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INTRO – RUIMTE VOOR INNOVATIES; HOE DAN? 

Context en Achtergrond 

 

Praktijkervaringen => hoe doen we het nu elders? 

 

Waar lopen we tegenaan en hoe lossen we dat op? 

 

Toepassing voor MaaS? 

 

Hoe nu verder? 
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CONTEXT & ACHTERGROND 

Sinds 2009 bezig met Forward Commitment Procurement – Innovatiegericht Aanbesteden – tussen 

publieke en private partijen 

 

Relatieve outsider als het gaat om MaaS – maar betrokken bij systeeminnovaties  

Hoe creëer je randvoorwaarden die aantrekkelijk zijn? 

Hoe kleur je binnen de lijntjes van de (Europese) Aanbestedingswet? 

Hoe haal je het maximale uit de overheid? (leergeld) 

Hoe haal je het beste uit de markt? 

 

Betrokken (geweest) bij Erasmus MC, Rijkswaterstaat, Amsterdam Arena Innovation Center, BuildinG 
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MAAS VISIE  

Werkdefinitie: Mobility as a Service vraagt om het gezamenlijk inrichten van een publiek-privaat 

mobiliteitsconcept met als doel om reizigers op basis van hun persoonlijke wensen voor hun deur-

tot-deur verplaatsingen te laten kiezen uit verschillende (onderdelen van) vervoersdiensten. 

Reizigers kopen deze dienst in bij een dienstverlener, in plaats van zelf te investeren in de 

aanschaf van transportmiddelen. Daarbij maken bewoners en bezoekers flexibel gebruik van 

verschillende modaliteiten en vervoersdiensten doordat deze naadloos op elkaar aangesloten zijn, 

(reis)informatie over de opties beschikbaar is en betalen voor gebruik een onderdeel van de dienst 

is (TNO, 2017).  
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In scope: 

-Openbare Ruimte  

-In publiek-private samenwerking 

-Bedrijven (dienstverleners / 

serviceverleners) 

-Reizigers (anders dan met eigen vervoer) 

Out of Scope: 

-  Reizigers (met eigen vervoer) 

- Vliegen als vervoersoptie 



 

 

 

 

Het organiseren van een innovatieve uitvraagt stimuleert die (keten 

van) aanbieders om te investeren in nieuwe diensten en producten 

die een antwoord bieden op deze (nieuwe) behoefte 

 

- Wat zijn we bereid aan te schaffen (als gebruiker)? 

- Wat is er (al) technisch mogelijk?  

- Welke producten en diensten worden thans aan-  

   geboden? 

 

 

 

 

 

INNOVATIEGERICHT UITVRAGEN  
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BESCHIKBARE METHODEN 
(BESCHIKBAAR ALS METHODE UIT DE AANBESTEDINGSWET 2012) 

Prijsvraag;  

 

Proeftuin;  

 

Pre-commerciële aanbesteding (PCP);  

 

Innovatiepartnerschap; 

 

‘Reguliere’ aanbestedingen met aandacht voor specifieke situatie. 
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PROBLEMEN BIJ INKOPEN VAN INNOVATIES:  

AANBESTEDER 

Innovatie vereist een andere aanbestedingsproces:  

Andere manier van specificeren,  

Andere manier van aanbesteden,  

Andere gunningscriteria.  

 

Risico’s en onzekerheden 

Onzeker of aanbestedingproces zal leiden tot goede selectie van marktpartijen,  

Onzeker of de markt kan leveren (tijdig, ‘werkend’, aanvaardbare kosten). 

 

6 maart 2018 

7 



PROBLEMEN BIJ INKOPEN VAN INNOVATIES:  

MARKTPARTIJ 

Innovatie vereist (extra) investeringen vooraf door marktpartijen. 

Risico’s en onzekerheden over de toekomstige klant (marktrisico’s) 

Onzekerheid over toekomstige behoeften van de klant 

 

   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Risk to company  

  

Government grant support    

Development   Demonstration   Commercial 

sales 

  Scale up   

Revenues  

Decreases 

as the 

product 

approaches 

market and 

risks 

increase 

Risk is at its 

highest when 

a supplier 

needs to 

commercialise  

- the risk is 

high because 

demand is not 

visible 

Information 

that a real 

market exists 

reduces the 

risk and 

enables a 

supplier to 

invest in 

anticipation of 

future 

revenues Stages in bringing a product to market 

more 

less 

EIAG 2006, developed by  Whyles, van Meerveld, Nauta 2014 

Te veel pilots/proeftuinen 

met te weinig opschaling 

- Mountain of risk-  
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SUCCEVOL INNOVATIES INKOPEN 

Success hangt af van het ‘verdelen’ van risico’s door zowel aanbesteder als marktpartij. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vroeg communiceren met de markt is een wijze om commitment te krijgen en risico’s  goed neer te 

leggen.  

 

 

 

 

Ik heb vertrouwen in 

een goede uitkomst 

Dit is een goede  

business case Is het er op tijd? Werkt 

het ? Kunnen we het 

toepassen? 

Is  het mijn 

(voor)investering 

waard?  
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HET KIP EN EI PROBLEEM  

Hoe organiseer je vraag en aanbod in MaaS?? 

 

Organisatie van de Vraag  (BUY IN van de toekomstige afnemer(s)) 

Nodig voor marktpartijen (volume/bereidheid te betalen/ minimale prestaties) 

Voortrekkersrol lokale overheid (mobiliseren andere steden) 

 

Organisatie van het Aanbod 

Weten wat er te koop is (en welke prestatie dit levert) => nodig voor vragers 
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HET ORGANISEREN VAN DE VRAAG 

1) De Vraag creëert het Aanbod   

2) Het Aanbod creëert de Vraag 

 

 

 

 

6 maart 2018 

Beleidsdoelen & 
prioriteiten 

MaaS –projecten &  
gebieden  

 Specifieke 

MaaS - 
doelstelling 

Overheid 

unsollicited proposals 

Bron: https://www.napnieuws.nl/2018/01/31/de-deelfiets-komt-terug-maar-de-chaos-hopelijk-niet 
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ALS DE VRAAG HELDER IS…..  

Richt zich de markt… 

 

Rol Platforms (dienstverleners) 

 

Rol Service providers  

 

 

Welk markttoezicht is hier nodig: 

-   Multiple platforms 

- Multiple modaliteiten 

 

Winner takes all vs multiple realities 
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Markt/Private Sector 
MaaS-providers 

Dienstverleners 
 

Effectieve 
oplossingen 

Markt 

Eindgebruiker 

Pooling & sharing van 

middelen 

(vb doelgroepenvervoer 

aanbesteding Rotterdam)  



IN EEN PUBLIEKE PRIVATE SETTING… 

Rol overheid 

 - Facilitator/Marktmeester (vergunning/concessies/beheerder) 

 - Contracthouder (afsprakenset, subsidiegever) 

 - Controleur (prestaties t.o.v. klanten, performance) 
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Inkopers/Contract 
managers 

Evaluatie & Monitoring 
(doelstelling & realisatie) 

Concessies & 
Contractvorming 

MaaS - strategie tbv aanbesteding/contractering: 

-     low cost in proces (1x kwalificeren) 

- pro-innovatie  (gunstige randvoorwaarden, lage drempels) 

- Heldere feedback aan partijen gedurende proces 

- Marktperspectief - opschaling 
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AANDACHTSPUNTEN 

Commitment  van de publieke partij(en) (politiek/NIMBY)  => Forward Commitment Procurement 

Keuze in marktmodel (winner takes all vs multiple realities) 

Schaalbaarheid /overdraagbaarheid van MaaS-oplossingen (contextgebondenheid) => van pilots naar 

opschaling 
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Mobility - Stars- Certification Scheme: 

 

- Certificeert MaaS oplossingen  

- Los van de context, maar wel op thema’s 

- modal shift, prijs, milieuvoetprint, 

beschikbaarheid, etc. 

- Dienstverlener en/of serviceverlener 

 

 

 

 

 



MOBILITY STARS CERTIFICATION SCHEME 

 

 

 

 

 

 

Voordelen: 

Voor publieke partijen:  vertrouwen in (bewezen) prestaties, vermindert tijd/kosten contractering, eigen 

keuze in prestatiecriteria mogelijkheid.  

Voor private partijen: business opportunity; zekerheid, track record 
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Prijs 

Toegankelijkheid 

Serviceniveau 

CO2 voetprint 

Bijdrage parkeerdruk 

Voorstel A 

Partij X,Y & Z 

Concessie: 12 

 

Prestatiecriteria gemeente II 



HOE NU VERDER 

Nog stappen te gaan: van Pilot naar Opschaling  (marktperspectief) 

 

Deel lessen (monitoring & evaluatie) & beoordeel diensten/services –éénsluidend 

 

Beperk transactiekosten/tijd – processen die wel geld kosten, maar weinig opleveren 

 

 

Heb vertrouwen en durf risico’s te nemen en te delen! 

 

 

VRAGEN? 
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