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“5 tot 10% van de bevolking  

heeft nauwelijks  

toegang tot een set aan activiteiten 

door beperkte mobiliteit.” 

                    - Karel Martens 



Mobiliteitsgeluk betekent  

efficiënt kunnen reizen,  

niet enkel voor de ‘lucky majority’ maar voor 

iedereen,  

waarbij het plezier van de reis  

niet per se slechts spin-off is  

van kosten-batenanalyses. 
         

        - Hans Stevens, De Verkeersonderneming 
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Doelgroep 

Larger group, include the ‘Niet Kunnen’ group.   

MOBILITEITSGELUK 

Niet Kunnen: 

A company in Voorneputten on south holland islands, cant find a good manager 

because of their location which is hard to reach 

Kledindbank - Cees 

Employement in Haven - Lara 

Layla: 16 years old from syria, with her mum and sister, the municipality helped 

them for their housin, had to move from Leiden to Zoetermeer, the girl was going 

to hairdressing stage because it was close by, her teacher from Leiden Jenny, 

arranged a stage for her in a denstist, still from zoetermeer 2 busses, 1.5h travel 

one way, every day, so the teacher arranged a bike for her as well. So she can 

follow her passion / but coincidental – teacher who cares, mother who 

encourages, dentist who says ok! for one person…    



Three levels of Mobiliteitsgeluk 

• On the journey 

• By accessing destinations 

• Overall urban quality 

MOBILITEITSGELUK 



“Mobiliteit heeft drie  

kanten: economishe,  

culturele & sociale.” 

                 
 - Hans Stevens, De Verkeersonderneming 







INCLUSIEVE MOBILITEIT 









Gemiddelde  

score 

Hoogste  

score 

Laagste 

score 



Gemiddelde  

score 

Hoogste  

score 

Laagste 

score 

Difference: 6%, coincides with Martins, looks small but it is not it means 1.5million people (13million working population / 10% is 1.5million people) 

 

Other questions: 

Bereikbaarheid speelt bij de keuze van werk of een opleiding een belangrijke rol 
algemene bevolkingsgroep:  26% ja 
‘niet kunnen’ groep:    32% ja 
 

Langdurige gezondheidsproblemen zoals een handicap of invaliditeit beperken mijn mogelijkheden  
algemene bevolkingsgroep:  11% ja 
‘niet kunnen’ groep:    22% ja 

Score:       6-13% difference 

Highest:    41% 

 

 

“5 tot 10% van de [beroeps]bevolking heeft nauwelijks toegang 

tot een set aan activiteiten door beperkte mobiliteit.”  

                              

                                                                - Karel Martens  

1.3 million 

people 
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Reizigesbehoefte MaaS 
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De reiziger 

De reiziger wil 

niet extra 

betalen voor 

MaaS 
De reiziger wil 

compleet 

ontzorgd 

worden  

De reiziger gaat 

echt zijn auto 

niet weg doen 



DE reiziger betstaat niet 

Dyaln wil niet 

extra betalen 

voor MaaS 

Monique wil 

compleet 

ontzorgt 

worden  

Asli gaat echt 

zijn auto niet 

weg doen 



MaaS onderzoek -  complicerende factoren 

• MaaS bestaat nog niet 

 

• Reisgedrag = gewoontegedrag 
 



MaaS onderzoek -  complicerende factoren 



 

Een aantal opvallende inzichten 

• Reizigers zien MaaS (nog) niet als interessant 

voor hun vaste routes 

 

• Reisvoorkeuren zijn niet vast maar situationeel 

 

• Afhankelijkheid van telefoon kan een 

kwetsbaarheid van MaaS zijn 



 

5 persona’s 

Wendy 

38 jaar 

Zit vast aan 

haar auto 

vanwege zorg 

voor haar 

dochter. 

 

Dylan 

22 jaar 

Is student en 

echt een  

OV expert 

 

Monique 

42 jaar 

Reist voor haar 

werk naar veel 

verschillende 

en nieuwe 

locaties. 

 

Asli 

30 jaar 

Woont en werkt 

in de stad maar 

de auto is voor 

haar gekoppeld 

aan haar status. 

Toon 

33 jaar 

Houdt van zijn 

fiets, laat zijn 

leven zoveel 

mogelijk in een 

straal van 5 km 

plaats vinden. 

 



 

Titel 

“De aut o i s voor  mi j  een st ukj e zeker hei d:  hi j  st aat  al t i j d voor  de deur  

en br engt  me naar  waar  i k moet  zi j n met  al  mi j n spul l en en mi j n docht er . ”
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WENDY

De keuze voor een modaliteit is..

Status gevoeligheid

Mijn houding is....

De CO2 problematiek beinvloedt mijn gedrag

altijd hetzelfde flexibel

laag hoog

sceptisch positief

vertrouwend controlerend

niet wel

Over het delen van mobiliteit

Wendy’ s mobi l i t ei t sgedr ag

Leeftijd: 38

Woont in: Krimpen aan den IJssel

Gezinssituatie: alleenstaand met dochter Sanne (7)

Werk: facility manager bij MKB’er

Kunnen vervoeren van 

mensen of spullen

Tijd

Kosten



 

Titel 



 

Titel 

“Al s st udent  met  een gr at i s OV- kaar t  maak i k veel  gebr ui k van het  

openbaar  ver voer .  Voor namel i j k omdat  het  gr at i s i s en i k over al  kan komen 

waar  i k zi j n moet . ”

M
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DYLAN

De keuze voor een modaliteit is..

Status gevoeligheid

Mijn houding is....

De CO2 problematiek beinvloedt mijn gedrag

altijd hetzelfde flexibel

laag hoog

sceptisch positief

vertrouwend controlerend

niet wel

Over het delen van mobiliteit

Dyl ans’ s mobi l i t ei t sgedr ag

Leeftijd: 22

Woont in: Rotterdam, Centrum-west

Gezinssituatie: woont sinds kort samen met studievrienden

Werk: student Bedrijfskunde aan de EUR

Kosten

Toegankelijkheid

Tijd



 

Titel 



 

Titel 

‘ I k hoef  ni et  per  se een aut o voor  de deur  t e hebben st aan.  I k wi l  gewoon 

gemakkel i j k van A naar  B komen,  en B i s al t i j d weer  er gens ander s. . ”
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MONI QUE

De keuze voor een modaliteit is..

Status gevoeligheid

Mijn houding is....

De CO2 problematiek beinvloedt mijn gedrag

altijd hetzelfde flexibel

laag hoog

sceptisch positief

vertrouwend controlerend

niet wel

Over het delen van mobiliteit

Moni ques’ s mobi l i t ei t sgedr ag

Leeftijd: 42

Woont in: Rotterdam, Hillegersberg

Gezinssituatie: Woont met man en zoon’s (5 & 7 jaar)

Werk: senior consultant bij adviesbureau

Bereikbaarheid van 

de bestemming

Tijd

Reiscomfort



 

Titel 

“Ik reis naar veel verschillende 

locaties die niet altijd goed 

bereikbaar zijn met het OV. Een 

Maas-dienst moet mij ervan 

kunnen overtuigen dat ik die 

reizen efficiënter kan maken met 

het MaaS-aanbod.”

Monique voelt zich door haar werkreizen gebonden 

aan haar leaseauto.

Onderweg kunnen werken is voor haar een groot 

voordeel: een MaaS-dienst zou haar deze efficientie 

kunnen bieden.

Een compelling moment voor Monique is bijvoorbeeld 

het moment dat de lease van haar auto afloopt.

DI ENSTEN DI E I K AL GEBRUI K

MONI QUE

CRUCI ALE RANDVOORWAARDEN 

VOOR GEBRUI K VAN MAAS

Monique moet worden overtuigd dat MaaS een 

passend alternatief biedt. Bijv. met een 0-meting, 

waarin de kosten- en tijdsbesparingen duidelijk 

worden.

Om te reizen met een MaaS-dienst moet Monique 

erop kunnen vertrouwen dat de vertrektijden en 

reisinformatie betrouwbaar en accuraat zijn.

Monique wil real-time  een inzicht krijgen van de 

drukte per geboden reisalternatief, zo weet ze of 

ze rustig kan zitten en werken.

Hulp bij micronavigatie - voor overstappen of 

loopafstanden - is voor Monique wenselijk omdat 

ze vaak naar onbekende bestemmingen reist.



 

Verschillen tussen 3 persona’s 

Wendy Dylan Monique 

Gedrag wordt beïnvloed door haar kind Gedrag wordt beïnvloed door kosten Gedrag wordt beïnvloed door werk 

Kiest altijd voor dezelfde modaliteit 
Is zeer flexibel in de keuze voor een 

modaliteit 

Is redelijk flexibel in de keuze voor een 

modaliteit 

MaaS moet haar zekerheid bieden 
MaaS moet heb laagdrempelig toegang 

bieden tot nieuwe modaliteiten 

MaaS moet haar overtuigen dat het 

MaaS-aanbod haar reizen kan faciliteren 



MGI 

stephanie.hughes@akkaarchitects.com 

 

MaaS marktonderzoek  

onno@ideate.nl 

Meer weten? 


