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NISTO
NEW INTEGRATED
SMART TRANSPORT OPTIONS

NISTO is een grensoverschrijdend
project met als doel een innovatieve
toolkit te ontwikkelen waarmee slimme
mobiliteitsconcepten kunnen worden
geëvalueerd. Het project voegt
verschillende transportmiddelen
samen en omvat alle initiatieven die
de verkeersstromen kunnen
verbeteren.

www.nisto-project.eu
www.nistotoolkit.eu

De motivatie achter NISTO is
om een evaluatiestructuur
voor duurzame planning op te
zetten, zodat er beslissingen
worden genomen waarbij de
ﬁnanciële middelen optimaal
worden benut, de oorspronkelijke doelen worden bereikt
en de gerealiseerde projecten
ook daadwerkelijk door de
doelgroep worden gebruikt.

ONTWIKKELING VAN
DE STRUCTUUR
De NISTO-structuur is gebaseerd op uitgebreid onderzoek
en in overleg met stakeholders
tot stand gekomen.

Onderzoek onder
stakeholders

Pilotproject

DOEL
De NISTO-evaluatietoolkit biedt
verschillende gebruiksvriendelijke tools waarmee de gebruiker kleinschalige mobiliteitsprojecten kan beoordelen op
het gebied van duurzaamheid,
stakeholdersvoorkeuren, impact op de samenleving en het
behalen van beleidsdoelen. De
toolkit is uitermate geschikt om
eerste beoordelingen van alternatieven mee te maken, wanneer gedetailleerde data over
de impact van interventies nog
niet beschikbaar is.

DOELGROEP

Demonstratieprojecten

De allernieuwste
analyses

De NISTOEvaluatiestructuur

Stakeholder
workshops

De structuur kent drie evaluatietools:
• Assessment van duurzaamheid door middel van een
Multi-Criteria Analyse (MCA)
• Assessment van stakeholdersvoorkeuren door middel
van een Multi-Actor MultiCriteria Analyse (MAMCA)
• Assessment van beleidssuccessen door middel van
doelmonitoring

De NISTO-toolkit is ontworpen
voor transportplanners, lokale
en regionale autoriteiten, onderzoekers en non-gouvernementele organisaties die verschillende mogelijkheden
DE TOOLKIT
willen bekijken om een
mobiliteitsprobleem in
stedelijke of landelijke
De methode gaat er vanuit dat de drie
context op te lossen.
pijlers van duurzaamheid - Economie,
Omgeving en Maatschappij even belangrijk zijn.

Zie voor meer informatie: www.nisto-project.eu
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RANGSCHIKKING VAN ALTERNATIEVEN
Rangschikking van
duurzaamheid

METHODE

. Deﬁnitie

van alternatieve
projecten en selectie van
relevante stakeholders

. Identiﬁcatie van evaluatiecriteria gebaseerd op de
projectkenmerken

. Selectie

van de evaluatietools uit de toolkit op basis
van de eigenschappen van
het project

. Het verzamelen en analyse-

ren van data voor een referentiepunt evenals voor
toekomstige situaties

. Het invoeren van data in de
toolkitsoftware voor evaluatie

Rangschikking van
stakeholdersvoorkeuren

R E S U LTAT E N
De uitkomst van de evaluatie
resulteert in een duurzaamheidsscore van iedere projectoptie, levert voorkeursscores
op voor stakeholders of een
schatting van de potentiële
prestaties van de doelen. Dit
is echter afhankelijk van de gebruikte evaluatietool.
Het resultaat van deze aanpak
zal beleidsvormers ondersteunen bij het nemen van een
weloverwogen besluit, waarbij
zowel rekening wordt gehouden met duurzaamheid en sociale kosten en baten, alsmede
met stakeholdersvoorkeuren.

De toolkit is gratis
beschikbaar via

www.nistotoolkit.eu

