ons allen zwaar zijn, biedt deze tijd ons ook een kans.  
 
Een kans om mobiliteit echt anders te organiseren. Om nog langer filevrij te reizen. Om te zorgen
dat zelfs met 40% capaciteit in het OV-systeem Nederland voldoende mobiel blijft om de
economie op gang te houden. Op een duurzame manier. De urgentie is nu voor iedereen duidelijk. 
 
Samenwerken met lef 
Wat hebben we nodig om de positieve effecten van de crisis vast te houden? Laten we kijken waar
zaken een goede wending nemen. Waar mensen hun nek uitsteken en gaan samenwerken.
Samenwerken met concurrenten voor een gemeenschappelijk belang. Eigen kostbare data durven
delen met anderen, met het vertrouwen dat er zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 
Smart Restart 
Het Connektnetwerk is ervan overtuigd dat we sterker uit de crisis kunnen komen. We presenteren
een Smart Restart met drie initiatieven die écht gaan bijdragen aan een nieuw mobiliteitssysteem
en waarin we als netwerk het verschil kunnen maken: 
 

 
Mobility Footprint Programma
 
De coronacrisis biedt kansen voor een structurele gedragsverandering, om het vasthouden en
belonen van gewenst mobiliteitsgedrag. Al eerder werden mensen gestimuleerd om vooraf de rit
te plannen en bedenken hoe ze gaan reizen. In de praktijk gebeurde dit minimaal. De urgentie
ontbrak omdat er toch voldoende aanbod was. De coronamaatregelen creëren een heel andere
situatie. Werken doe je thuis, met een eigen dagindeling en ritme, terwijl contacten met collega’s,
leveranciers of klanten langs digitale kanalen lopen.
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Werkgevers dagen we uit om de Mobility Footprint van hun bedrijf of organisatie te
verduurzamen. Die verduurzaming leidt ook tot kostenbesparingen waardoor eenvoudig
draagvlak ontstaat.  
Werknemers dagen we spelenderwijs uit tot thuiswerken, in te grijpen in hun woon-werk
verkeer en zakelijke afspraken.  

Van verandering naar bestendiging 
Het Mobility Footprint Programma richt zich op het veranderen van ons mobiliteitsgedrag, zodat
we in Nederland minder verplaatsingen creëren en áls we ons verplaatsen dit bewuster en
duurzamer doen. We willen niet meer terug naar de oude situatie van minimaal thuiswerken, ook
niet naar de huidige situatie van maximaal thuiswerken. We willen naar optimaal thuiswerken. We
spreken werkgevers én werknemers aan. 
 

 
Mobiliteitsaanbieders nodigen we uit om mee te denken over abonnementsvormen waarbij juist
thuiswerken loont.
 
Stimuleren, informeren, gamen 
Het programma bestaat uit onderdelen die gericht zijn op stimuleren, faciliteren, kennisoverdracht
en verbinden. Eén onderdeel is de Mobility Footprint App die het mogelijk maakt om door middel
van gamificatie werkgevers en werknemers positief te stimuleren tot ander mobiliteitsgedrag. Elke
deelnemer start met een Mobility Nulmeting en het stellen van reële mobiliteitsreductiedoelen.  
 
Het Connektnetwerk gaat al van start 
We nemen het voortouw om te laten zien dat we niet meer terug willen naar de oude situatie van
overmatig reisgedrag. Het netwerk start zelf met een nulmeting onder eigen leden en gaat aan
de slag met het realiseren van individuele doelstellingen.
 
We vragen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deel te nemen 
De bewustwording van ons mobiliteitsgedrag is een enorme kans om de landelijke en regionale
bereikbaarheid in Nederland sterk te verbeteren ten opzichte van de periode vóór corona. Het
geeft tegelijk een impuls aan onze economie. 
 
’Betalen naar gebruik’ is een belangrijk thema in Nederland, waar al veel onderzoek naar gedaan
wordt, maar dat politiek heel gevoelig ligt. Het Mobility Footprint Programma zien wij als een
kansrijk alternatief. Als netwerk gaan we zelf deelnemen aan het programma en vragen het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om één van de founding deelnemers te worden.
Connekt heeft eerder met Lean & Green laten zien dat zo’n programma zichzelf kan ontwikkelen
en op termijn een eigen businesscase heeft. Samenwerking en draagvlak zijn nodig om dit
initiatief op te schalen tot een volwassen programma dat resulteert in minder verplaatsingen en
daarmee tot minder onderhoud aan wegen en een lagere uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. 
 
Met elkaar staan we versteld van de impact van thuiswerken. Laten we dat vasthouden en
zorgen dat we niet terugvallen in oude, vervuilende gewoonten. Met het nieuwe programma
gaan we gedragsverandering stimuleren en de mobility footprint reduceren.
 
Versnellingsprogramma voor Mobility as a Service (MaaS)
 
MaaS is de toekomst. Nu reizen we nog onnodig vaak op verkeerde tijdstippen en lang niet altijd
met het meest geëigende vervoersmiddel in relatie tot het doel van de reis. Met deze
basisconstatering is het Mobility as a Service (MaaS) initiatief opgezet.
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de consument mobiliteit inkoopt in plaats van dat hij investeert in transportmiddelen; 
op een duurzame wijze wordt getransporteerd; 
het juiste vervoermiddel wordt gekoppeld aan het doel van de reis;  
het gebruik van de auto niet als vanzelfsprekend wordt opgevat. 

MaaS staat voor diverse transities in mobiliteit, waarbij:  
 

 
Het moment om MaaS te versnellen 
Het is denkbaar dat als de economie opkrabbelt en de OV-capaciteit is teruggebracht tot 40%,
iedereen weer in de auto stapt. Dan zijn we weer terug bij af. Het Connektnetwerk wil dit 
voorkomen. We zetten in op het versnellen van MaaS. Door slim gebruik van databronnen, 
-stromen, -analyses en -toepassingen maken we het Nederlanders mogelijk om blijvend
bewust te reizen. 
 
Het opschalen van MaaS vraagt om samenwerking tussen alle partijen. Het initiatief is om het
totale ecosysteem van MaaS samen te brengen. We verbinden de netwerken en leren van de
lopende pilots. Vervolgens kunnen we in een aantal logische stappen werken aan een verdere
implementatie met alle partijen in het MaaS-ecosysteem.
 
Aan de slag met de grote uitdaging: data 
We beginnen met één van de grote uitdagingen: het bundelen en reguleren van het dataverkeer.
Vanuit het netwerk hebben we veel kennis en ervaring met gegevensuitwisseling in de logistieke
sector. Ook zorgen we dat databezit niet gecentraliseerd wordt, maar dat iedere partij zijn eigen
data kan publiceren. Dit biedt kansen om data te delen, markt te creëren en businesscases te
ontwikkelen. Hierbij kunnen we voorbeeld nemen aan slimme afspraken die in de logistiek zijn
gemaakt. Om blokkades in het dataverkeer te voorkomen kan een ‘nationale autoriteit data-
gegevens mobiliteit’ ingesteld worden, samen met alle betrokken partners.
 
MaaS is de toekomst. Samen kunnen we MaaS versnellen. Ons netwerk kan de partijen
bijeenbrengen, een voorstel ontwikkelen om data-uitwisseling te optimaliseren en samen
bouwen aan het versnellingsprogramma van MaaS.
 
Mobility Impact Lab voor stedelijke mobiliteit
 
De 1,5 meter maatregel heeft een grote impact op de openbare ruimte, op de mobiliteit in de
stad. Nu de sectoren langzaam weer opstarten merken we hoeveel invloed dit heeft. Bij elke
versoepeling zien we weer meer vervoersbewegingen. In veel sectoren wordt nagedacht hoe
mensen weer kunnen en mogen reizen. Het zijn complexe vraagstukken waar
samenwerking essentieel is.
 
Handelingsperspectief voor burgers en bedrijven 
Niemand kan zien wat de 1,5 meter economie precies gaat brengen. Voor de lange termijn
hebben we ruimte nodig om echt na te denken over de impact van de maatregelen. Wat we wél
weten, is dat het de uitgelezen kans is om het mobiliteitssysteem anders in te richten.   
 
Voor nu zien we een duidelijke behoefte aan oplossingen waar bedrijven mee aan de slag
kunnen gaan. Iedereen heeft alleen zicht op de eigen vervoersbewegingen, maar juist in deze
tijden zijn we afhankelijk van elkaar. We hebben inzichten nodig om bedrijven en burgers
handelingsperspectief te geven.
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Inzichtelijk maken aan burgers en bedrijven wat kan en wanneer het kan.

Integraal model voor winkelend publiek. 

Maatwerk in toegang tot steden. 

Samenwerken in een Mobility Impact Lab 
Als netwerk willen we een Mobility Impact Lab gaan hosten, waarin gezamenlijk complexe
vraagstukken rond de 1,5 meter in stedelijke mobiliteit worden opgepakt. Het doel voor nu
is bedrijven en burgers handelingsperspectief bieden. Voor de langere termijn de ontwikkeling
van een veerkrachtig mobiliteitssysteem in stedelijke gebieden.
 
Drie concrete oplossingsrichtingen  

We werken scenario’s uit voor protocollen stedelijke mobiliteit. Wat betekent een versoepeling
voor jouw organisatie, voor jou persoonlijk, je buren, je straat? Middels een “absorptie index”
kunnen we aangeven of het een goed idee is om nu de stad in te gaan. En als dat niet zo is,
wanneer je dan wel kunt gaan.  
 

Onnodige vervoersbewegingen ontstaan als mensen weer naar de stad gaan om te winkelen en
met wachtrijen geconfronteerd worden. Een mogelijke oplossing is dat elke winkel(keten) een
systeem (app) invoert met online slots voor winkelbezoek. Een eigen systeem per winkel waarbij
de consument meerdere accounts moet aanmaken en telkens moet inloggen is echter zeer
gebruikersonvriendelijk. Dan maar één groot digitaal platform? Marktwerking en concurrentie zijn
een groot goed, maar dan wél zonder de privacy van gebruikers aan marketeers op te offeren.
De Nederlandse logistieke sector gebruikt het Open Trip Model, waarmee verladers en
vervoerders makkelijk data kunnen delen. Nu is er de behoefte aan een soortgelijk model voor
winkelende klanten. Dit gaan we met elkaar verkennen en testen.
 

Toegang tot steden is niet dynamisch ingericht. Maar juist in deze tijd neemt de vraag naar
maatwerk toe. Door de regels en restricties die de corona-uitbraak met zich meebrengt, zal
deze ontwikkeling moeten worden versneld. Slimme toegang tot onze infrastructuur waarmee
we ‘on demand’ optimale routes en de planning kunnen organiseren, helpt steden om met elke
versoepeling of andere maatregel het aantal vervoersbewegingen te beheersen.   
 
Het netwerk neemt het initiatief tot een Mobility Impact Lab waarin we gezamenlijk
complexe actuele vraagstukken in stedelijke mobiliteit oppakken. Zo houden we steden
bereikbaar.
 
Samen bewegen naar slimme duurzame mobiliteit 
Corona bracht ons urgentie. Het netwerk greep deze kans en creëerde momentum. We zijn 
samen in beweging gekomen. We hebben drie ambitieuze initiatieven geformuleerd waar we
hard aan gaan werken. Wat zou het eenvoudig zijn als ieder voor zich, zelf aan de slag kon gaan.
Maar dan zou ik u deze brief niet schrijven. We hebben elkaar namelijk nodig om van deze
initiatieven successen te maken, om samen sterker uit de crisis te komen. We nodigen u van
harte uit om met elkaar deze initiatieven te realiseren.
 
We gaan graag met u in gesprek.  
 
Hoogachtend,    
 
 
Nico Anten 
Bestuursvoorzitter Connekt
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Connekt is een onafhankelijk netwerk voor duurzame bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek. Een
gezonde mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen uit de triple helix
samenkomen. Met meer dan 500 partners wereldwijd bedenken en realiseren we tastbare oplossingen
die de wereld verbeteren – zowel in economisch als ecologisch opzicht. Het Connektbestuur bestaat uit
vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten, de nationale en provinciale overheid.

Onafhankelijk netwerk voor duurzame 
bereikbaarheid in mobiliteit en logistiek

Verbinding is de kracht van Connekt.
Slimme mobiliteit en duurzame logistiek ons domein.
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