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Agenda 

1. MaaS als instrument om te sturen op maatschappelijke doelen

2. Datagedreven werken in beleid

3. Monitoring MaaS als opstapje naar datagedreven beleid
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1. MaaS als instrument om 
te sturen op 
maatschappelijke doelen
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MaaS als instrument om te kunnen sturen

Bron: Sochor et al., Chalmers, 2017

Integratie maatschappelijke doelen
Beleid, prikkels, etc

Integratie van het dienstenaanbod
Bundeling, abonnementen, etc.

Integratie van boeken en betalen
Enkele reis: plannen, boeken, betalen

Integratie van informatie
Multimodale reisplanner, tariefinformatie

Geen integratie
Enkele, afzonderlijke diensten
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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, 7 regio’s en 
verschillende beleidsdoelen
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KiM Connekt

DMI-community
TNO

CROW PBL

Kennisomgeving

Leeromgeving

MaaS-Dienstverleners en 7 pilots

OPSCHONEN VERRIJKEN INDICATOREN

Universiteiten

Standaard data bronnen:
• MaaS datastring
• Maandrapportages
• Enquête panel

Aanvullende data bronnen:
• Regio specifieke data
• Publieke data
• Interviews

Doelen:
• Bepalen van impact MaaS op
bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid 
en sociale inclusie
• Optimaliseren van het mobiliteitssysteem

Output:
• Maandelijkse monitor voor community
• Halfjaarlijkse publieke rapportage
• Maatwerk rapporten

KNV

Leren in de Leeromgeving



MaaS bij uitstek geschikt voor optimaliseren 
mobiliteitssysteem als geheel



Van effecten meten naar verklaren en sturen

Denk aan beleidsdoelen als:
- Duurzaamheid/CO2
- Leefbaarheid /vervoersarmoede
- Bereikbaarheid
- Afvlakken piekspits
- Betaalbaarheid OV/taxi/Wmo



2. Datagedreven
werken in beleid
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“Voorbeelden” datagedreven inzicht
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Datagedreven werken is een iteratief proces
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MaaS & datagedreven werken, een wenkend 
perspectief...

12Mobility as a Service
Integrale blik op mobiliteit 

en maatschappelijke impact

› Reikwijdte blikveld 
vergroten

› Constante 
monitoring en 
evaluatie

› Forecasten en 
Nowcasten

Slimmer worden door data



3. Monitoring MaaS
als opstapje naar 
datagedreven beleid
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Aanvullende data nodig om relaties te kunnen 
vinden en uiteindelijk te kunnen sturen
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Indicator Beschrijving Waarde

Dit tabblad geeft een overzicht van enkele basisindicatoren die de ontwikkeling van MaaS in beeld brengen

Totaal aantal S1-legs 4.094,00
Totaal aantal kilometers van de S1-legs 206.281,82
Gemiddeld aantal kilometer van de S1-legs 50,39
Totale reisduur van S1 legs (min) 124.916,18
Gemiddelde duur van de verplaatsingen (min) 30,51

Gemiddeld aantal unieke gebruikers per werkdag 46,57
Gemiddeld aantal unieke gebruikers per weekenddag 32,40
Gemiddeld aantal verplaatsingen per werkdag 131,71
Gemiddeld aantal verplaatsingen per weekenddag 132,80

Aantal ketenverplaatsingen 1.458,00
Gemiddeld aantal ketenverplaatsingen per werkdag 47,00
Gemiddeld aantal ketenverplaatsingen per weekenddag 47,10

Keten-index Aandeel ketenverplaatsing t.o.v. totale aantal verplaatsingen 0,36

Aandeel S1-legs in de ochtendspits 0,08
Aandeel S1-legs in de avondspits 0,07
Aandeel S1-legs in het weekend 0,32

Piek-index Drukste 120 minuten / totaal dagaantal

Gebruik MaaS (verschil tussen aantal legs S0 en S1)

Totaal aantal aanbieders MaaS-diensten 1,00

Standaardrapportages Aanknopingspunten voor beleid?



M.b.v. data sturen op brede welvaart

Naar bredere overkoepelende beleidsdoelenVan silo’s



› Hebben jullie goede voorbeelden van datagedreven beleid? 
› Of ideeën voor het koppelen van aanvullende databronnen aan 

MaaS-data?

Kom naar onze netwerksessie
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Dank voor jullie aandacht!

Voor meer informatie:

Nico.spijkers@minienw.nl, 
Liselotte.bingen@minienw.nl

www.maas-programma.nl 

http://minienw.nl
http://minienw.nl

