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Hoe verleiden we de gebruiker met 
MAAS?



 MOVIAS?

Expertise:  

• Ervaring in mobiliteitswereld met 
data, innovatie, technologie en 
gedragsverandering

• Expertise in geo-ICT, verkeerskunde, 
transporteconomie

• Integrale aanpak van technologie, 
functionaliteit en organisatie.

Aanpak: 

• Ondersteunen van overheden en 
organisatie als experts

• Project aanpak met 
resultaatsgarantie

• Geen eigen producten, maar 
customisaties bovenop externe 
producten, diensten en data

• Ambitieus groeiend team van 
mobiliteitsexperts in de Benelux

Experts in Smart Mobility

Missie: Mobiliteit vlotter, veiliger en milieuvriendelijker maken door inzet van 
smart mobility



HET MAAS ECOSYSTEEM

MAAS mobiliteitsdiensten als tussenliggende laag tussen vraag en aanbod :

Meerwaarde van MAAS: dynamisch evenwicht bijsturen:
• Betere informatie leidt tot betere keuzes
• Op maat aanbod makkelijker te ontsluiten
• Comfort bij wisselend gebruik van mobiliteitsaanbod

Mobiliteitsaanbod
Mobiliteitsvraag: 

Gebruikers
MAAS

Mobiliteitsdiensten

MAAS diensten:

Informatie

Plannen en boeken 

Transactie

Ticket en 
onboarding



HET MOBILITEITSAANBOD EXPLODEERT

Innovatie golf geïnitieerd door 

• Elektrische aandrijvingen 

• Smartphone en communicatie 

Initiatie van overheid nu opgepakt door private kant

⇒  Explosie in nieuwe type voertuigen 

⇒  Explosie van deelsystemen in steden

Aantal modaliteiten neemt toe



MOBILITEITSAANBOD : VROEGERE INNOVATIES

Privaat of 
collectief?

Wat is return op 
investeringen ? 

Competitie of 
consolidatie?



GEBRUIKERS : CLASSIFICERING

Classificatie naar type verplaatsing

Eenmalig Regelmatig

Ad hoc      

Gepland

Mobiliteitsaanbod
Mobiliteitsvraag: 

Gebruikers
Mobiliteitsdiensten

Op wat focussen MAAS diensten 
?



GEBRUIKERS : CLASSIFICERING

Classificering naar socio-economische 
profielen :
• Leeftijd
• Activiteitsgraad
• Inkomen
• Autobezit
• Woonplaats

Mobiliteitsaanbod
Mobiliteitsvraag: 

Gebruikers
Mobiliteitsdiensten

MAAS in beeld voor:
• Stedelijke inwoners
• Werknemers
• Vervoer op maat

Hoe vullen we de gaten?



HOE GAAN WE GEBRUIKERS VERLEIDEN?

Wat is de droom die MAAS geeft aan de gebruiker?

⇒  MAAS als beleving



HOE GAAN WE GEBRUIKERS VERLEIDEN?
• Hoe geven we een eerste ervaring?
⇒  Naar een Trein Tram Busdag voor MAAS !

Oproep voor ‘skin in the game’ bij MAAS diensten



ROL VAN DE OVERHEID

De overheid als marktmaker en ketenregisseur. 
• Initiator
• Markttoegang via vergunningen
• Enkel een actor bij falen van de markt.

Hoe organiseren we het ecosysteem? 
Regulator rol
Netwerkbeheerder 

Hoe botst MAAS met ander beleid: bv prijsmechanisme als sturend element
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