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Een bereikbare, gezonde en economisch vitale stad. 



WAT KOMT AAN DE ORDE VANDAAG?

Korte (vooruit)blik op de MaaS pilots

Waarom is Monitoring en Evaluatie (M&E) zo belangrijk?

Wat maakt de MaaS M&E speciaal?

Enkele M&E vraagstukken op tafel (graag jullie input!):

Data / nulmeting

Governance nu en na de pilots

Business case / klanttevredenheid

Waar staan we nu en wat zijn de vervolgstappen?

Op welke vragen over MaaS wilt u een antwoord?



MAAS PILOTS

7 regio’s i.s.m. IenW

Verschillende doelgroepen en 

vragen

Raamovereenkomst en regionale 

aanbestedingen

Buiten de pilots bestaat MaaS natuurlijk ook

Het centrale doel van de 7 pilots is leren!!!!

Vergelijkbaarheid in KPI’s



WAAROM MONITORING EN EVALUATIE

De pilots scheppen ruimte - voor zowel Rijk, regio als marktpartijen – om inzicht te krijgen in de 

effecten en kansen van MaaS:

Beslechten barrières, stap naar landelijke opschaling

Via pilots naar een brede klantenbasis

Community: verbreden netwerk en samenwerking

Een gedegen en gedragen M&E zorgt ervoor dat deze inzichten - voor en door alle partijen – worden 

verzameld én gedeeld.  Met als gezamenlijke doel het zo goed mogelijk verzilveren van de effecten en 

kansen van MaaS.



DOELEN M&E MAAS

Inzicht krijgen in de maatschappelijke effecten van MaaS (gedragsverandering in mobiliteit):

Verbeteren bereikbaarheid

Terugdringen congestie

Meer sociale inclusie

Minder beslag kwetsbare ruimte (leefbaarheid)

Verhogen duurzaamheid

Inzicht krijgen in de business cases voor MaaS (inclusief klanttevredenheid): 

Verdienmogelijkheden MaaS Dienstverlener

Marktontwikkeling 

Inzicht krijgen in knoppen / sturingsmogelijkheden

randvoorwaarden / belemmeringen / modellen MaaS



WAT MAAKT M&E MAAS SPECIAAL?

MaaS = Multimodaal en ketenverplaatsing 

Hoe vat je dit slim in data om maatschappelijke effecten te bepalen?

Het is een partnership: geen klassieke opdrachtgever - opdrachtnemer relatie

Dus niet: afrekening van pilots

Balans tussen data-eisen – privacy – business case is essentieel

Pilots hebben een eigen dynamiek: MaaS is een (markt)dienst, geen project

Overkoepelende M&E voor heel diverse pilots (doelgroepen en diensten) 

M&E-kaders in het raamcontract (generiek) 

en in de regionale aanbesteding (aanvullend)



VOORBEELD BEVINDINGEN M&E MAAS

Door MaaS

neemt het aantal ketenverplaatsingen/verplaatsingen met duurzame diensten/etc. toe;

neemt het eigen autogebruik (in aantal verplaatsingen en km) af (indicatie van vermeden CO2);

zijn mensen meer bewust van alternatieve vervoersopties;

kiezen gebruikers in hun woon-werkreizen vaker voor een alternatieve reisoptie dan de eigen auto;

overwegen gebruikers de eigen auto af te schaffen;

ervaren gebruikers een verbeterde bereikbaarheid (en reizen zij vaker dan voorheen).

Hoe groter het gebied dat de MaaS app wordt bediend, hoe groter het vervoeraanbod;

Meer MaaS-gebruikers heeft een beter aanbod tot gevolg (en andersom);

MaaS draagt bij aan een duurzamer vervoersaanbod van de aangesloten vervoersaanbieders. 

Wat zou u willen leren uit de M&E van MaaS??



M&E MAAS PILOTS: HOE GAAN WE HET DOEN?

Raamcontract

MaaS partijen

Overige

MaaS partijen

Pilotregio’s 

en MaaS-

providers

2018

M&E verdieping

M&E ‘spelregels’

Data-format

data

Na zomer Voorjaar Zomer 

M&E Raamwerkovereenkomst

Verzamelen data

Verrijken data 

Analyse en rapportage

M&E 

Fabriek

Regionale 

aanbestedingen



ENKELE DISCUSSIE ONDERWERPEN

Data: spanning tussen privacy/commerciële beperkingen en databehoefte voor impactbepaling

Nulmeting: hoe doe je dat bij een doorlopende dienst?

Governance: wie is de baas van de M&E Fabriek (en in de toekomst)?

Business case: in de keuken van de MaaS Dienstverlener kijken, waarom en hoe?

Klanttevredenheid: waarom zou de overheid dit meten (willen weten)?

Wat is volgens u het grootste discussiepunt?



DATA

Als databronnen worden onderscheiden:

✓Regio’s;

✓MaaS dienstverleners; 

✓MaaS-klanten;  

✓Openbare bronnen.

Dataverzameling met/via de MaaS-providers betreft (vooralsnog) in hoofdzaak 2 vormen van data:

Datalogging door de MaaS dienstverleners ten aanzien van 1) aantallen en typen geboekte 

transacties en 2) aantallen klanten;

Enquête over veranderingen in houding en reisgedrag onder klanten van de MaaS Dienst (en 

eventuele controlegroep). 



DATA: HOE BEPALEN WE DE IMPACT?

Op welke schaal bepalen we de impact (KPI’s)? Per 

pilotregio of per MaaS dienstverlener?

Contracten worden per regio afgesloten, maar

Gebruikers beperken zich niet tot reizen in de 

pilotregio’s 

(en dat zal toenemen als diensten landelijk gaan)

Gebruikers koppelen aan de woonlocatie?

Werkt dat ook voor werknemers-pilots?

Hoe zit het met privacy? 



GEDRAGSVERANDERING DOOR MAAS:

HOE METEN WE DEZE VERANDERING?

Een ‘klassieke’ nulmeting of een controlegroep als nulmeting.

Niet haalbaar – klanten zijn naar verwachting niet bereid om mee te werken aan een meting 

(loggen van verplaatsingen) voordat dat zij gebruik maken van een dienst

Een ‘geconstrueerde’ nulmeting, waarbij je klanten achteraf vraagt wat ze zonder MaaS app zouden 

hebben gedaan.

Goed mogelijk, klanten wordt dan gevraagd hoe zij aanvankelijk reisden voor gebruik van de app. 

Een controlegroep is eveneens goed denkbaar voor het uitvoeren van enquêtes.

Een nulmeting op basis van openbare bronnen (over hoe mensen gemiddeld genomen reizen).

Biedt geen goede 1 op 1 vergelijking, maar kan wel inzicht geven en vraagt geen inspanning van 

klanten en de MaaS dienstverleners.

Afzien van een nulmeting: door vaker te meten in de nasituatie (1,2,3, n-meting) ontstaat meer zicht op 

de onderliggende dynamiek (causaliteit) dan bij een enkele 1-meting. 

Goed mogelijk, als dit optimaal wordt gestandaardiseerd en ondersteund. 



GOVERNANCE UITVOERING M&E: ONDERDELEN

Rollen, 
taken en 

processen

Data en 
privacy

Toekomst
Overleg-
structuur

• Wie bepaalt welke onderzoeken 

worden uitgevoerd en door wie? 

• Wie is de baas over de M&E 

fabriek?

• Wat is de relatie met pilots 

buiten de ‘7 regio-pilots’?

• Wat is de relatie met de 

marktpartijen buiten het 

raamcontract?

• Welke overlegstructuur hanteren 

we?

• Wat gebeurt er na de 

contractperiode van 2 jaar?

• Hoe zorgen we voor een goede 

omgang met eventuele 

persoonsgegevens (voldoen aan 

AVG)?

• Wie mag bij welke 

data/informatie komen?

Bij de uitvoering van het 

M&E traject moet voor alle 

betrokkenen duidelijk zijn wie 

voor wat verantwoordelijk is.



GOVERNANCE: WIE KRIJGT WAT?

M&E 

Fabriek:

verrijking

data

Logdata 

(transacties+gebruikers)

Klantregistratie

Enquête

Managementrapportages

monitoring KPI’s

kennis

Individuele 

regio

Individuele

MaaS-provider

regio

Situationele info

Openbare bronnen

openbaar



GOVERNANCE: WIE IS EIGENAAR VAN DE FABRIEK?

Wie is de eigenaar van de M&E Fabriek tijdens uitvoering van de pilots? En (hoe) verandert dit na de 

pilots?

7 regio’s

Automatische verwerking data M&E team

Niet real-time nodig

M&E data-eisen

MaaS M&E Fabriek:

Inzicht in effecten op 

Mobiliteitssysteem

Operationele MaaS Fabriek:

Aansturen van mobiliteits

systeem

2018-2020 na 2020

Meer regio’s, steden, gemeenten

Automatische verwerking data 

Data real-time nodig

Verplichting tot datalevering? 

Zelfde KPI’s? Of meer/minder? 



BUSINESS CASE: VOORWAARDE VOOR SUCCES

MaaS Dienst is extra schakel in de waardeketen tussen individuele vervoersaanbieders en de klant.

Zonder sluitende business case: 

Blijft grootschalige uitrol uit

Blijven de positieve maatschappelijke effecten uit

Blijft de overheid bijdragen aan de ontwikkeling en exploitatie van MaaS Diensten

Dilemma: enerzijds bevat de business case bedrijfsgevoelige informatie die men niet wil delen, 

anderzijds ontvangt de MaaS Dienstverlener een bijdrage in de kosten.

Beschrijving vooraf van het verdienmodel in projectplan van de aanbieder en volgen van de business 

case tijdens uitvoering van de pilot. 



KLANTTEVREDENHEID: WAAROM RELEVANT?

Zaak van de MaaS Dienstverleners of (ook) voor de overheden?

Het zijn de klanten van de MaaS Dienstverlener.   

Voor overheden echter ook relevant:

Geeft achtergrondinformatie bij gegeven antwoorden in de enquête

Plaatst ‘harde’ cijfers daarmee in perspectief

Om zwakke plekken/blokkades in het mobiliteitssysteem te ontdekken en aan te kunnen pakken

Maar: wordt NIET gebruikt om de diensten te beoordelen of vergelijken!

Geen afrekening als er veel ontevreden gebruikers zijn

Wel in gesprek delen van de informatie (partnership)

MaaS Dienstverlener  kan 

ook vragen aanleveren



WRAP-UP VAN DE DISCUSSIES

Data 

Nulmeting

Governance

Business case

Klanttevredenheid



WAT ZOU U 

IN DE PILOTS 

WILLEN LEREN?



BEDANKT VOOR UW AANDACHT

Voor meer inspiratie:
TIME.TNO.NL


