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Een mooie visie om het concrete bereikbaarheidsprobleem van het USP op te lossen. De jury vindt
echter dat er concreter duidelijk gemaakt moet worden wat er precies gedaan en geleverd zou
worden in een pilot. Uitdaging is ook: hoe krijg je leveranciers van mobiliteit zo ver om mee te
werken aan een dergelijke oplossing? Wel is het gevoel van de jury dat dit soort platforms de nieuwe
wereld gaan vormen.

Partij Driving the Future
Deze oplossing met zelfrijdende voertuigen is innovatief door de toepassing op deze specifieke
locatie, geeft de jury aan. Eindelijk krijgen we de kans om zelfrijdende voertuigen echt te zien rijden.
Het ondernemerschap van DeFabrique wordt positief beoordeeld.
Ook interessant was dat het niet gaat om een technologisch experiment, maar om echt te leren hoe
een dergelijke oplossing praktisch wordt ingezet. De data-component mag sterker, maar het is een
project waaruit veel te leren valt over de toepassing, zegt de jury, en dat is waardevol.

Mobility Matcher
Goed aan deze oplossing is dat er aandacht is besteed aan kleine en middelgrote gemeentes, die
vaak over het hofd gezien worden. Mobility Matcher voor de gemeente Woerden lijkt een
interessante app, maar de vraag is in hoeverre het nieuw is en wat er naast de
deelautocompetentiekaart wordt opgeleverd aan de gemeente. De potentie kwam niet goed uit de
verf.

Schwung
De Jury was over deze oplossing erg enthousiast. “Er zat wel Schwung in”, werd tijdens het
juryoverleg aangegeven. De jury was unaniem enthousiast over deze oplossing die fiets- en
fietsparkeergedrag structureel inzichtelijk maakt voor de gemeente Hilversum. De expliciet positieve
punten:
- De open data component is erg sterk
- Het vergt weinig investeringen
- Het is slim, technisch innovatief
- Het is goed doordacht
- Het thema fietsen is belangrijk, wat ook blijkt uit het kabinetsbeleid. Het draagt bij aan
gezondheid en duurzaamheid
Er is nog wel een en ander uit te zoeken over hoe het werkt in de praktijk. Vandaar dat een pilot zeer
waardevol is.

Economic Board Utrecht (EBU), het Ministerie van Economische Zaken en Goedopweg (het samenwerkingsverband tussen
overheden en werkgevers om de regio Midden-Nederland bereikbaar te houden) organiseren samen de Smart Mobility
Challenge 2017.

Partij Buurauto+ voor Centraal Beheer
De jury gaf ten eerste aan dat het zeer positief is dat Buurauto+ al veel partners aan zich heeft weten
te binden. Met een voorkeur voor elektrische deelauto’s en het inzetten van vrijwilligers voor het
vervoer van ouderen, werd een warm gevoel gecreëerd volgens de jury.
De oplossing is volgens de jury sterk, omdat:
-

Het innovatief is; het zet een bestaande oplossing in een andere context
Gericht is op het oplossen van een maatschappelijk probleem (mobiliteit van ouderen)
Daarnaast ook gericht is op de andere kant, namelijk: wat zit erin voor de vrijwilligers?
Het data combineert met een doelgroep, die je niet direct met data associeert
Het een simpel concept is

Een pilot is nog wel van belang, omdat gezocht moet worden naar bijvoorbeeld de vorm van het
model; wordt het een betaald model of gratis.
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