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Alle plannen op het gebied van MaaS hebben namelijk 
geen effect als de reiziger er uiteindelijk geen gebruik van 

gaat maken!

Welke prikkels en motivaties kunnen reizigers zo ver 
krijgen dat ze hun gedrag wijzigen?
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Hoe het niet moet:
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Uitdaging! 
= 

Gewoontegedrag doorbreken

gebruik

beloningroutine

trigger
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〉 Product:

〉 1e doel:

〉 Resultaat:

〉 App/dienst

〉 APP 
downloaden 

〉 Klanten  met 
APP

Hoe gaan we nu naar de markt?

Resultaat?
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En dan missen we*:

〉 Uber

〉 Dott

〉 Billy-bike

〉 Lime

〉 MIVB

〉 Q-park

〉 Interparking

〉 Indigo

〉 Parkmobile

〉 Tec

〉 Trapido

〉 Modalizy

〉 Blue-Corner

〉 Dégage

〉 …
* Niet de volledige lijst o.a. autodelen, fietsdelen, parkeren, taxi en laden onvolledig
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Wat wil de gebruiker van MaaS-apps?

〉 Eenvoudig en gratis reisadvies

〉 Op maat van zijn/haar behoeften

〉 Overzicht van alles wat er rondom hem 
is

〉 Ontdekken

〉 Tool om te vergelijken prijs/tijd

〉 Booken is een plus
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Bundelen van de 
krachten!
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〉 Product:

〉 1e doel:

〉 Resultaat:

〉 App/dienst

〉 APP 
downloaden 

〉 Klanten  met 
APP

Hoe gaan we naar de markt?

〉 Eco-systeem

〉 Veelheid van 
diensten leren 
kennen en gebruiken

〉 Veel gebruikers van 
het eco-systeem
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https://www.youtube.com/watch?v=AKAG4N-AxcE

http://www.youtube.com/watch?v=AKAG4N-AxcE
https://www.youtube.com/watch?v=AKAG4N-AxcE
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Aanbod
(ontsloten)

Routeplanners
(op maat & multimodaal)

Betaalsystemen

Fysieke touch 
points

(multimodaal)

Klanten
(beheer)

OV-backbone
(kwaliteit)
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Quick wins?
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voor steden
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Wat moet je onthouden? 

〉 Design voor Homer Simpson!

〉 Er is een glas! – optimaliseer de inhoud
– touch points (multimodaal)
– Aanbod (ontsloten)
– Routeplanners (multimodaal en op maat)
– Zoek gebruikers = zoek klantenbeheerders

〉 Werk samen!
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Sven Huysmans – sven.huysmans@thenewdrive.be 
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