


•
•

•
•



ENQUETE STADSPANEL ROTTERDAM

• Aanleiding
• Ontwikkeling nieuw model Rotterdam
• Activity Based Model

• Een van de doelstellingen
• Modelleren nieuwe vervoersconcepten
• MaaS?



ACTIVITY BASED MODEL

• Aanleiding
• Ontwikkeling nieuw model Rotterdam
• Activity Based Model

• Kenmerken 
• Individuen (gedrag)
• Dagelijks activiteiten patroon
• Consistente ketens
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HOE MODELLEER JE MAAS?

• Model moet MaaS opties kunnen genereren (als alternatief)
• Routes, combinaties van modaliteiten, nieuwe modaliteiten
• Interactie vraag & aanbod

• Persoon kiest uit aantal opties op basis van:
• Persoonlijke kenmerken (inkomen, autobezit, etc)
• Level of Service (kosten, reistijd, wachttijd, comfort, etc)

• Probleem: Geen verplaatsingsdata voor nieuwe modaliteiten



OPLOSSING

• Enquete
• Voorgenomen verplaatsingsgedrag
• Parameters voor keuze modellen

• Versimpeling
• Schatten doelgroep die open staat voor MaaS
• Alleen die groep kiest een MaaS optie binnen het model



ENQUETE STADSPANEL ROTTERDAM

• Doel:
• Achterhalen welke mensen open staan voor MaaS
• Invloed lifestyle

• Opzet Enquete
• Filmpje met uitleg MaaS 
• 5 vragen over lifestyles 
• 9 vragen over MaaS

• Respons
• 3641 (volledig ingevuld)



RESPONS

• Xx personen
• Representatief?

MaaS enquete analyseren



MAAS

MaaS enquete analyseren
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Vraag 7: MaaS Kosten & Comfort

Vraag 6: Bereidheid MaaS
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MAAS FACTOR IN POPULATIE

• Logit model schatting
• Geslacht, leeftijd, opleiding en rijbewijs
• Rho^2 = 0.4

MaaS enquete analyseren
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CONCLUSIE

• Steekproef redelijk representatief
• Bereidheid tot MaaS 38%
• Aandeel “weet-niet” vrij hoog
• Weging kosten – comfort ongeveer gelijk
• Relatie MaaS en Lifestyle verrassend
• Geeft mogelijkheid om “MaaS-bereidheid” mee te nemen in model

• TODO: Doorekenen MaaS met ABM

MaaS enquete analyseren
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De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf 

Rotterdam

Oplossingen voor 
bereikbaarheids-vraag

stukken

Mobiliteitsgeluk 4
efficiencies

Werkgevers- en
bewoners

aanpak



In hoeverre voldoet het huidige 
mobiliteits-aanbod als alternatief op de 
eigen auto en onder welke voorwaarden 
(kosten, risico’s)?  

Hoe kunnen we verschillende Rotterdamse 
groepen (waaronder mensen met een 
bi-culturele achtergrond of lage sociaal 
economische status) interesseren, activeren 
en betrokken houden bij het gebruik van 
alternatieven voor de eigen auto. Welke 
dienstverlening is daarvoor nodig en wat zijn 
hun voorkeuren en wensen.  

Kunnen we gedragsverandering vaststellen in 
reisgedrag tijdens en na het experiment en 

zo, welke verandering?

Activeren Testen

Gedragsverandering
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fModaliteiten
Openbaar Vervoer

OV-fiets
Waterbus

Transvision taxi
Greenwheels

Modaliteiten
Beginneraanbod

+
Deelfietsen (Mobike & 

Gobike)
Felyx

Modaliteiten
Gevorderd aanbod

+
Uber

Watertaxi

Modaliteiten
Bedreven aanbod

+
Snappcar

Aantal deelnemers 
100
Onderzoeksperiode
4 maanden + 
2 maanden 
vervolgaanbod

Reisbudget
€200,- per maand



Interviews Data analyse Workshops Enquêtes



55%

45%

Geslacht
Leeftijd

Afkomst
Besteedbaar 

inkomen

67%

33%

Autobezit





“Ik gebruik mijn auto voor alles. Voor mijn 
werk, het bezoeken van familie en vrienden, 
naar de sportschool en voor boodschappen. 
Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 
het laatst het OV heb gebruikt. Het is een 
enorme uitdaging voor mij om te zien of ik 4 
maanden zonder auto kan!”

Sophie Janssen
Leeftijd: 42
Woont in: Kralingen
Werk: Consultant

“Ik had een auto, maar dat werd me veel te 
duur. Ik woon in het centrum en daar kan ik 
prima uit de voeten met het OV. Wanneer ik 
naar plekken reis die wat meer afgelegen 
liggen ben ik vaak erg lang onderweg. Ik 
weet niet wat mijn alternatieven zijn en kan 
hier dus geen goede keuze in maken.”

“Ik heb een kleine portemonnee en dus niet 
veel geld voor vervoer. Dit heeft invloed op 
mijn sociale en professionele leven. Door dit 
experiment kan ik een beter afgewogen 
keuze maken voor mijn mobiliteit en krijg ik 
goed inzicht in de kosten. Ik hoop snel weer 
een betaalde baan te hebben!”

Said Tahiri
Leeftijd: 51
Woont in: Rotterdam 

centru
m
Werk: Beveiliging 

Selin Yilmaz
Leeftijd: 32
Woont in Rotterdam Zuid
Werk: Vrijwilliger

Besteedbaar inkomen: Meer dan 2.250 p/m
Oorspronkelijk gebruik:
Auto & E-bike

Besteedbaar inkomen: 1.250 – 1.750 p/m
Oorspronkelijk gebruik:
OV, fiets

Besteedbaar inkomen: minder dan 1.250 p/m
Oorspronkelijk gebruik:
Tram, bus & lopen
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Gebruik OVAlgemeen
Populairste 
deeldienst



Deeldiensten

69% 95% 22% 53%

OV Deelauto Over water
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Toegevoegde 
waarde 
gedragsexperiment
en

Sociale 
MaaS

Mobiliteit is 
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ag

Prijs als belangrijke 
factor
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