De Mobiliteitsbeweging

Welkom bij De Mobiliteitsbeweging!
Het mobiliteitssysteem speelt steeds vaker een sleutelrol in maatschappelijke
vraagstukken en het huidige begrippenkader is daarvoor niet altijd toereikend.
In de Mobiliteitsbeweging zoekt een diverse groep landelijke, regionale en lokale
partijen samen actief naar nieuwe manieren van denken rondom mobiliteit. Door
samen anders te denken leren we ook hoe we anders kunnen kijken en anders
kunnen doen.
Op safari!
De Mobiliteitsbeweging trapt dit najaar
af met safari’s in eigen land. In vijf
metropoolregio’s gaan we op zoek naar
de mobiliteitsdilemma’s en -vraagstukken.
Dat doen we aan de hand van The Big
Five - vijf duurzaamheidsthema’s waarin
het mobiliteitssysteem een sleutelrol
speelt. In elke regio staat één thema in
de schijnwerpers:

We brengen de metropoolregio’s in een
centrale rol
We geven een masterclass over nieuwe
narratieven en cognitieve lenigheid
We bezoeken casusgebieden en passen
de opgedane kennis over narratieven
direct toe in een herontwerp
We bieden een klein vervolgonderzoek
voor verdere uitwerking

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

+

inclusiviteit

Metropoolregio Amsterdam

+

veiligheid

Metropoolregio Eindhoven

+

leefbaarheid

Metropoolregio Utrecht

+

gezondheid

Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

+

klimaat

De Lodge
Op 11 november van 15:00 - 17:00 uur komen de vijf metropoolregio’s bij elkaar
in Den Haag voor de Lodge. Hier delen we in aanwezigheid van Kees van den
Burg (DG Mobiliteit bij het ministerie van I&W) onze bevindingen en - zoals het een
safari betaamt - de vakantiefoto’s! Wees erbij en doe mee!
In deze eerste fase maken we een 0.5-versie van
een nieuwe onderzoeksagenda. In een tweede
fase gaan we op zoek gaan naar de unusual
suspects in de mobiliteitswereld!

Werkteam De Mobiliteitsbeweging: Klaartje
Arntzen (RWS), Marco te Brömmelstroet (UvA),
Ana Nikolaeva (UvA), Bart Groen (UvA), Edwin
van Uum (UUM), Jana van Hummel (UUM) en
Maarten Ducrot (Ondernemers in Verandering).
De Mobiliteitsbeweging werkt in opdracht van Rijkswaterstaat. Organisatie en
uitvoering is in handen van de UvA en UUM | Unlimited Urban Management.
Voor vragen kunt u terecht bij Jana van Hummel via jana@uum.nl.

