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MaaS voor reizigers:  

plannen, boeken, betalen en monitoren  reis via smartphone 

•   Multimodaal 
– OV (trein, BTM, flex OV) 

– auto- en fietsdelen 

– carpoolen  

– taxi 

– (Vrijwilligersvervoer) 

 

• Multimodale reisinformatie: 

- Actueel 

 

• Multimodaal betaalsysteem: 
– Pay-per-trip; 

– Bundels (abonnement op 

verschillende combinaties) 

 

• “One-stop shop” 



Ruimtelijke neerslag: multimodale hubs 

  

Hubs: ruimtelijke bundeling verschillende vervoerdiensten 

• Situering bij herkomsten of bestemmingen 

• Afstanden tot herkomsten/bestemmingen beperkt 

• Voorbeelden uit Duitsland, van klein tot groot 



Inspelen op variatie in mobiliteitsbehoeften 

50% reizigers wil meer variatie in keuzemogelijkheden 

Gebonden gebruikers auto, OV of doelgroepenvervoer 

Verbetering  

verplaatsingsketens 

Tweede auto:  

van bezit naar gebruik 
Alternatief voor bus 



MaaS: vele belanghebbenden werken samen 
Bron: White paper voor I&W (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: 

Service-providers 
• Plannen 

• Boeken 

• Betalen 

• Evalueren 

• Match-making 

Reizigers: 

• Doelgroepen 

• Reiskenmerken 

Collectief vervoer: 

• Trein 

• BTM 

• “flex OV” 

Individuele 

vervoerdiensten: 

• (deel) taxi 

• deelauto’s 

• deelfietsen 

Collectief particulier: 

• carpoolen 

• vanpoolen 

• vrijwilligersvervoer 

 

Data-providers: 
• Reisinfo 

• Betaalinfo 

• beschikbaarheid 

Overige belanghebbers: 
• Voorzieningen  

       (winkels, scholen, etc) 

• werkgevers 

Overheid: 
• Subsidies 

• Regelgeving 

• Communicatie 

• Voorbeeldgedrag 

enablers 

bundeling 

Aanbieders Vragers Intermediairen 



Belangen aanbieders 

Meer reizigers 

• Krachten bundelen met andere mobiliteitsdiensten levert meerwaarde: 

- Overdag bus, avond deeltaxi (vb: verpleegkundigen Rijnstate-ziekenhuis) 

- Wisselingen over week: werkdagen OV, weekend deel-auto en fiets 

• Verbetering keten (voor- en natransport) 

Vrees OV-bedrijven: meer concurrentie via platform kost reizigers 

 

Lagere kosten 

• Flexibel aanbod om reisbehoeften in te vullen 

- Van OV- naar mobiliteitsconcessieloslaten netwerkgedachte met OV? 

• Opzoeken nieuwe reizigers vraagt veel/hoge marketingkosten van vervoerders 

- Daluur-reizigers, dunne lijnen, etc 

 

Hogere omzet per reiziger: 

• Bundelen diensten en prijs-discriminatie 

 

Maar ook: 

• Vertrouwen hebben in MaaS-partners! 

• Investeren in systemen, datauitwisseling en interfaces 



Overige belanghebbenden: klantgroepen binden  

Publiekstrekkers leveren bijdrage vervoerkosten per bezoeker (vgl Google) 

IKEA draagt bij aan aanleg en exploitatie in ruil voor verbinden naam aan 

lijndienst).  

MaaS-provider moet er in slagen meerwaarde voor publiekstrekkers te 

genereren 
 

Werkgevers: mobiliteitsabonnementen in plaats van leaseauto 

 

Projectontwikkelaars: diensten in plaats van parkeerplaatsen 

 



Overheid: bevorderen publieke belangen 

Stedelijke bereikbaarheid Sociale cohesie duurzaamheid 

Weerstand tegen schokken efficient Bevorderen innovaties 



Serviceproviders als intermediars: prototype modellen 



Ambities ten aanzien van MaaS 

van silo’s naar integrale mobiliteitsdiensten 



MaaS: van hype naar realisme? 

  

heden 

Uncertain outcomes 



Ontwikkelingspad MaaS in de tijd: 

Onzekere toekomst 

  

Omvang 

MaaS 

Tijd 
Ontwikkeling 

MaaS-niche 

Verandering regimes: 

• Open data 

• Open access 

• Vervoerwijze specifieke 

subsidies 

Verandering landschap: 

• Andere wijze van reizen 

• Acceptatie in samenleving 



Conclusies 

• MaaS: multimodale vervoerdiensten via gemeenschappelijk platform (“App”) 

 

• Past in toenemende wens flexibele mobiliteitskeuzen burgers 

 

• Kansen voor aanbieders en realisatie overheidsdoelen  

 

• Uiteenlopende businessmodellen mogelijk 

 

• Systeemveranderingen nodig voor groei: 

- Multimodale reisdata 

- Open access betaalsystemen tegen kostprijs 

- Rol aanbieders in bepaling kenmerken netwerk 

- Overheid stuurt op performance ipv aanbod  

 

• Verwachtingen kunnen ook te hoog gespannen zijn 

- Plannen in onzekerheid 

 

 


