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Welke aanpak is gekozen?

Netwerksturing en interventies
Learning by doing
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Uitgangspunten transitiesturing 

• Richtinggeven & versnellen transities

• Iedereen stuurt maar niemand beslist

• Selectieve participatie 

• Zoeken, leren,  experimenteren

• Lange én korte termijn, hoofd én hart

• Nadruk op cultuur en werkwijzen/gedrag



Wat is radicaal anders aan transitiesturing?

In plaats van het oplossen van problemen, problemen creëren die men moet 
oplossen

Niet vanuit vertegenwoordiging en verbeteren  maar vanuit vernieuwers en 
veranderen

Niet vanuit beleid, meten en ‘weten’ maar vanuit samenleving, 
experimenteren en ‘onderzoeken’

Sterke sturing vanuit maatschappelijke urgentie én ambitie tot grote 
veranderingen op lange termijn 
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2013-2017
Van verkeersmanagement 

en verkeersinformatie 

naar 

Smart Mobility
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SMART MOBILITY

Smart 
Logistics

Multiactor

(D)VM: Dynamisch verkeersmanagement
C-ITS: Coöperatieve Intelligente transportsystemen
AD: Automated driving

green 
mobility



2013-2017
Van Triple Helix

naar 

Quadruple Helix



• sterke positie in internationale gremia
• voorloper coöperatief rijden
• sterke aftermarket
• veel capaciteit en middelen
• hoge graad van organisatie,
overleg en kennisuitwisseling tussen 
publiek en privaat
• drijvende kracht vanuit politiek

• gebrek aan duidelijke doelen op 
output/outcome niveau

• op DAF na geen grote 
voertuigindustrie als drijvende kracht

• urban test lab
• koppeling autonoom met coöperatief 

rijden en VM/IM
• stijging urgentie door toename verkeer
• benutten van sterke aftermarket voor 

snellere transitie Smart Mobility
• ontwikkeling van MaaS

• mogelijke herprioritering bij 
wisseling kabinet in 2017

• andere landen richten zich in 
toenemende mate ook op 

koppeling autonoom en 
coöperatief rijden

• wet van de remmende voorsprong
• te weinig focus door veelvoud aan 

verschillende projecten
• te weinig opschalen van pilots (oa 

door gebrek aan transitiestrategie)  

Ontwikkelingen Nederland



Connecting Mobility 2017 – 2020

Connecting Mobility is het programma dat 
vanuit een onafhankelijke rol de belangen 
vanuit de quadruple helix samenbrengt en 
stuurt op samenhang en versnelling. 
Connecting Mobility is katalysator door keuzes 
en belemmeringen als gevraagd en 
ongevraagd adviseur te benoemen. 
Connecting Mobility zorgt voor synergie in het 
Smart Mobility veld.



2017-2020 Smart Mobility versnellen door: 

 inzicht, overzicht en advies

 belemmeringen wegnemen

 empowerment



 inzicht, overzicht en advies

Sturen op samenwerking en versnelling door:

1. Bewust innovatieversnellingsproces aanjagen om concrete doelen (op 
transitiepaden) te bereiken

2. Inzicht en overzicht

3. Monitoring en evaluatie voortgang Routekaart

4. Coördinerende rol communicatie Smart Mobility

5. Adviseren



------afwegingskader rol overheid------------------

-----experimenteerwet---------------- -----revolving fund---------
------------------expert tafels------------ ------------competenties ontwikkelen-----------------

Experiment Pilot Uitrol

Belemmeringen wegnemen 
Voorbeelden van interventies

Trendwatching

simuleren            testen (beschermd)           testen (real life)                      certificeren

+ + Richting geven

Monitoring en evaluatie
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 inzicht, overzicht en advies/ inzicht en overzicht

Van ITS-overzicht

naar 

Smart Mobility overzicht:

verbreden en verdiepen



 inzicht, overzicht en advies/ monitoring en evaluatie raamwerk

Van verantwoording van 

projecten

naar 

transitiebreed leren



• Monitor gebruik informatiediensten

• Rapport lessons learned PPS

• Monitor concurrentiepositie



 belemmeringen wegnemen  

Belemmeringen wegnemen door te zorgen voor:

1. Stimuleren van (internationale) standaardisatie: effectieve experttafels

2. Signaleren van behoeften met betrekking tot bijvoorbeeld wetgeving,  
(bijvoorbeeld verplicht gecertificeerd device, belastingmaatregelen…)



 belemmeringen wegnemen  

• Position paper gebruik smartphones

• Afwegingskader communicatietechnologie

• Richtlijnen voor ontwikkeling in car systemen



 belemmeringen wegnemen / innovatiecurve Rogers



 Empowerment stakeholders

Empowerment stakeholders:

1. Kennis en opleidingsinstituten

2. Wegbeheerders

3. Markt

4. Verkeersdeelnemers 



 Empowerment stakeholders / kennis- en opleidingsinstituten

Empowerment van stakeholders: kennis- en opleidingsinstituten

1. Naar een kennisagenda Smart Mobility

2. Naar een opleidingsnetwerk voor Smart Mobility: van VMBO tot Universiteit

Smart Mobility Campus: vanuit netwerk markt, overheden en kennisinstituten 
werken aan een minor start 2018-2019



 Empowerment stakeholders / wegbeheerders

Empowerment van stakeholders: wegbeheerders

1. Bieden van handelingsperspectief: bijvoorbeeld afwegingskader, 
(simulatie)tools; delen ervaringen experimenten, proeven

• Inzetten Innovatiecentrale 

2. Zorgen voor ontwikkeling competenties: vaardigheden, kennis

• Samenwerken SMT RWS / CROW

3. Cocreatie stimuleren

4. Advisering



Tools voor vertaling naar lokaal beleid I Serious gaming en simulatie
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 Empowerment stakeholders / wegbeheerders

Simulatie en Modellen
“We model things that we propose to build, so that we can explain them 

to others, better understand them, and discover and avoid potential 
problems.”

Voor verkeer en vervoer:
Vraagstukken bij realisatie van de oplossing in de praktijk

Hoe het systeem in de praktijk functioneert in verschillende
omstandigheden en in relatie tot andere systemen

De impact/effect van het systeem op verschillende terreinen
Onderbouwing van (politieke) besluitvorming



 Empowerment stakeholders / wegbeheerders

SIMsmartmobility
• Technisch prototype van een omgeving voor simulaties
• 3 microsimulatiemodellen gekoppeld

– Vissim
– OTS
– Aimsun

• 2 use cases: snelheidsadvies voor een groene golf en C-ACC (2x)
• Stabiele en toekomstbestendige basis voor realisatie van 

SimSmartMobility omgeving
– Webgebaseerd
– Open stekkerbaar



 Empowerment stakeholders / wegbeheerders

Samenwerking markt, overheid en kennis
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Antea Group B.V.
Automotive NL B.V.

Advin B.V.
Arcadis Nederland B.V.

BEREIK!
DAT.Mobility B.V.
DTV Consultants

Dynniq Nederland B.V.
Goudappel Coffeng B.V.

Keypoint Consultancy
MAP traffic management

Movares
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Brabant

Provincie Utrecht
PTV

Royal Haskoning DHV
Rijkswaterstaat

Studio Bereikbaar
Sweco Nederland B.V.



 Empowerment stakeholders / markt

Empowerment van stakeholders: markt

1. Zorgen voor coördinatie van testomgevingen 

2. Marketing NL Living Lab / Smart Mobility Delta Nederland / #smarttogether



 Empowerment stakeholders / verkeersdeelnemers

Empowerment van stakeholders: verkeersdeelnemers

1. Communicatiestrategie opzetten,  in samenwerking met DCO

2. Stimuleren gebruikerscommunity

3. Experience mogelijk maken



Doel: empowerment van verkeersdeelnemers door het creëren van een ontmoetingsplek (on- en offline) 
waar gebruikers terecht kunnen voor:

 Interactie tussen gebruikers

 Deelnemen aan onderzoeken, testen en events

 Informatie & Advies

 Doelgroep: geïnteresseerden en enthousiastelingen over mobiliteit in de toekomst

 Ambitie: eind 2018 actieve kern van 50 communityleden, een totaal van 5.000 communityleden, en 
50.000 unieke bezoekers

 Empowerment stakeholders / verkeersdeelnemers



 Vragen?


