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MaaS-programma sinds 2017



1. Persoonlijke instellingen en voorkeuren
2. Plannen
3. Boeken
4. Reizen (toegang en controle)
5. Begeleiding
6. Aanpassen
7. Betalen

Hoe het ooit begon: definitie/functies/speelveld
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Hoe we ooit begonnen...



Principes voor tijdelijk ecosysteem pilotfase
• Identieke MaaS-definitie en functionaliteiten 

• Samenwerken en data delen (quid-pro-quo) 

• Toepassing open standaarden zoals datastring, 
TOMP-API en internationaal (OV-)betalen

• Open ecosysteem, PPS

• Samen leren, via Kennis- en Leeromgeving

• Non-discriminatie 

• Level-playing-field 

• Scherpe privacy- en securityvoorwaarden 

• Na 2 jr op eigen benen, totaalbudget pilots zo’n € 20 mln
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Limburg
• duurzame mobiliteit 
• aanbieden van multimodale, 

grensoverschrijdende en deur-tot-deur 
mobiliteitsoplossingen.

Utrecht Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern
• alternatieve transportopties voor bewoners 

Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern
• hoeveelheid verkeer en congestie in het 

gebied te verminderen.Amsterdam Zuidas
• bereikbaarheid Zuidas
• beter benutten van de publieke stedelijke 

ruimte door het aanbieden van alternatieve 
reis opties.

Groningen-Drenthe
• bereikbaarheid van het platteland van 

Drenthe en Groningen 
• betaalbaarheid van het transportsysteem
• combineren van doelgroepenvervoer en 

regulier openbaar vervoer.
Twente

• beter en goedkoper doelgroepenvervoer 
• kleinschalig openbaar vervoer 
• slim combineren van vervoersstromen. 

Rotterdam-Den Haag & Rotterdam-The 
Hague Airport

• bereikbaarheid van Rotterdam-The Hague 
Airport voor reizigers en medewerkers 
verbeteren

• duurzame en multimodale manier
• deur-tot-deur oplossingen.

Eindhoven
• duurzame en emissieloze mobiliteit voor 

werknemers van gemeente 
• Eindhoven wil CO2 neutrale stad worden.

7 Nationale pilots met onderscheidende doel(groep)en



MaaS als middel niet als doel: beleidsdoelen centraal



Technische standaarden



Ontstaan ecosysteem en kennisopbouw



7 pilots resulteren in 8 nationale apps

De afbeelding 
kan niet 
worden 
weergegeven
.



Customer journey vanuit techniek
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Reisgedrag aanpassen 
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(Inter)nationaal opschalen, extra 
samenwerkingsafspraken en standaarden.... 



2020
› MaaS-waardigheid
› Toolkit autodelen
› OpenBike II
› Governance-rapport
› Start CDS-M
› Veranderd reisgedrag
› Etc

2021
› Start pilots
› Start Leeromgeving
› Eerste kennis opdoen
› Open Wheels
› Deelautoparkeervergunning
› Doorbouwen aan publiek-

privaat afsprakenstelsel (PPS)
› Bestendigen reisgedrag
› Etc...

2020, 2021: ontstaan afspraken-ecosysteem





Voor meer informatie:

eric.mink@minienw.nl

www.maas-programma.nl 


