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Er is geen gebrek aan visies over de toekomst van mobiliteit. 
Mobiliteitsmerken, brancheorganisaties, consultancies, 
overheden, milieuclubs: allen hebben een mening over hoe 
het gaat lopen of hoe het zou moeten lopen. Maar wat vindt 
de consument er eigenlijk van? Waaraan heeft die behoefte 
en hoe ziet die de toekomst van mobiliteit? Want dat iets kan 
wil niet zeggen dat het ook echt gaat gebeuren…

Deze zomer ontwikkelt BL een human based visie op 
mobiliteit. Bottom up, vanuit behoeften en motivaties van de 
consument. Met diverse experts brengen we eerst het 
volledige spectrum aan ontwikkelingen en scenario's rondom 
mobiliteit in kaart. Op basis daarvan gaan we vervolgens op 
een eigentijdse en creatieve manier in gesprek met 
consumenten om te leren welke mobiliteitstoekomst zij reëel 
en wenselijk achten. 

visie op mobiliteit



De visie op mobiliteit wordt ontwikkeld met een zo 
breed mogelijke scope. De voorlopige thema’s op basis 
waarvan wij de visie vormen zijn:

Auto
Fiets
Openbaar vervoer (en keten)
Stadsmobiliteit (versus regio)
Internationaal en luchtvaart
Technologie, data en privacy
Leefbaarheid en duurzaamheid
Betalen voor mobiliteit (en eigendom versus delen)

De lijst met thema’s zal definitief worden gemaakt in 
overleg met deelnemende organisaties.

thema’s
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Naast een brede inhoudelijke scope, teamen we voor dit 
project graag up met een brede groep deelnemende 
organisaties. We nodigen jou(w organisatie) van harte uit om 
deel te nemen aan dit multiclient project. Als deelnemende
organisatie krijg je (onder meer):

Exclusiviteit op mobiliteitsthema (indien gewenst)
Medezeggenschap op formulering creatieve opdracht 
binnen thema
Medezeggenschap op detailvragen binnen thema
Meekijken en eventueel bijsturen tijdens onderzoek
Rapportage met holistische, human based visie op mobiliteit
‘In beweging event’ om kennis te maken en inzichten te 
delen met andere ondernemingen binnen mobiliteit

multiclient

5



Er zijn 3 verschillende manieren om deel te nemen
aan het project:

Standaard deelname € 6.850
volledig visietraject met generieke rapportage

Large deelname € 8.300
volledig visietraject met generieke rapportage en 
bedrijfsspecifieke presentatie (2 uur) op maat

Extra large deelname € 9.700
volledig visietraject met generieke rapportage en 
bedrijfsspecifieke in-company workshop (4 uur) 
op maat

deelname
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Het project start in juli 2018
Rapportage en workshops vanaf augustus 2018
Het on the move – event vindt plaats in september 2018

timing
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details aanpak



project doelstelling

een visie op de toekomst van mobiliteit, 
vanuit het perspectief van mobiliteitsgebruikers

1. Behoeften met 
betrekking tot mobiliteit

Hoe maken Nederlanders 
gebruik van mobiliteit?
Hoe vervoeren ze zich?
Hoe maken ze keuzes op het 
gebied van mobiliteit?
Hoe waarderen ze dat?
Wat zijn hun behoeften?

2. Veranderingen ten 
opzichte van mobiliteit

Welke veranderingen zien 
Nederlands met betrekking tot 
mobiliteit?
Wat valt hen op in positieve zin?
En wat in negatieve zin?
Hoe hebben de veranderingen 
impact op hun leven? In welke 
zin?

3. Verwachtingen ten 
opzichte van mobiliteit in 

de toekomst

wat verwachten Nederlanders 
van mobiliteit in de toekomst?
Hoe zien ze zichzelf over 5 en 10 
jaar verplaatsen?
Wat vinden ze daarvan? Welke 
behoeften denken ze te 
hebben?

4. Evaluatie toekomst  
scenario's

Wat denken Nederlanders van 
de toekomstscenario's die 
experts schetsen? 
In hoeverre zien ze zichzelf 
daarvan gebruik maken? 
Waarom wel/niet? 
Wat zou het ideale 
toekomstscenario voor 
mobiliteit zijn?



een visietraject in 5 stappen

5/21/18
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1. kick off 2. expert interviews 3. BL*CAMPFIRE - exploratie 4. rapportage 5. In beweging event
Een in-house kick off 
van 2 uur met iedere 

deelnemende 
organisatie

online conversaties met 
60 deelnemende 

consumenten 
gedurende 3 weken (6-
8 creatieve opdrachten)

Interviews met 6 
mobiliteitsexperts als 

basis voor het vormgeven 
van toekomstscenario's

Alle deelnemers ontvangen 
een overall rapportage in 
powerpoint. Individuele 

manieren van rapporteren 
mogelijk 

Een inspirerend event 
waarin alle deelnemende 
organisaties & experts om 
plannen en toekomstvisie 

te delen



BL*CAMPFIRE is ons online conversatieplatform. Het is dé 
kwalitatieve, etnografische aanpak van online research. 
Flexibel, efficiënt en verfrissend creatief. BL*CAMPFIRE 
faciliteert ons om via verschillende devices actief een 
diepgaande dialoog aan te gaan met tot 100 deelnemers 
tegelijkertijd, wanneer dat ze zelf uitkomt, in hun natuurlijke 
context. 

De gesprekken vinden plaats aan de hand van creatieve 
opdrachten die dienen als ‘conversation starters’ en die 
gezamenlijk het gehele onderzoeksvraagstuk afdekken. De 
creatieve opdrachten worden ontwikkeld op basis van 
projectieve en associatieve technieken, zodat niet alleen uit 
het hoofd, maar vooral ook uit de buik wordt gereageerd. De 
beste gesprekken vinden plaats rondom een kampvuur.

BL*CAMPFIRE 
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Rondom het BL*CAMPFIRE spreken we met:
20 mensen in de leeftijd 15 tot 30 jaar;
20 mensen in de leeftijd 30 -50 jaar;
20 mensen in de leeftijd 50 – 60 jaar;

Daarbij houden we rekening met spreiding op:
Mannen en vrouwen;
Werkend / niet werkend;
Spreiding op huishouden (1/2 persoonshuishoudens, 
gezinnen met jonge en oudere kinderen)
Geografische spreiding
Spreiding op type vaakst gekozen vervoer (te voet, 
fiets, auto, openbaar vervoer, vliegtuig)
Minstens 1/3e maakt gebruik van deelconcepten 
(e.g. ov-fiets, swapfiets, deelauto)

visievormers
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Input
Exclusiviteit (binnen categorie) op mobiliteitsthema (indien gewenst)
Medezeggenschap op formulering creatieve opdracht binnen thema
Medezeggenschap op detailvragen binnen thema
Meekijken en eventueel bijsturen tijdens BL*CAMPFIRE

Output
Holistische, human based visie op mobiliteit
Inzicht in behoeften en verwachtingen van consumenten op het gebied van mobiliteitsthema’s
Inzicht in relevantie en wenselijkheid toekomstscenario’s

Outcome
Kennis & interesse delen met professionals en experts uit het vakgebied
Deelname aan een inspirerend event met professionals en experts uit het vakgebied

what’s in it for me?

13



Standaard
De holistische, human based toekomstvisie op mobiliteit rapporteren wij in een beknopt, inspirerend 
powerpoint document. De resultaten worden onderbouwd en gevisualiseerd met content uit het 
BL*CAMPFIRE. Naast de uitkomsten wordt uiteraard ook de analyse die ten grondslag heeft gelegen aan de 
resultaten inzichtelijk gemaakt. 

Large deelnemers
Voor Large deelnemers ontwikkelen we een bedrijfsspecifieke presentatie met concrete conclusies en 
aanbevelingen voor de organisatie. De presentatie vindt plaats op kantoor bij de deelnemer en duurt ca. 2 
uur.

Extra large deelnemers
Voor Extra large deelnemers ontwikkelen we een bedrijfsspecifieke workshop. In de workshop presenteren 
we bedrijfsspecifieke conclusies en aanbevelingen en werken we aan de hand van de BL design thinking cycle
toe naar concrete prototypes van oplossingen voor dienstverlening in de toekomst. 

rapportage
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Contact: 

Arno Buurman (partner)
Arno.buurman@beautifullives.com

Iris Aarts (director)
Iris.aarts@beautifullives.com

www.beautifullives.com
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