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United Mobility 
Wat is het? 

United Mobility geeft invulling aan de mobiliteit bouwend op de zekerheden in de scenario’s van de toekomst:  
 
slimmer, lichter en zuiniger en aansluitend op trends die nu al gaande zijn. United Mobility wordt ontworpen en 
gerealiseerd voor en door de nieuwe generatie professionals: Innovatie door het verbinden van generaties. Juist 
door deze innovatiekracht te mobiliseren en draagvlak te geven worden duurzame oplossingen gerealiseerd. 
Door de integrale benadering van voertuig, infrastructuur en logistiek kunnen nieuwe kansen ontstaan: denk aan 
interstedelijke mobiliteit met qua infrastructuur goede voorzieningen voor parkeren. 
 
Het United Mobility project is in februari 2015 gestart en resulteert eind juni 2015 in een conceptoplossing 
voertuig-infrastructuur-logistiek binnen de context van de mobiliteit in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.  
Het vervolg van het project wordt nu voorbereid en richt zich op de uitwerking van het concept in de Triple Helix 
onderwijs-onderzoek-praktijk en samenwerking op nationaal niveau. 
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United Mobility 
Wat levert het op? 

Beide projecten zijn ook een experiment waarvan we op drie niveau's van leren: 
1. het ontwikkelen van product-markt combinaties en toepasbare kennis en best practices  
2. het ontwikkelen van een community van ervaring en jong talent en het verbinden van ondernemers met 

onderzoekers en opleidingen om samen doelen te realiseren voor duurzame mobiliteit. De hierbij ontwikkelde 
kennis is openbaar en wordt actief gecommuniceerd.  

3. het ontwikkelen van een raamwerk (werkwijze, organisatie, communicatie) waarin multidisciplinaire projecten 
in een contextrijke omgeving in het onderwijs kunnen worden vormgegeven. 
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United Mobility 
Impressie 



United Mobility 
Organisatie en communicatie 

 

Trends 

Kennis 

Kennis  Onderzoek

k  

Idee 

Definitie 

Uitwerking 

Realisatie 

 

Onderzoeks- 

resultaten 

Kennis- en datastromen 

 

Overheden 

Bedrijven  Onderzoeks 

instituten 

Partners; kennis in talent uit 

Platforms 

HBO NL 

MBO NL Universi-

teiten NL 

HBO en 

Universi-

teiten EU 

Scholieren 

en publiek 

Technasia 

United 
Mobility 

United 
Mobility 

Op de CoP wordt het hele verhaal verteld: inhoud, onderwijs en proces 
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United Mobility 
Domeinen en thema’s 

Stand van zaken 9 juni: 
• Alle domeinen ingevuld met 4de jaars studenten 
• Community vorming (overheden, ondernemers, 

opleidingen, innovators, sponsoring) loopt, hieruit 
volgen stage en afstudeerplaatsen 

• Alle kennis wordt nu al gedeeld op de CoP Future 
Mobility 
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United Mobility 
Van lokaal naar nationaal 

Toepassingen 
• Verbonden met alliantie voor realisatie 
• In gesprek met alliantie voor realisatie 
• Netwerklijn met alliantie voor realisatie 


