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ONDERZOEKSMETHODE

STAKEHOLDERS MAAS

◢ Bevragingsmethode: 

▪ Survey – online

▪ Oproep via mail

▪ NL en ENG

◢ Deelname (N=94)

▪ 69 volledig ingevulde vragenlijsten 

▪ +25 extra gedeeltelijk

▪ waarvan 7 Engelstalig

VELDWERK

◢ Onderzoeksperiode: 18 september 2020 – 9 oktober 2020.



  
 

STEEKPROEF



  
 

69%

31%

Ambtenaar Andere

STEEKPROEFBESCHRIJVING

Ik werk voor mijn bestuur 
als (N=16, overheid)

N=94

Te maken met mobiliteit als/vanuit functie bij

19%

13%

13%

11%

9%

6%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

19%

Vervoeraanbieder – Collectief vervoer

Lokale overheid (gemeente, intergemeentelijke 
samenwerking…)

Vervoeraanbieder - Private bussen + taxi’s (VOM)

Vervoeraanbieder – Deelsystemen (auto, fiets)

MaaS-aanbieder – B2B2E markt

MaaS-aanbieder – B2C markt

Vlaamse overheid

Federale overheid

Vervoerregio

Data en technologie expert

Middenveldorganisatie, sectorfederatie…

Een gebruikersorganisatie

Andere

Ik werk voor mijn organisatie als (N=77, niet 
overheid)

30%

20%

13%

12%

9%

9%

8%

Leidinggevende

Zaakvoerder

Stafmedewerker

MaaS (projectleider,
coördinator...)

IT, R&D, innovation

Marketing

Business development

Groep
51%

19%

16%

10%

2%

2%

Vervoerders

Lokale besturen en VVR's

Maasaanbieders

Data & tech professionals

Data makelaars

Gebruikers

Niet apart in verdere analyse



  
 

WERKINGSPRINCIPES BELANGRIJKSTE

Hieronder sommen we enkele werkingsprincipes op waarop toekomstige afspraken tussen actoren uit het open ecosysteem
kunnen stoelen. Als u vertrekt vanuit uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw
functie of ervaring?

N=85

42%

42%

41%

40%

34%

33%

31%

29%

26%

26%

24%

24%

18%

14%

14%

12%

Eerlijke en niet-discriminerende toegang

Vertrouwen bouwen tussen de partners

Transparantie van het ecosysteem

Concurrentie mogelijk maken (level playing field)

Snel concreet worden

Inclusieve toegankelijkheid voor alle potentiële vervoersactoren

Focus op schaalbaarheid

Wederkerigheid (geven en nemen binnen het ecosysteem)

Gelijkheid tussen alle spelers in het ecosysteem

Streven naar maximale keuzevrijheid

Groei stimuleren van de spelers in het ecosysteem

Veerkracht inbouwen om flexibel om te gaan met verandering en tegenslag

Neutraliteit inzake technologie

Focus op innovatie (eerst innovatie, pas dan regulering)

Neutraliteit inzake verdienmodel

Tegengaan van misbruiken



  
 

WERKINGSPRINCIPES BELANGRIJKSTE NAAR GROEP (1/2)

Hieronder sommen we enkele werkingsprincipes op waarop toekomstige afspraken tussen actoren uit het open ecosysteem
kunnen stoelen. Als u vertrekt vanuit uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw
functie of ervaring?

42%42%41%40%

34%33%
31%29% 31%

63%

44%

56%

38%

25%

44%

19%

33%

47%

20%

67%67%

27%27%

33%

46%

32%

46%

22%22%

46%

24%

37%

Eerlijke en niet-
discriminerende

toegang

Vertrouwen bouwen
tussen de partners

Transparantie van het
ecosysteem

Concurrentie mogelijk
maken - level playing

field

Snel concreet wordenInclusieve
toegankelijkheid voor

alle potentiële
vervoersactoren

Focus op
schaalbaarheid

Wederkerigheid

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=85



  
 

WERKINGSPRINCIPES BELANGRIJKSTE NAAR GROEP (2/2)

Hieronder sommen we enkele werkingsprincipes op waarop toekomstige afspraken tussen actoren uit het open ecosysteem
kunnen stoelen. Als u vertrekt vanuit uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw
functie of ervaring?

26%26%
24%24%

18%
14%14%

12%

19%

6%

13%

50%

13%

0%

13%13%

20%

27%

40%

7%

13%13%

20%

0%

37%
32%

20%

12%
17%

12%
17%

15%

Gelijkheid tussen alle
spelers in het
ecosysteem

Streven naar
maximale

keuzevrijheid

Groei stimuleren van
de spelers in het

ecosysteem

Veerkracht inbouwen
om flexibel om te

gaan met verandering
en tegenslag

Neutraliteit inzake
technologie

Focus op innovatie
(eerst innovatie, pas

dan regulering)

Neutraliteit inzake
verdienmodel

Tegengaan van
misbruiken

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=85



  
 

WERKINGSPRINCIPES ANDERE (N=38)

Als u deze werkingsprincipes beschouwt, mist u dan nog werkingsprincipes waarvan u persoonlijk denkt dat deze moeten
aan bod komen in een open ecosysteem in het kader van het MaaS afsprakenkader?

N=XX



  
 

1%

2%

4%

2%

9%

27%

15%

20%

20%

24%

21%

23%

84%

78%

77%

73%

71%

50%

Combimobiliteit (het combineren van verschillende vervoersmodi en
activiteiten) moet gepromoot worden

De gebruikers zelf moeten intensief betrokken in de cocreatie van de
MaaS-oplossing via een customer journey analyse

MaaS moet mee inzetten zodat er een mind shift komt in het
verplaatsingsgedrag, met als leidraad de modal shift vereisten van

50% in stedelijke gebieden en 40% in rurale gebieden

Maximale ondersteuning van de MaaS customer journey voor een
diverse groep van gebruikers zowel in stedelijke contexten als in

vervoersarme gebieden

Om tot een succesverhaal te komen is het essentieel om een living
labs approach toe te passen, waarbij je experimenten kan doen om

optimalisaties te testen met users om te valideren dat de experience
verbetert

Het STOEP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens
openbaar vervoer, elektronisch gedeeld vervoer en als laatste
personenwagen) moet bij elke verplaatsing door iedere burger

toegepast worden

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

MOBILITEIT STELLINGEN

N=82

In welke mate bent u het, vanuit uw rol of functie in mobiliteit in Vlaanderen, eens of oneens met volgende stellingen?



  
 

1% 3%
15%

7% 7%

23%

84%
93% 93%

75%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

Combimobiliteit (het combineren van verschillende vervoersmodi en activiteiten) moet gepromoot worden

Totaal Groep

N=82



  
 

2% 3%

20% 27% 21% 20%

78% 73% 79% 78%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

De gebruikers zelf moeten intensief betrokken in de cocreatie van de MaaS-oplossing via een customer journey analyse

Totaal Groep

N=82



  
 

4% 7% 5%

20%

7%

21% 25%

77%
93%

71% 70%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

MaaS moet mee inzetten zodat er een mind shift komt in het verplaatsingsgedrag, met als leidraad de modal shift 
vereisten van 50% in stedelijke gebieden en 40% in rurale gebieden

Totaal Groep

N=82



  
 

2% 5%

24% 27% 29% 25%

73% 73% 71% 70%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

Maximale ondersteuning van de MaaS customer journey voor een diverse groep van gebruikers zowel in stedelijke 
contexten als in vervoersarme gebieden

Totaal Groep

N=82



  
 

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

Om tot een succesverhaal te komen is het essentieel om een living labs approach toe te passen, waarbij je experimenten 
kan doen om optimalisaties te testen met users om te valideren dat de experience verbetert

Totaal Groep

9% 7%
21%

5%

21%
13%

14%
33%

71%
80%

64% 63%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

N=82



  
 

MOBILITEIT STELLINGEN NAAR GROEP

Het STOEP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer, elektrisch gedeeld vervoer en als laatste 
personenwagen) moet bij elke verplaatsing door iedere burger toegepast worden

Totaal Groep

27% 27% 21%
30%

23%
13%

57%

15%

50%
60%

21%

55%

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

(Helemaal) oneens Noch eens, noch oneens (Helemaal) eens

N=82



  
 

REALISATIE MAAS DOELSTELLINGEN OF AMBITIES (62 BIJDRAGEN)

Als het gaat over de realisatie van MaaS in Vlaanderen, wat zijn voor uw organisatie de belangrijkste doelstellingen of
ambities? Waar moet dit voor u zeker toe bijdragen? Wat wil u als organisatie zeker gerealiseerd zien?

N=XX



  
 

PIJNPUNTEN OPTIMALE COMBIMOBIELE CUSTOMER JOURNEY

Wat zijn vanuit uw perspectief de grootste pijnpunten als het gaat over het aanbieden van een optimale combimobiele
customer journey aan de eindgebruikers? U kan meerdere antwoorden selecteren.

N=75

41%

37%

36%

35%

33%

33%

33%

32%

31%

27%

27%

25%

25%

25%

20%

16%

11%

7%

Dat partijen niet bereid zullen zijn om toegang te geven tot elkaars producten en diensten

Een MaaS aanbod dat onvoldoende meerwaarde biedt voor landelijk gebied

Het gevaar dat er voor elke andere MaaS provider opnieuw een andere app zal zijn

Het niet of te weinig gebruiken van gemeenschappelijke data- of integratie standaarden

De complexiteit van de administratieve formaliteiten

Dat partijen zijn niet bereid zullen zijn om (commercieel gevoelige) data met elkaar te delen

Een MaaS aanbod dat onvoldoende meerwaarde biedt naar kwetsbare doelgroepen

De onwil bij partijen om te komen tot duurzame commerciële afspraken over de…

Verschillen in data kwaliteit tussen verschillende mobiliteitsaanbieders over reisinformatie

Dat de reisadviezen te veel afgestemd zijn op de Vlaamse beleidsdoelstellingen over…

Dat de Vlaming niet klaar is voor deze digitale transformatie

Het gebrek aan een duidelijk algemeen afsprakenkader

De toegankelijkheid van de oplossingen voor alle Vlamingen

Een gebrek aan wederkerigheid in het delen van data

Dat de reisadviezen onvoldoende afgestemd zijn op de Vlaamse beleidsdoelstellingen…

Een onvoldoende inclusief MaaS aanbod door het te verbreden over alle vervoerregio’s

Dat de oplossingen onvoldoende data driven zullen zijn

Dat de oplossingen onvoldoende design driven zullen zijn



  
 

PIJNPUNTEN OPTIMALE COMBIMOBIELE CUSTOMER JOURNEY NAAR GROEP (1/3)

Wat zijn vanuit uw perspectief de grootste pijnpunten als het gaat over het aanbieden van een optimale combimobiele
customer journey aan de eindgebruikers? U kan meerdere antwoorden selecteren.

41%
37%36%35%33%33%

60%

27%

33%

53%

27%

60%

50%

33%

17%

25%

33%

42%

26%

43%
46%

17%

40%

17%

Dat partijen niet bereid
zullen zijn om toegang

te geven tot elkaars
producten en diensten

Een MaaS aanbod dat
onvoldoende

meerwaarde biedt voor
landelijk gebied

Het gevaar dat er voor
elke andere MaaS

provider opnieuw een
andere app zal zijn

Het niet of te weinig
gebruiken van

gemeenschappelijke
data- of integratie

standaarden

De complexiteit van de
administratieve

formaliteiten

Dat partijen zijn niet
bereid zullen zijn om

(commercieel
gevoelige) data met

elkaar te delen

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=75



  
 

PIJNPUNTEN OPTIMALE COMBIMOBIELE CUSTOMER JOURNEY NAAR GROEP (2/3)

Wat zijn vanuit uw perspectief de grootste pijnpunten als het gaat over het aanbieden van een optimale combimobiele
customer journey aan de eindgebruikers? U kan meerdere antwoorden selecteren.

33%32%31%
27%27%25%

47%

40%

33%

13%

20%

27%

17%

42%

25%

8%

25%25%

37%

26%26%

37%37%

23%

Een MaaS aanbod dat
onvoldoende

meerwaarde biedt
naar kwetsbare

doelgroepen

De onwil bij partijen
om te komen tot

duurzame
commerciële afspraken
over de eindgebruikers

Verschillen in data
kwaliteit tussen

verschillende
mobiliteitsaanbieders

over reisinformatie

Dat de reisadviezen te
veel afgestemd zijn op

de Vlaamse
beleidsdoelstellingen

over mobiliteit en
klimaat  en niet op de

behoeften van de
eindgebruikers zelf

Dat de Vlaming niet
klaar is voor deze

digitale transformatie

Het gebrek aan een
duidelijk algemeen

afsprakenkader

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=75



  
 

PIJNPUNTEN OPTIMALE COMBIMOBIELE CUSTOMER JOURNEY NAAR GROEP (3/3)

Wat zijn vanuit uw perspectief de grootste pijnpunten als het gaat over het aanbieden van een optimale combimobiele
customer journey aan de eindgebruikers? U kan meerdere antwoorden selecteren.

25%25%

20%
16%

11%
7%

20%

40%

27%

20%

7%

0%

8%

17%17%

8%

0%0%

29%

20%20%
17%

11%11%

De toegankelijkheid van
de oplossingen voor alle

Vlamingen

Een gebrek aan
wederkerigheid in het

delen van data

Dat de reisadviezen
onvoldoende afgestemd

zijn op de Vlaamse
beleidsdoelstellingen over
mobiliteit en klimaat (Bvb

Toepassen STOEP-
principe in het reisadvies)

Een onvoldoende inclusief 
MaaS aanbod door het te 

verbreden over alle 
vervoerregio’s

Dat de oplossingen
onvoldoende data driven

zullen zijn

Dat de oplossingen
onvoldoende design

driven zullen zijn

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=75



  
 

PIJNPUNTEN ANDERE (N = 36 DEELNEMERS)

Als u deze pijnpunten beschouwt, mist u dan nog elementen waarvan u persoonlijk denkt dat deze het aanbieden van een
optimale combimobiele customer journey aan de eindgebruikers in Vlaanderen in de weg staan?

N=XX

Geloofwaardig aanbod / meerwaarde voor gebruikers 5

Level playing field 4

Customer centric 4

Gedragsverandering 3

Afspraken 2

Wetgeving 2

Investeringen nodig 2

Privacy 1

toegang OV 1

Samenwerkingsbereidheid 1

Infrastructuur 1

Beleid 1

Afsprakenkader 1

Rendabiliteit 1

Drempels kleinere spelers 1

Technische uitdagingen 1

Kennis 1

Toegankelijkheid 1

Gebruikersgemak 1

Complexiteit 1

Marktplaats 1

IT-driven 1



  
 

AFSPRAKEN OP VERSCHILLENDE DOMEINEN BELANGRIJKSTE

Om te komen tot een werkend MaaS-ecosysteem zullen er op verschillende domeinen afspraken moeten gemaakt worden
tussen alle betrokken spelers in het ecosysteem. Hieronder sommen we enkele van deze domeinen op. Als u vertrekt vanuit
uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw functie of ervaring?

N=75

40%

36%

36%

35%

33%

29%

21%

16%

12%

11%

5%

3%

Het verdienmodel

Relatie met de klant: toegang tot of bezit van de klant, de klantgegevens…

Architectuur, data, technologie en interoperabiliteit

Toegang en gelijk speelveld verzekeren, vermijden van marktverstorende 
risico’s…

Toegang en het hergebruik van operationele data van vervoersmodi

Customer awareness & user centricity

Vertrouwen opbouwen, behouden en versterken

Toegang en het hergebruik van historische data van vervoersmodi

Juridisch kader: GDPR, privacy…

Realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen

Gebruikersrechten vrijwaren en beschermen: klachtbehandeling, garanties…

Andere



  
 

AFSPRAKEN OP VERSCHILLENDE DOMEINEN BELANGRIJKSTE NAAR GROEP (1/2)

Om te komen tot een werkend MaaS-ecosysteem zullen er op verschillende domeinen afspraken moeten gemaakt worden
tussen alle betrokken spelers in het ecosysteem. Hieronder sommen we enkele van deze domeinen op. Als u vertrekt vanuit
uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw functie of ervaring?

40%
36%36%35%33%

29%
33%

13%

33%

40%

60%

33%

67%

42%

25%

17%

42%42%
37%

54%

31%

43%

11%

23%

Het verdienmodelRelatie met de klant: 
toegang tot of bezit van de 
klant, de klantgegevens…

Architectuur, data,
technologie en

interoperabiliteit

Toegang en gelijk speelveld 
verzekeren, vermijden van 
marktverstorende risico’s…

Toegang en het hergebruik
van operationele data van

vervoersmodi

Customer awareness &
user centricity

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=75



  
 

AFSPRAKEN OP VERSCHILLENDE DOMEINEN BELANGRIJKSTE NAAR GROEP (2/2)

Om te komen tot een werkend MaaS-ecosysteem zullen er op verschillende domeinen afspraken moeten gemaakt worden
tussen alle betrokken spelers in het ecosysteem. Hieronder sommen we enkele van deze domeinen op. Als u vertrekt vanuit
uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw functie of ervaring?

21%

16%
12%11%

5%
3%

7%

40%

13%13%

0%

7%

33%

0%

8%

0%

8%

0%

23%

9%
11%11%

6%
3%

Vertrouwen opbouwen,
behouden en versterken

Toegang en het hergebruik
van historische data van

vervoersmodi

Juridisch kader: GDPR, 
privacy…

Realiseren van de Vlaamse
beleidsdoelstellingen

Gebruikersrechten 
vrijwaren en beschermen: 

klachtbehandeling, 
garanties…

Andere

Totaal Lokale besturen en VVR's Maasaanbieders Vervoerders

N=75



  
 

BARRIÈRES MAAS

Wat zijn volgens uw organisatie vandaag de belangrijkste barrières waarom we er vandaag niet in (zouden) slagen om
MaaS aan een gebruiker te kunnen aanbieden?

N=XX



  
 

Conclusies

Belangrijkste werkingsprincipes

◢ Top 3 zijn een eerlijke en niet-discriminerende toegang (42%), vertrouwen bouwen tussen de partners 
(42%) en de transparantie van het ecosysteem (41%)

◢ Toch zijn hier zeer sterke verschillen te merken tussen de verschillende groepen. Het belangrijkste 
werkingsprincipe voor 

◢ Voor lokale besturen en VVR’s is ook veerkracht inbouwen om flexibel om te gaan met verandering 
en tegenslag belangrijk (50%)

◢ Voor Maasaanbieders is dit snel concreet worden 

◢ En voor de vervoerders zijn ook de wederkerigheid en de gelijkheid tussen alle spelers in het 
ecosysteem essentieel

◢ Uit de analyse van de open antwoorden blijkt verder dat ook customer centricity belangrijk is als 
werkingsprincipe en alsook de omgang met data (open & transparant). 



  
 

Conclusies

Doelstellingen & randvoorwaarden

◢ Er is een grote eensgezindheid dat combimobiliteit gepromoot moet worden (84%), dat gebruikers co-
creatief betrokken moeten worden (78%) en dat MaaS moet bijdragen tot de modal shift (77%) dit 
zowel stedelijk als landelijk (73%) en via een living lab aanpak (71%). Er is minder eensgezindheid dat 
het STOEP-principe hierbij centraal staat (50%)

◢ Ook hier zijn verschillen tussen verschillende groepen merkbaar. 

◢ Lokale besturen vinden de modal shift nog belangrijker dan de andere groepen (93%)

◢ Vervoerders gaan minder uit van de promotie van combimobiliteit 

◢ Living labs zijn populairder bij lokale besturen (80%) als aanpak in vergelijking met de andere 
groepen (64%)

◢ Vooral over het STOEP-principe zijn de meningen erg verdeeld: 

◢ Lokale besturen : 60%

◢ Maasaanbieders: 21%

◢ Vervoerders: 55%



  
 

Conclusies

MaaS ambities

◢ Uit de analyse van de open antwoorden blijkt dat volgende doelstellingen het vaakst aangehaald 
worden:

◢ Komen tot een modal shift

◢ Het creëren van een level playing field

◢ De gebruiker / klant centraal zetten

◢ Aandacht voor toegankelijkheid en kwetsbare groepen

◢ Open data

◢ Bijdragen tot duurzaamheid



  
 

Conclusies

Pijnpunten van het aanbieden van een optimale combimobiele customer journey

◢ Top 3:

◢ Dat partijen niet bereid zullen zijn om toegang te geven tot elkaars producten en diensten (41%)

◢ Een MaaS aanbod dat onvoldoende meerwaarde biedt voor landelijk gebied (37%)

◢ Het gevaar dat er voor elke andere MaaS provider opnieuw een andere app zal zijn (36%)

◢ Ook hier zijn er verschillende tussen de groepen

◢ Lokale besturen vrezen eveneens dat partijen niet bereid zullen zijn om (commercieel gevoelige) 
data met elkaar te delen (60%)

◢ Maasaanbieders (telkens 67%) vrezen dat concurrentie niet (snel) genoeg mogelijk zal zijn (level 
playing field) en dat men niet snel genoeg concreet zal worden

◢ Bij vervoerders is eveneens vrees voor de (niet) inclusieve toegankelijkheid voor alle potentiële 
vervoersactoren (46%)



  
 

Conclusies

Wat zijn de belangrijkste domeinen om afspraken over te maken? 

◢ Top 3:

◢ Het verdienmodel (40%)

◢ Relatie met de klant: toegang tot of bezit van de klantenrelatie, de klantgegevens… (36%)

◢ Architectuur, data, technologie en interoperabiliteit (36%)

◢ Ook hier zijn er verschillen tussen de groepen

◢ Lokale besturen: toegang en het hergebruik van operationele data van vervoersmodi (60%)

◢ Maasaanbieders (telkens 42%) focussen ook op de toegang en het hergebruik van operationele 
data van vervoersmodi en de customer awareness & user centricity

◢ Bij vervoerders is wederom de toegang en gelijk speelveld verzekeren en het vermijden van 
marktverstorende risico’s belangrijk (46%)

◢ Woorden die hier het vaakst terugkomen zijn de eindgebruiker, het realiseren van een goede 
mobiliteit, het feit dat aanbieders tot afspraken moeten komen, dat er een verdienmodel moet zijn. 

Wat zijn de belangrijkste barrières om tot afspraken te komen? 

◢ Woorden die bij de open antwoorden het vaakst terugkomen zijn data, integratie, (voldoende en 
goed) aanbod, het model en de business, het gebrek aan deze zaken, de nog steeds centrale positie 
van de wagen en samenwerking   
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