Masterclass op maat
In de Masterclass helpen we u uw weg te vinden op het terrein van Smart Mobility. De
Masterclass helpt u de uitdaging aan te gaan, zowel op strategisch als praktisch niveau. De
Masterclass wordt in overleg met u samengesteld en aangepast aan uw specifieke
leerdoelen en -behoeften (zie ook opzet). Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
Bestuurders, volksvertegenwoordigers
•	Wat is op hoofdlijnen de historie, huidige stand van zaken en verwachte ontwikkelingen
van de komende jaren, inclusief de impact daarvan?
• Hoe kunt u actuele vraagstukken koppelen aan deze ontwikkelingen?
•	Wat zijn de kansen van Smart Mobility in uw regio en welke mogelijkheden zijn er om
invloed uit te oefenen hierop?
Directeuren
•	Wat zijn de belangrijke thema’s (zoals data, publiek private samenwerking, gedrag, etc.) in
Smart Mobility en hoe zijn deze te vertalen naar uw eigen organisatie?
•	Welke projecten en programma’s in Nederland actief zijn op het gebied van Smart
Mobility en waar kunt u terecht voor verdere vragen?
• Hoe geef ik invulling aan de nieuwe ontwikkelingen, bv. door stapsgewijs te leren?
Professionals
•	Wat zijn de resultaten van projecten en programma’s en hoe zijn deze te vertalen naar uw
eigen regio en organisatie?
•	Welke belangrijke overleggen op het gebied van Smart Mobility zijn er, zoals bv. de Ronde
Tafels ITS en hoe neem ik daaraan deel?

Contact
Neem voor meer informatie contact op
met Thijs Muizelaar 06 5139 8022
thijs.muizelaar@connectingmobility.nl

Inspirerende voorbeelden van
slimme mobiliteitsoplossingen vind
u door deze QR code te scannen.

Of kijk op de website van
Connecting Mobility / Beter Benutten
www.connectingmobility.nl
www.beterbenutten.nl

Masterclass
Smart Mobility
Om de slimme nieuwe wereld van mobiliteit te
ontdekken, te verkennen en daarin de weg te
vinden, organiseren de programma’s Beter
Benutten en Connecting Mobility gezamenlijk
de Masterclass Smart Mobility.

Het Internet of Things maakt een stormachtige ontwikkeling door en leidt ook op
mobiliteitsgebied tot ongekende mogelijkheden: laadpalen voor elektrische auto’s die
automatisch hun beschikbaarheid doorgeven, waardoor auto’s zelf een slimme route
kunnen kiezen en – rekening houdend met kosten voor stroom – opgeladen kunnen
worden. De deelauto waarin je rijdt, krijgt ondertussen in de stad allerlei informatie van
omliggende auto’s, verkeerslichten en uiteenlopende detectiesystemen, zodat je je
veilig, betrouwbaar en comfortabel door het verkeer beweegt.

Impact slimme mobiliteit op bereikbaarheid
De toenemende beschikbaarheid van data en nieuwe manieren om deze uit te wisselen
hebben een enorme invloed op mobiliteit. De marktpartijen die innovaties op dit gebied
ontwikkelen, richten zich steeds vaker direct op andere bedrijven (B2B) of consumenten
(B2C). Een toenemend gebruik van slimme oplossingen verandert de manier waarop we ons
verplaatsen revolutionair. Net als overigens het transport van goederen. Dat heeft
vanzelfsprekend grote gevolgen voor de bereikbaarheid en inrichting van steden en regio’s.

Nieuwe antwoorden nodig op nieuwe vragen

Opzet

Dat Smart Cities en Smart Mobility elkaar prima aanvullen, is niet een kwestie van techniek
alleen. Het vraagt ook om andere keuzes, andere beleidsinstrumenten en nieuwe
samenwerkingsvormen en -verbanden. Hoe benutten we de kansen die de innovaties ons
bieden? Welke rol willen en kunnen we spelen in de zich snel ontwikkelende wereld waarin
zich steeds nieuwe spelers aandienen? Hoe borgen we als overheden het maatschappelijk
belang?

Beter Benutten en Connecting Mobility organiseren de Masterclasses in nauw samenspel
met u en collega’s uit uw regio. De Masterclass bestaat uit een basismodule die voor
iedereen gelijk is. Deze kunnen we aanvullen met thema’s en vraagstukken die voor uw
regio relevant zijn, zodat u de Masterclass direct kan toepassen in uw dagelijkse werk.
Deelname aan de Masterclass is daarmee geen ‘ver van mijn bed show’, maar direct relevant
voor de ontwikkelingen, problemen en kansen in uw eigen omgeving. We maken daarbij
ook graag gebruik van uw ervaringen en voorbeelden. Doordat we samen met u vooraf
kijken naar de aanvullingen t.o.v. de basismodule, plannen we de Masterclass ook samen in.
Hierbij houden we rekening met uw agenda en zorgen zo samen voor een maximale
betrokkenheid.

In de Masterclass Smart Mobility helpen we u bij het vinden van
antwoorden op deze vragen.
Voor wie?
De Masterclass Smart Mobility is bedoeld voor alle overheden die meer over slimme
mobiliteit willen weten en er mee aan de slag gaat. Iedereen is welkom:
volksvertegenwoordigers, bestuurders en professionals; vanuit de context van Smart Cities,
of vanuit het belang van ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Na afloop van de Masterclass zorgen we ook voor opvolging. Bijvoorbeeld voor vragen over
bij wie u terecht kunt voor specifieke vragen. We vinden het ook belangrijk dat u daarin uw
eigen collega’s weet te vinden, die mogelijk al eerder hiermee bezig zijn geweest.
Uiteindelijk kunt u zo elkaar verder helpen in de uitdagingen rondom Smart Mobility.

