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SAMENVATTING 

 

Dit is het eerste beleidsplan van de Stichting New Mobility Foundation; een stichting die is opgericht door 

drie initiatiefnemers.  

Stichting Eleven Floawers Foundation is een anbi-stichting die tot doel heeft het algemeen 

maatschappelijk welzijn te dienen op het gebied van onder meer gezondheid en zorg.  

De RAI Vereniging behartigt de belangen van fabrikanten en importeurs van onder meer personenauto’s 

en speciale voertuigen, motorfietsen en scooters, brom- en snorfietsen en fietsen.  

De Maatschappelijke Alliantie werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid 

bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. Zij doet dit 

door het entameren van gezamenlijke gedachtevorming, bundeling van krachten en bijdragen te leveren 

aan het wegwerken van obstakels in de uitvoering.  

 

In dit beleidsplan worden de visie, missie en doelstellingen van de stichting, de strategie, voorgenomen 

activiteiten en de aspecten met betrekking tot het bestuur beschreven. Samengevat: 

Visie  Kwetsbare groepen in de samenleving hebben baat bij de beschikking over 

oplossingen voor fysieke mobiliteit omdat daarmee hun inclusie en hun gezondheid wordt bevorderd. 

Missie  De stichting wil een betrouwbare partner zijn voor die initiatieven en partijen die 

innovatieve oplossingen ontwikkelen voor kwetsbare groepen in de samenleving; om hen te includeren 

en gezondheid bevorderen. Daarmee wordt een algemeen nut nagestreefd. En met deze missie wordt 

aansluiting gezocht bij een aantal (sub-)doelen van de zogeheten Sustainable Development Goals. 

Strategie  De stichting kiest voor een viertal kernprincipes die leidend zijn voor haar activiteiten: 

samenwerken waar dat kan, rond projecten die innovatief zijn, en dat zorgvuldig communicerend met de 

doelgroep(en) en de andere stakeholders. 

Beleid  Er zullen in algemene zin twee hoofdaccenten worden gelegd. In de eerste plaats het 

vragen van maatschappelijk aandacht voor de problemen die kwetsbare groepen in de samenleving 

ondervinden als het gaat om fysieke mobiliteit en de gevolgen voor inclusie en gezondheid. In de tweede 

plaats zal het accent worden gelegd op het leveren van bijdragen aan innovatieve oplossingen die de 

wicked problems die er zijn wat betreft kwetsbare groepen en fysieke mobiliteit. 

 

Met de activiteiten van de stichting wordt concreet en aan innovaties gerelateerd algemeen 

maatschappelijk nut - anders gezegd: impact - nagestreefd. De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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INLEIDING 

 

Visie 

 

Mobility1 is the freedom to move. It’s a desire that’s built into our DNA. It’s why our children are so eager to take 

their first step. Why we worked so hard to create the combustible engine. And why we look to the stars for our next 

great journey. 

Mobility has the power to reduce limitations, broaden horizons, and empower people to fulfill their potential, no 

matter where they live. We believe that everyone around the world should have the ability to grow, discover and 

explore. (Derived from Toyota Mobility Foundation2). 

 

Helaas het is zo dat niet iedereen in onze samenleving van deze freedom to move gebruik kan maken. Er zijn kwetsbare 

groepen die niet als vanzelfsprekend mobiel zijn of van de middelen die voor mobiliteit zijn bedoeld gebruik kunnen maken: 

ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met lage inkomens etc.  

Onderzoek wijst uit dat zij het risico lopen op zogeheten mobiliteits-armoede (mobility poverty) die hen belemmert in de 

toegang tot onder meer diensten, sociale netwerken etc. Het ultieme gevolg van deze armoede is sociale uitsluiting (social 

exclusion).3 

 

 

 

Als er, zoals geschetst, een samenhang bestaat tussen kwetsbare groepen, mobiliteits armoede en sociale uitsluiting, is de 

volgende vraag waar sociaal isolement toe leidt. Uit onderzoeken valt af te leiden dat er onder meer een negatieve gevolgen 

zijn voor de gezondheid van mensen4. Naast dat (on)gezondheid als zodanig en andersom ook mede de oorzaak kan zijn voor 

het sociale isolement. 

                                                           
1 Het begrip ‘mobiliteit’ wordt in meerdere contexten en in verschillende betekenissen gebruikt. Zo wordt er onder meer gesproken over: 
sociale mobiliteit, mobiliteit in relatie tot het gebruik van het lichamelijke bewegingsapparaat, mobiliteit waar het gaat om het (beleidsmatig) 
plannen van infrastructuren etc. De New Mobility Foundation past het begrip toe binnen de context van het ‘fysieke verplaatsen van 
personen’. 
2 http://toyotamobilityfoundation.org/en/ 
3 Lucas, K. (2012) Transport and social exclusion: Where are we now? Transport Policy, 20, 105-113 – de illustratie is op dit artikel gebaseerd. 
4 John Bynner, Risks and and Outcomes of Social Exclusion; Insights from Longitudal Data, Institute of Education - University of London (z.j.)  
en Poverty, social exclusion and health systems in the WHO European Region. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe,2 010 
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Het kunnen beschikken over oplossingen voor mobiltieit impliceert dat er in principe toegang mee wordt verkregen tot werk, 

onderwijs etc, inclusief de gezondheidszorg als maatshappelijke voorziening. En, indien er entrée is tot dat laatste, kan dat 

mede leiden tot een betere ‘positieve’ gezondheid5 (positive health).  

 

 

Mobiltiteit is, met andere woorden, in  onze visie een verbindende ‘schakel’ tussen het (kunnen) functioneren in de 

samenleving en een ‘positieve gezondheid’. De bovenstaande figuur illustreert deze verbinding. 

 

De visie te ten grondslag ligt aan onze missie en doelstellingen, hangt deels ook samen met een tweetal (sub-)doelen die 

door de VN in 2014 zijn geformuleerd onder de noemer Sustainable Development Goals (SDG’s). 

 

Concreet gaat het om de volgende (sub-)doelen: 

Doel 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden. 

Sub-doel 3.6: Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren. 

                                                           
5 Machteld Huber, Marja van Vliet en Inge Boers, Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Ned Tijdschr Geneeskd. 
2016;160:A7720 
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Doel 11: Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. 

Doel 11.2: By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road 

safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations.6 

 

Missie 

 

De overwegingen die zijn beschreven onder ‘visie’ vormen de aanleiding de missie van de New Mobility Foundation als volgt 

te beschrijven: 

De New Mobility Foundation is een.. 

 

Waarbij wordt opgemerkt dat er een bijzondere aandacht is voor het aspect ‘gezondheid’ in relatie tot ‘de mobiliteit van 

kwetsbare groepen’ (‘vulnarable groups’) in de samenleving. Waarbij onder ‘kwetsbare groepen’ onder meer worden 

verstaan:  

• Ouderen 

• Zieken 

• Gehandicapten 

• Mensen met lage inkomens 

• Vluchtelingen 

• Etc. 

Wanneer in dit beleidsplan dus wordt gerefereerd aan de doelgroepen waarop de stichting zich richt en het algemene nut 

dat wordt nagestreefd, heeft dat dus altijd betrekking op de genoemde ‘kwetsbare groepen’ en is er altijd spraken van het 

includeren van hen in de samenleving en is er een relatie met gezondheid. 

Deze missie stelt de stichting in staat te voldoen aan haar doelstellingen zoals die in artikel 2.1. van de statuten is 

geformuleerd: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het 

initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten en activiteiten op het gebied van: welzijn, cultuur, wetenschap en 

onderzoek en gezondheidszorg, onder meer verband houdende met het verbeteren van de fysieke mobiliteit van kwetsbare 

groepen in de samenleving ter voorkoming van een sociaal isolement en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

  

                                                           
6 Deze doelstelling ontbreekt op de Nederlandse webpagina http://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-11-veilige-en-duurzame-steden/ 
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STRATEGIE 

 

Kernprincipes van de stichting 

De stichting kies voor een viertal kernprincipes die leidend zijn voor haar activiteiten. In de onderstaande figuur worden deze 

principes samengevat. Een uitgebreide toelichting volgt na de illustratie. 

 

 

 

 

Samenwerking (Collaboration) 

Het wordt van belang gevonden dat er samenwerking plaatsvindt tussen en met  de stakeholders die er in het kader van de 

visie en de missie van de stichting toe doen. Deze belanghebbenden komen bij voorkeur uit zowel de publieke als de private 

sector en uit de organisaties die bijvoorbeeld (people) doelgroepen vertegenwoordigen. Kenmerkend voor de samenwerking 

is, dat deze pre-competitief van aard is. Deze partijen worden beschouwd als partners en zij kunnen zich dan ook actief 

aansluiten bij de stichting. 

Projectmatig werken (Projects) 

De New Mobility Foundation is betrokken bij projecten die tot doel hebben impact en veranderingen op systeemniveau te 

realiseren of daartoe aanzetten te geven. Deze projecten kunnen worden geëntameerd door de stichting zelf, maar ook 

worden aangedragen door partijen uit het netwerk. 

Communicatie (Communication) 

Er zal veel aandacht worden gegeven aan het zorgvuldig communiceren. Intern, met hen die zijn betrokken zijn bij de 

projecten en extern, met ‘de samenleving’ cq de ‘ecosystemen’ waar de activiteiten deel van uitmaken of invloed op 

(moeten, zullen) hebben. 

Vernieuwend (Innovation) 

Het vierde kernprincipe is, dat de stichting actief zal zijn op het gebied van vernieuwingen waarbij de toepassing van 

informatietechnologie een belangrijke rol speelt. 

 

Statutaire doelstelling 

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 de statuten en luidt als volgt: De stichting heeft ten doel het 

bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn, door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van 
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projecten en activiteiten op het gebied van: welzijn, cultuur, wetenschap en onderzoek en gezondheidszorg, onder meer 

verband houdende met het verbeteren van de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving ter voorkoming 

van een sociaal isolement en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

 

Afwezigheid van winstoogmerk 

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.  

 

Bestemming liquidatiesaldo 

Zoals blijkt uit artikel 15.3 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI 

met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg het algemeen nut beoogt en 

die een soortgelijke doelstelling heeft. 
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BELEID 

 

Te verrichten werkzaamheden van de stichting 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door [1] het stimuleren van aandacht (awareness) voor de uitdaging die 

is beschreven onder ‘visie’ en [2] het initiëren van en betrokken-zijn bij activiteiten (projects) die oplossingen voor die 

uitdagingen ontwikkelen. Hierbij merken we op dat dit volgtijdelijke typen werkzaamheden kunnen zijn. Met andere 

woorden: projecten kunnen uit ‘awareness’-activiteiten voortvloeien, maar dit kan ook andersom gebeuren. 

In de onderstaande illustratie worden deze twee typen ‘werkzaamheden’ gevisualiseerd. Na de figuur volgt een meer 

uitbreide uitleg bij de onderdelen. 

 

 

 

Opmerking! 

Omdat dit het eerste beleidsplan van de stichting betreft en er nog geen concrete activiteiten zijn geïnitieerd c.q. 

gefinancierd, worden hier voorbeelden van mogelijke activiteiten en projecten geschetst waarover wordt gedacht. 

Voorbeelden van mogelijke activiteiten beschrijven we op de volgende pagina’s  
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[1] Aandacht (Awareness) via onder meer onderzoek en onderwijs, conform onze visie, 

missie en doelstelling in relatie tot het algemene nut: mobiliteit met het oog op inclusie en 

gezondheid. Deze activiteiten kunnen leiden tot het ontwikkelen of ontdekken van [2] 

projecten. 

 

 

 

 

 

De stichting… 

A. Organiseert (regelmatig) een ‘mobiliteits-lezing’… 

B. Schrijft een wedstrijd uit voor een (afstudeer) thesis over mobiliteit… 

C. Neemt het initiatief tot het organiseren van een informal of een conferentie over mobiliteit… 

D. Raakt als medeorganisator betrokken bij een hackathon waarin mobiliteitsoplossingen worden bedacht… 

E. Etc. 

En dat alles in relatie tot kwetsbare groepen (ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met lage inkomens, vluchtelingen, 

etc.) conform onze visie, missie en doelstelling en in relatie tot het algemene nut: mobiliteit met het oog op inclusie en 

gezondheid. 

 

De partners die we daarbij op het oog hebben zijn: 

• Universiteiten/studenten – bijvoorbeeld Technische Universiteiten/Hogescholen, Design Academies 

• Onderzoeksinstellingen – bijvoorbeeld TNO 

• Thought Leaders 

• Belangenorganisaties – organisaties voor gehandicapten, voor vluhtelingen etc. 

• De media – bijvoorbeeld reportages, opiniestukken etc… 

• Etc. 

 

Mogelijke projecten die vanuit deze invalshoek worden ondersteund, hebben altijd de bedoeling op de een of andere manier 

te leiden tot concreet uitvoeren voor de doelgroepen en daarmee het dienen van het algemeen belang. (zie ook de bijlage bij 

dit beleidsplan) 

 

 

 

Organisatie Hogescholen en Universiteiten – i.s.m. New Mobility Foundation 

Doelgroep Vluchtelingen (statushouders) 

Project Mobiliteit en inburgering 

Omschrijving Studenten aan hogescholen en universiteiten – relevante studierichtingen zoals informatica, 
design etc.  – worden uitgenodigd deel te nemen aan een mobility hackathon van 48 uur waarin 
een prototype moet worden ontwikkeld dat een oplossing geeft op de vraag hoe vluchtelingen 
(statushouders) in het kader van hun integratie en inburgering kennis kunnen maken van ons 
land door - in elk geval - gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. Gevraagd wordt om een 
‘technische oplossing’ en een ‘financieringsoplossing’. Vereist is dat de doelgroep – 
statushouders – actief worden betrokken bij het ontwerp.  

Doelbestemming Kosten die met de hackaton gepaard gaan en een projectbudget voor de ‘prijswinnende’ 
oplossing die het betreffende team in staat stelt het prototype verder te ontwikkelen en een 
pilot uit te voeren. Vereiste daarbij is, dat de doelgroep – statushouders – actief worden 
betrokken bij het ontwerp en de pilot. 
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[2] Projecten (Projects) conform onze visie, missie en doelstelling in relatie tot het algemene 

nut: mobiliteit met het oog op inclusie en gezondheid. Deze activiteiten kunnen leiden tot 

het ontwikkelen of ontdekken van [2] projecten. 

 

 

 

 

 

Activiteiten die betrekking hebben op de volgende thema’s: kwetsbare groepen (ouderen, zieken, gehandicapten, mensen 

met lage inkomens, vluchtelingen, etc.) en… 

A. Openbaar vervoer… 

B. Sharing en pooling… 

C. Uitrusting, devices… 

D. Ondersteunende systemen, oplossingen… 

E. Veiligheid 

F. Etc. 

 

 

De doelgroepen waaraan kan worden gedacht zijn kwetsbare groepen in onze samenleving zijn: 

• Ouderen 

• Zieken 

• Gehandicapten 

• Lage inkomens 

• Vluchtelingen 

• Etc. 

 

Mogelijke projecten zijn:  

 

 

 

Organisatie Landelijk actieve organisatie die het fietsen wil bevorderen 

Doelgroep Ouderen 

Project Ik herinner mij… fietsend met de wind weer door je haren (werktitel) 

Omschrijving Ouderen worden door vrijwilligers meegenomen in een speciale ‘riksja’ naar buurten en plaatsen 
waaraan ze herinneringen hebben. De medepassagier en bestuurder is de geïnteresseerd 
luisteraar en vragensteller. 
De organisatie is inmiddels in een aantal gemeenten in Nederland actief en zij wil uitbreiden 
naar andere lokale initiatieven.  

Doelbestemming Voor dit initiatief zijn lokaal  enthousiaste vrijwilligers nodig, een lokale rechtspersoon en 
middelen voor een zogeheten ‘startabonnement’: een riksja in eigendom, training voor de 
vrijwilligers, verzekeringen, een online boekingssysteem en een landelijke website. 
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Organisatie Organisatie die het reizen met het openbaar vervoer bevordert 

Doelgroep Mensen men beperkingen (lichamelijk en verstandelijk) 

Project Onbeperkt beperkt reizen (werktitel) 

Omschrijving Mensen met een beperking zijn vaak niet in staat zelfstandig met te reizen. Ook niet met een 
OV-planner. In veel gevallen zullen ze een beroep moeten doen op een begeleidende mede-
reiger. In dit project kunnen mensen met een beperking door gebruik te maken van een speciaal 
voor hen ontwikkelde app, tóch zelfstandig reizen, zonder begeleider.   

Doelbestemming De financiering van de verbeteringen aan de app en de ontwikkeling van het 
trainingsprogramma voor de medewerkers die ‘op afstand’ begeleiding bieden. 

 

 

 

[3]  Partnernetwork. De stichting streeft ernaar in voorkomende gevallen samenwerking te 

zoeken of de creëren met andere publieke en private initiatieven en organisaties. Dit 

kunnen overheden zijn, andere stichtingen zijn maar ook bedrijven die actief zijn binnen de 

visie, missie en doelstellingen van de stichting en die een inhoudelijk bijdrage (willen) 

leveren aan het algemene nut dat wij nastreven: mobiliteit met het oog op inclusie en 

gezondheid. 

Uit deze samenwerking kan een (formeel) netwerk van samenwerkende partners ontstaan 

die gezamenlijk het doel van de stichting nastreven. 

 

 

 

Werving en beheer van de middelen 

Om haar activiteiten mogelijk te maken zal de stichting financiële middelen verwerven in de vorm van onder meer 

schenkingen, subsidies en donaties.  

 

Vermogen 

Zoals blijkt uit artikel 3.2  van de statuten houdt de stichting niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. 

 

Criteria 

Financiële middelen voor de activiteiten van de stichting, worden besteed als er overwegend positief wordt getoetst op de 

onderstaande criteria. 

 

Toetsing aan de doelstelling van de stichting: 

Doelgroep(en) 

Heeft de activiteit betrekking op de verbetering van de fysieke mobiliteit van een(of meerdere) nader gedefinieerde 

kwetsbare groep(en) in de samenleving met het oog op gezondheid en inclusie? Concreet: (ouderen, zieken, gehandicapten, 

mensen met lage inkomens, vluchtelingen, etc.) 

 

Toetsing aan de kernprincipes van de stichting: 

Stakeholders-betrokkenheid 

Worden de doelgroepen : (ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met lage inkomens, vluchtelingen, etc.) en de direct 

belanghebbenden (bijvoorbeeld de organisaties die deze doelgroepen vertegenwoordigen) bij de activiteit betrokken. 
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Samenwerking en communicatie 

Staat de activiteit open voor samenwerken met andere organisaties (bijvoorbeeld partners in onderwijs en onderzoek) en 

wordt er samenwerking gezocht. 

Vernieuwend 

Is het een activiteit waarvan de inhoud (voldoende) vernieuwende elementen kent. 

Overige criteria: 

Impact 

Wordt er een aantoonbare verandering/verbetering gecreëerd, ontwikkeld, nagestreefd? 

Ondernemend 

Wordt de activiteit als ‘zakelijk’ getypeerd: gericht op behalen van resultaten, planmatig en als het even kan uiteindelijk 

gericht op financiële zelfstandigheid/duurzaamheid. 

Co-financiers 

Zijn er ook andere partijen – bijvoorbeeld uit het eigen netwerk van de stichting - bij de financiering betrokken (financieel 

en/of in natura)? 

Transparant 

Is de uitvoerder/zijn de uitvoerders van de activiteit transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet, financiële 

huishouding etc. 
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Beleidsprioriteiten 2017-2019 

De beleidsprioriteiten voor de periode 2017-2019 liggen binnen de twee typen werkzaamheden. 

 

Prioriteit 1A:  

Het creëren van aandacht (awareness) door het (mede-)organiseren van een of meerdere activiteiten die de aandacht 

vestigen op de wenselijkheid/noodzakelijkheid en mogelijkheden voor mobiliteit en kwetsbare groepen (ouderen, zieken, 

gehandicapten, mensen met lage inkomens, vluchtelingen, etc.) vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. 

 

Prioriteit 1B: 

Het initiëren en/of zoeken van ten minste twee projecten die een of meerdere oplossingen voor concrete doelgroepen 

(ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met lage inkomens, vluchtelingen, etc.) ontwikkelen cq daarbij betrokken zijn. 

 

Prioriteit 2: 

Om de ambitie van de stichting te kunnen realiseren, is het van belang partners te zoeken en een netwerk van partners te 

organiseren. Dit zal zowel nationaal als internationaal gebeuren. 
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OVERIG 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

• Prof. Dr. J.P. Balkenende (voorzitter) 

• G.J. Baan (secretaris) 

• O.C.M. de Bruijn (penningmeester) 

• Dr. S.R.A. van Eijck (lid) 

 

Raad van Advies en Directie 

De statuten bepalen in respectievelijk artikel 10 en 11  dat het bestuur kan besluiten een Raad van Advies in te stellen en een 

directie te benoemen. 

 

Beloningsbeleid 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 5.7 van de statuten. Onkosten, 

gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig.  

 

Werkzaamheden 

Om de kwaliteit van de bestuurlijke werkzaamheden te waarborgen, worden de Standard Operating Procedures (SOP’s) 

toegepast. Deze regelen onder meer het plannings- en begrotingsproces rondom de activiteiten van de stichting en de wijze 

van evaluatie, besluitvorming en bewaking rondom deze activiteiten.  

 

 

 

Publicatie 

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van website www.newmobilityfoundation.org 
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BIJLAGE: Voorbeeld van activiteiten, bedoeld voor de verbetering van mobiliteit voor ouderen en gehandicapten, waarbij 

awareness en projects met elkaar samenhangen. 

 

Van Ontwerpwedstrijd tot Pilot 

 

 


