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Unieke karakter

Landelijk 
gebied

1 miljoen 
reizigers 41.000 Wmo

Hubtaxi Samenwerking Reishubs



Uitdagingen

Iedereen moet kunnen reizen

Zorgen dat voorzieningen bereikbaar blijven

Integratie van vraagafhankelijk en aanbodgericht vervoer

‘Onzichtbaar’ mobiliteitsaanbod 

Deelaanbod realiseren



Stand van zaken

MaaS-dienstverlener: Arriva

App in ontwikkeling

Koppeling Publiek Vervoer

Testgroep sociaal domein

Livegang



één app voor al je vervoer



UTRECHT en A2 
Leidsche Rijn pilot gebied 
A2 (Deil-Vught) regio 
 

ANWB 
Leden pilot Den Haag

de projecten 



de reiziger

• Onbekend met … 
• Persoonlijke benadering 
• Aanbod voorspeller van gebruik



Mobility as a Service (MaaS) Twente

• 1 van de zeven nationale MaaS-pilots van het 
ministerie van Infrastructuur & Waterstaat 

• Focus op gedragsverandering 
• 400.000 reguliere reizigers Twente 
• 12.500 Wmo-reizigers 

• “Oefenen” met integratie OV – Wmo 

• Pilot start in Twente, nationaal opschalen 

• MaaS dienstverlener = Qarin Tranzer



Unieke karakter Twente

• Groot landelijk gebied, paar grote steden 

• Relatief veel doelgroepenvervoer 

• Afname OV in landelijk gebied 

• Zoektocht betaalbare alternatieven 

• Combinatie Wmo-OV in regiotaxi getest, financieel 
(nog) niet gelukt  

• PL Wmo en Mobiliteit werken samen!



Hier goan we voor: Wmo

• Maatwerk Wmo-reizigers  
      (12.500 pashouders) 

• 500 - 3000 actieve deelnemers 
      reizen ”ontzorgd” met de Goan-app 

• Wmo-reizigers kunnen kiezen  
• 3 Wmo-taxivervoerders 
• volledig OV 
• AutoMaatje 

 
  
 



Hier goan we voor: reguliere reizigers

• Campagne 400.000 Twentenaren 

• 20.000 actieve deelnemers/app-gebruikers 

• Breed pallet aan diensten via de Goan-app  
     - alle vormen van OV, inclusief 
buurtbus   
     - commerciële hub-taxi 
     - deelmobiliteit (auto, scooter, fiets) 

 
 



Kansen en bedreigingen MaaS Twente
Kansen  
• Ontzorgt Wmo-reizigers + meer reiskeuzes 
• Palet aan mobiliteitsdiensten  
• Verbindt aanbieders met mobiliteitshubs  
• Combinatie budgetten Wmo – OV ! betaalbaar MaaS  
• Covid ! MaaS benut “momentum” ander reisgedrag 

Bedreigingen 
• Deelmobiliteit moeizaam in niet-stedelijk Twente 
• Covid ! collectief vervoer (OV, Wmo) blijft langdurig onaantrekkelijk  
• Overheden willen Wmo-OV (nog) niet ontschotten 
• Onvoldoende bestuurlijke prioriteit bij opschaling



Pilot Rotterdam Den Haag + Airport 
 

 Piet Steigstra 

 
 Projectleider MaaS RTH-A namens Verkeersonderneming 

 
  

         
    

Gemeente Den Haag 
Gemeente Rotterdam 
Ministerie I&W 
MRDH 
The Hague Airport 
Provincie Zuid-Holland 
Verkeersonderneming



Één app? Welnee we hebben er straks drie! 
(of meer)

Drie apps met reden. Hoe zit dat? 
- MaaS flinke push geven in hele regio  
- 1 app, maar dan per doelgroep 
- Want internationale reiziger heeft een heel andere behoefte dan een werknemer 

(wo/we en zakelijke reizen) 
- Onder 1 Paraplu: Moves 
 
Verdeling 
9292   -> gericht op de consument 
Pon           -> gericht op bedrijven en werknemers 
Tranzer     -> gericht op internationale reiziger 
 
Maar allemaal: plannen – reserveren - betalen



MaaS: handige dingen versus “geloof in”

1e fase gericht op vervoer,  
liefst gelijk plannen boeken betalen 

Maar ook al handigheidjes, bijvoorbeeld  
bagageservice / reis boeken bij  
Luchtvaartmaatschappij / Druktemeter / Co2 

Ontwikkelen hierna gaat door

Waar word je blij van (1e fase)? 
• Maar 1x je rijbewijs uploaden en niet overal borg 

betalen 
• Eigen fiets als voor- en/of natransport in je reis 

meenemen 
• Alle deelmobiliteit in 1 oogopslag 
• Makkelijk declareren 

 



16

Business to 
Traveller

Business to Business Business to Consumer

+ Dashboard



Stand van zaken

• Volop aan het aansluiten, deelscooters, deelfiets en auto 
• Ook leuk: testen! 
• Leermomenten: technisch, maar ook mensen/

commercieel etc. 
• Ondersteuning bieden tijdens/na corona reizen 
• Partnership (waar elkaar ondersteunen) 
• Spannende fase breekt nu aan



MaaS Pilot Grenzeloze Mobiliteit
MaaS Congres 2021 – 16 maart 2021   Luc Meex



MaaS in Limburg

• Provincie Limburg en Zuid-Limburg Bereikbaar in samenwerking met het Ministerie 
van IenW 

• MaaS uitrollen in Limburg ! internationaal opschalen 
• MaaS-dienstverlener Arriva 

• Koppelen van zo veel mogelijk vervoersaanbod 
• Betaal- & reisgemak 
• Flexibiliteit reiziger 
!Duurzame (grensoverschrijdende) mobiliteit stimuleren 
!Experimenteren en leren van MaaS



Unieke karakter Limburg

Limburg in het hart van de 
Euregio 

Ticketing OV 

Deelmobiliteit



Kansen & Bedreigingen
• Gedragsverandering stimuleren   

• Grensoverschrijdend reizen  Internationaal speelveld 

• Integratie van mobiliteitsaanbod   Aanbod deelmobiliteit 

• COVID-19    COVID-19 



Stand van zaken 
• Uitbreiding vervoersaanbod 

• Internationale MaaS dienstverlening 

• Interoperabiliteit grensoverschrijdend 

• Werven van werkgevers 

• Testen van de app 

• Lancering  



Een app, een account

Plannen Boeken Betalen Reizen

Voor alle vormen van transport



Amaze consortium











CONSUMENTEN

OVERHEIDWERKGEVERS



Let’s change the 
way we travel



Brainportregio

MaaS

Waa r om  
MaaS?

Hoe s t a a t   
ermee?

▪ Zakelijke reizen  
medewerkers  
gemeente  
verduurzamen.

▪ App bijna klaar  
voor uitrol
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Lessen? 

Impact  
c or on a?

▪Geef tijd en  
ruimte voor  
flexibiliteit 

▪ Kansen voor  
opschaling





Our Mission
Keep our cities flowing

Our mission is to grow Mobility as a Service in 
order to keep our cities flowing. 

We are a B2B2C MaaS platform to plan, book and 
pay for mobility. We do this by combining public 
transport - rail, bus, tram, metro - with micro 
mobility and car sharing. We get you from your 
origin to  the destination, door to door, in any app 
you already use.

We are agnostic by design, i.e. we work with all 
digital validation methods on a mobile phone. We 
offer all options with their price, speed, comfort 
and impact on society.



The evolution of transport
From private vehicle to MaaS



Value proposition Tranzer webservice
Adding value to both consumer platforms and operators

Consumer-facing 
platforms

Integration  
layer

Operators

Capacity 
Network

…
Bus ScooterSegway Train Car Bike Ship

Infrastructure …
Railways Streets Bikeways/Lanes Waterways

Consumer

…

…

By using Tranzer, consumer 
platforms can accelerate product 

development and focus on the 
front-end and consumer-facing 

application. 

Operators generate more 
passengers which otherwise 
would not have used their 
modality  and lower distribution 
costs.



How it works
We deal with all technical and commercial complexity

MOBILITY SERVICE 
PROVIDER

TRANSPORT SERVICE 
PROVIDER

MAAS
PLATFORM

TRAINS, BUSSES, TRAMS, METROS, SCOOTERS, BIKE SHARE TAXIS, CAR SHARE, PARKING….

TRAVEL PLANNERS, CAR LEASING COMPANIES, FUEL CARDS, MAAS PROVIDERS, BANKS, TRAVEL PLATFORMS, AIRLINES….

PLATFORM

APP

GPS & 
VISUAL
TICKETS

QR 
TICKETS
& SCAN

EMV TICKETS
& WALLET



3 ways to facilitate MaaS operators even more

Mobility Pass

● InApp EMV card to access 
EMV public transport areas 
(April 2021)

● London, Milan and Lelystad 

Mobility Passport

● Check on validity of driver’s 
licence 

● Check whether the holder is 
actually the holder

● One process and access to all 
mobility options

Parking  & Charging

● Parking and allowing your 
customer to take the last mile 
with public transport or 
Scooter or bike (March 2021)

● Charging your EV inApp  (Q2)



Tranzer at a glance
Offer all modes of ground transportation via one API in any app

1. Plan, Book, Pay and Travel with all the options available, within cities, 
countries and across borders

2.    Access to public transport, micro mobility, car sharing and parking, 
making   
        door-to-door trips possible

3.   All the available mobility options, easily compared on price, speed, 
comfort,   
        crowdedness and impact on the environment

4.    Connection to Tranzer API can be done in 2 ways: via App or 
responsive  
         Website (App clips or Apple/Android wallet)

5. Strong ground transportation ticketing offer in Netherlands, Belgium, 
Italy,  and growing in DACH countries, France, UK and Scandinavia.    


