UITNODIGING
Embassy of Mobility
weekoverzicht
19-27 oktober 2019
Locatie: Radio Royaal, Eindhoven
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan het uitgebreide programma dat de Embassy
of Mobility u aanbiedt.
Mobiliteit is een noodzaak: om op je werk te komen, wat te kunnen beleven, de zorg te krijgen die
je nodig hebt, of met je kinderen een stad te kunnen bezoeken. Bij de Embassy of Mobility zien wij
mobiliteit als middel, niet als doel.
In de jaren ‘30 van de vorige eeuw hebben we steden ontwikkeld vanuit het perspectief van
efficiëntie. Voor auto’s en niet voor de mens. Nu we door veel nieuwe ontwikkelingen gedwongen
worden terug naar de tekentafel te gaan, willen we deze fout niet opnieuw maken. We kiezen voor
een ander perspectief, waarin de mens continu centraal staat in het ontwerp. De Embassy of
Mobility zoekt samen met onder meer ontwerpers, Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp Beheer, Six Fingers
en Dutch Design Foundation naar inspirerende oplossingsrichtingen om aan de uitdagingen van de
toekomst te voldoen.
Op Dutch Design Week maakt de Embassy of Mobility de reis van toekomst nu al zichtbaar door
de dialoog te faciliteren en het gesprek aan te gaan met breed publiek over de innovaties van
morgen. De toekomst vergt het maken van dappere keuzes ten aanzien van de inrichting van
nieuwe infrastructuur, nieuwe toepassingen en gebruik van mobiliteit en wellicht zelfs
aanpassingen in wet- en regelgeving, en een mindshift in denken vanuit efficiëntie naar denken
vanuit leefbaarheid. De Embassy zal daarom ook sterk inzetten op debat tussen experts uit
verschillende sectoren die betrokken zijn bij deze toekomst van mobiliteit.
Wat kunt u verwachten?
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vinden er workshops en debatten plaats.
Elke dag staat een ander thema centraal. In deze uitnodiging leest u meer over de debatten. Het
meest actuele programma vindt u op de website van de Embassy of Mobility.
Doel van elk debat is niet het verkrijgen van antwoorden, maar het ontdekken van de vraagstukken
voor de toekomst. Dit is het primaire uitgangspunt. Het ophalen vanuit de belangrijkste
vraagstukken rondom mobiliteit. Het betekent dat we van iedere deelnemer aan het debat
verwachten dat zij zich kwetsbaar opstellen en zichzelf zien als onderdeel van de puzzel die we als
samenleving moet leggen. Het moet duidelijk worden na de week dat we er alleen samen
betekenis aan kunnen geven.
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Zaterdag 19 oktober
13.00 – 14.30 uur in Embassy of Mobility
Sprekers: worden nog bekend gemaakt
Moderator: Rob Adams (Six Fingers)
Het openbaar vervoer is er vooral op gericht om mensen vanaf het platteland naar de stad te laten
forenzen. Vanwege die eenzijdige forensbehoefte is de route andersom een stuk minder
ontwikkeld; het kan behoorlijk lastig zijn om, buiten de spits, vanaf het platteland naar de stad te
reizen. Wat als gemeenten hun stationsgebieden in de regio (denk aan Purmerend en Lelystad) zo
in te richten dat dit interessante woon- en werklocaties worden? Zou dat een ‘tegenspits’ creëren
die de behoefte aan OV in de regio doet toenemen, waardoor een goed openbaar vervoersnetwerk
in de regio in stand gehouden kan worden?
Een ander vraagstuk: op de Zaanse Schans komen jaarlijks 2,2 miljoen toeristen af. Naar
verwachting zijn dat er in 2030 drie miljoen. Als die allemaal per auto of touringcar komen, gaat dat
ten koste van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Zou het een oplossing zijn om meer toeristen te
verleiden het OV te gebruiken? En hoe dan?

Maandag 21 oktober
13.00 – 14.30 uur in Embassy of Mobility
Thema Individueel vs. Collectief
Sprekers: Taede Tillema (Rijksuniversiteit Groningen); Marise Bezema (service NS); Hans de
Penning (Amber Car) en Rijkswaterstaat
Moderator: Rob Adams (Six Fingers)
De trein is ontworpen als openbare vervoersoplossing voor het collectief, de fiets voor het individu.
Wat als we deze standaard zouden uitdagen? Wat kan nog individueel en wat niet? Waarom
moeten we steeds meer naar een collectieve vorm en wat voor aanpassingen in gebruik vraagt dit
van mensen? Meldt u zich hier aan.

dinsdag 22 oktober
13.00 – 14.30 uur in Embassy of Mobility
Thema Klimaat vs. Economie
Sprekers: Robin Berg (Renault – we drive solar), Stad Antwerpen e.a.
Moderator: Rob Adams (Six Fingers)
‘Groen is te vinden in het buitengebied en de stad houdt de economie draaiende.’ Deze
gedachtegang stellen we ter discussie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het buitengebied én de
stad natuur als economische kansen te bieden hebben? Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? Meldt u
zich hier aan.
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woensdag 23 oktober
13.00 – 14.30 uur in Embassy of Mobility
Thema Beperkt vs. Onbeperkt
Sprekers: Robert Rietveld (Design for Care; Daphne Heidenrijk (VWS); Karin Peters (levensfase
onderzoek); Gerard de Nooij (Ongehinderd); Niek Verlaan (Gemeente Utrecht)
Moderator: Jing Foon Yu (Jingeling Design + Strategy
Hoe kunnen we mobiliteitsoplossingen beschikbaar maken voor iedereen? Voor mensen in moeilijk
bereikbare gebieden, voor mensen met een beperking (gezondheid, financieel). Zodat we
onafhankelijke keuzes kunnen maken die bij ons passen. Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? Meldt u
zich hier aan.

Donderdag 24 oktober
10.00 – 12.00 Entresol – Klokgebouw Eindhoven
Embassy of Mobility Theme Conference
Sprekers: Serge Hoogendoorn (TU Delft); Francine Houben (Mecanoo); Boyd Cohen (Iomob; Six
Fingers Spain); Carlo van de Weijer (TU Eindhoven; TomTom); Paul Sanders (gemeente Peel &
Maas) en (onder voorbehoud) Monique List (gemeente Eindhoven).
Moderator: Rob Adams (Six Fingers)
ENGELSTALIG
Deze conferentie geeft geen antwoorden op vragen, maar heeft juist als doel de belangrijkste
mobiliteitsvragen boven water te krijgen waar stakeholders mee aan de slag moeten. Hiervoor
gaan sprekers en publiek met elkaar in debat over de spanningen tussen leefbaarheid en
mobiliteit. Wilt u aanwezig zijn dit debat? Meldt u zich hier aan.

vrijdag 25 oktober
Leefbaarheid vs. Efficiëntie
13.00 – 14.30 uur in Embassy of Mobility
Sprekers: Boyd Cohen (Iomob; Six Fingers Spain); Iskander Smit (TU Delft); Niek Verlaan
(Gemeente Utrecht); Alwin Beernink (Strijp-S)
Moderator: Rick Pijpers (Six Fingers)
ENGELSTALIG
Onze maatschappij is ingesteld om zo efficiënt mogelijk van A naar B komen. We willen snel op
onze bestemming komen. Wat als we onze mobiliteit zouden ontwerpen vanuit een leefbaarheid
perspectief? Wilt u aanwezig zijn bij dit debat? Meldt u zich hier aan.

Visualisatie
Elke dag van 12.00-15.00 maakt een graffiti artist een visualisatie van het debat dat de dag ervoor
heeft plaatsgevonden.
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‘Panorama Mesdag’
We gaan met bezoekers in gesprek en halen dilemma’s op rondom de thema’s. De discussies die
we gedurende de week hebben, leggen we vast in een ‘Panorama Mesdag’ stijl aan de buitenkant
van de sprekersarena.
Exposities
Tot slot zijn er verschillende exposities te zien die allemaal het dilemma ‘leefbaarheid vs.
efficiëntie’ uitdagen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Mailt u dan naar wde@dutchdesignfoundation.com.

Pagina 4 van 5

Thema van
de dag
11:00 - 12:00
13:00 - 14:30
15:00 - 18:00

Dag 1:
za 19-10

Dag 2:
zo 20-10

Individueel
vs.
collectief

Dag 3:
ma 21-10

Klimaat
vs.
economie

Dag 4:
di 22-10

Beperkt
vs.
onbeperkt

Dag 5:
woe 23-10

Robin Berg
(Renault
we drive solar)

(Beeckk
Ruimtemakers

Moderator:
Jing Foon Yu
(Jingeling Design
+ Strategy)

Gerard de Nooij
(Ongehinderd)

Karin Peters
(levensfase
onderzoek)

Daphne Heidenrijk
(VWS)

Robert Rietveld
(Design for Care)

(Design for Care)

Workshop

Leefbaarheid
vs.
efficiëntie

(Rijkswaterstaat)

Stad Antwerpen

Workshop

Taede Tillema
(Rijksuniversiteit
Groningen)

Workshop

Opening

Publieksopening

12:30 - 13:30
Officiële
opening
met/ door alle
partners

Moderator:
Rob Adams
(Six Fingers)

Marise Bezema
(service NS)
Hans de Penning
(Amber Car)
Moderator:
Jacoba van Gastel
(Rotrap BV)

Niek Verlaan
(Gemeente Utrecht)

Dag 7:
vrij 25-10

Overzicht
van de week

Dag 8:
za 26-10

(Brabant C)

Overzicht
van de week

Dag 9:
zo 27-10

Dag 6:
do 24-10

Leefbaarheid
vs.
efficiëntie

Continue
filmvertoning van
de resultaten van
de week.

10:00 - 12:00
Mini conferentie in Entresol (ENG)
(genodigden)

(Six Fingers)

Workshop
met kinderen

Continue
filmvertoning van
de resultaten van
de week.

Workshop

(Dept agency)

Niek Verlaan
(Gemeente Utrecht)

Iskander Smit
(TU Delft)

Alwin Beernink
(Park Strijpbeheer)

Boyd Cohen (EN)
(lomob)

Hackaton
met jongeren

Moderator: Rob Adams,
Sprekers: Serge Hoogendoorn,
Francine Houben, Boyd Cohen,
Carlo van de Weijer, Paul Sanders, e.a.

12:00 - 13:30
Netwerklunch
(genodigden)

13:30 - 15:30
Tour inclusief
bezoek
ambassade
(genodigden)

Moderator:
Rick Pijpers
(Six Fingers)

De Embassy of Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, Nederlandse Spoorwegen, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, Park Strijp
Beheer, Six Fingers en Dutch Design Foundation
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