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Januari 2019 – Start/Notenkraker:
De realisatie van MaaS  is niet mogelijk zonder goede interfaces in de railsector 

tussen de mobiliteitspartijen
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MaaS-estafette

Er zijn drie interfaces met uitdagingen om in de railsector MaaS te realiseren:

Informatie:
• Verbeteren van de beschikbaarheid van 

multimodale actuele reisinformatie bij 
calamiteiten 

• Bundelen van multimodale 
reisadviezen die aansluiten op de 
behoeftes van de reiziger

Betaalsysteem: 
• Verbeteren betaalgemak door single 

check in en out, mobiel betalen etc. 
• Vergroten van de vrijheid van tarieven 

en abonnementen

Transfers:
• Versterken transfer en verblijffunctie 

van stations en halten 
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Onderzoeksvraag 
De overstap is de zwakste schakel in de MaaS-reis. 
Hoe kan de transfer zodanig worden ontworpen dat 
het disnut van de overstap verandert naar positieve waarde voor de reiziger?

Bevindingen
• Transfer is middel en geen doel
• Hubs ruimtelijk-functioneel gecategoriseerd
• Zicht op bepalende factoren in exploitabiliteit en rolverdeling 
• Reizigerservaring en –stress heeft veel te maken met fysieke inrichting, oriëntatie en wayfinding

Aanbevelingen (wie, wat, wanneer)
• Kennisontwikkeling verankeren in CROW-werkgroep
• Een publicatie met aanbevelingen over ruimtelijk functioneren, exploitatie en inrichting voorjaar 2020
• Ten aanzien van de ontwikkeling van hubs verwachten gemeenten te veel van ‘de markt’. Het is beter dat de gemeenten 

zelf investeren.

Transfers: inclusief 
comfort

Deelnemer
s
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Transfers: inclusief 
comfort

De reiziger centraal

• Overstappen is kenmerkend voor de MaaS-reis

• (Overstappen is op zichzelf een dissatisfier!) 

• Transferpunt (hub) is middel om de overstap zo goed 
mogelijk te organiseren

• Inrichting moet afgestemd zijn op de reiziger

• En zo dissatisfiers ombuigen 

• Beperkte beschikbaarheid modaliteiten
• Wachttijd en wachtvoorziening   
• Gebrekkige reisinformatie
• Oriëntatie, vindbaarheid van de modaliteit 

Dissatisfier
s
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Transfers: inclusief 
comfort

MaaS-reis herkenbaar, voorspelbaar en vertrouwd 

• Inrichting : landelijke uniformiteit  in de bewegwijzering 
(vgl ANWB borden)

• Korte wachttijd bij de overstap

• Comfort: wachtvoorziening in nabijheid van de modaliteit en 
beschutting tegen wind en regen.

• Reisinformatie; actueel, leesbaar en begrijpelijk 

• Modaliteiten; zekerheid en beschikbaarheid van de volgende 
schakel in de keten

• Oriëntatie door zichtlijnen op volgende overstap en het logisch 
positioneren van de modaliteiten.
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Transfers: inclusief 
comfort

De reiziger centraal

• Instemming (overheden/beheerder) om dit uniform in te richten
• Om de reiziger voorspelbaarheid te bieden
• Sector-brede afspraken
• Wildgroei voorkomen

• Ontwerpprincipes MaaS-assets in publieke ruimte
• Parallel aan brede afspraken over uniforme API’s, datastromen, 

tickets en toegang
• Aandacht voor inclusiviteit (mindervaliden, laaggeletterden, 

mensen met minder ov-ervaring)

• Onderzoek en monitor ervaringen van de MaaS-gebruiker 
• Toetsing van effectiviteit ontwerp
• Vindbaarheid, oriëntatie, voorspelbaarheid, comfort enz. zijn 

subjectieve begrippen
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Transfers: inclusief comfort
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Transfers: inclusief comfort
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Onderzoeksvraag 
Digitale ongelijkheid in slimme mobiliteit.
De overstap is de zwakste en moeilijkste schakel in de (MaaS)-reis. 
Hoe kan de transfer zodanig worden ontworpen en begeleid dat 
het ook voor de minder ervaren reiziger gemakkelijk wordt.

Bevindingen (januari 2020)
• 1 op de 6 Nederlanders niet zelfredzaam (Durand; TUD/KiM)
• Slechts 10 % van ouderen in OV (Van Oort; TUD/Goudappel)
• 2,5 miljoen Nederlanders moeite met OV-C, reisplan, MaaS,..(Algem. Rekenkamer)
• Overig: informatie bij verstoringen/calamiteiten moeizaam

Analoge oplossingen nu (?)
• Bemand loket op stations (menselijk contact !)
• Telefonische klantenservice (menselijk contact !)
• Goed geïnformeerde stewards op stations/perrons
• Duidelijke wegbewijzering op stations/perrons

Wat kan er beter ?
• Nader onderzoek naar behoeften en drempels (TUD, KiM, Railforum,….)
• Zitplaats plus (rolstoel, werkplek, …..)
• Sociale veiligheid: personeel + techniek/aankleding
• Communicatie bij verstoringen/calamiteiten
• Betaalgemak en single check-in/check-out
• Slim combineren Doelgroepenvervoer en OV
• 3 Quickwins bepalen in 2020 (RF-thema Services)(suggesties welkom)

Inclusiviteit: gemak voor 
iedereen
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Onderzoeksvraag 
Hoe komen we tot structurele oplossingen voor de data vraagstukken die zich voordoen in lopende MaaS initiatieven?  
Welke informatie heeft de reiziger nodig om de meest ideale reis te kunnen kiezen en maken?

Deelnemers 

Bevindingen
• Heel veel relevante data is al beschikbaar via de koppelvlakken NDOV, TLS Informatiehuishouding etc. 

• Vraag uit markt nog niet concreet/bekend, overheid heeft wel behoefte aan meer inzicht in mobiliteitsstromen     

Aanbevelingen (wie, wat, wanneer)

• 1 transparant loket om additionele dataverzoeken te toetsen en in te vullen is wenselijk in aansluiting op pilots

• Daarnaast in NOVB verband werken aan MaaS API standaard en deze implementeren bij 9292, TLS en vervoerders
  

Informatie
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Informatie

CROW MaaS-eisen per 1-1-2022

1. Concessiehouder werkt mee aan verkoop en betaling via derden

2. Concessiehouder accepteert geldige vervoerbewijzen van derden

3. Concessiehouder biedt uiterlijk per 1-1-2022 een API tbv verkoop en betaling

4. Concessiehouder conformeert zich aan landelijke standaarden voor data-uitwisseling

5. Concessiehouder publiceert transparante voorwaarden API

6. De “Derde” partij heeft ook verplichtingen a. t/m f.

7. Concessiehouder handelt klachten zonder onderscheid af

8. Concessiehouder verwijst Reizigers met klachten tijdig door naar Derden indien van 

toepassing.
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Onderzoeksvraag 
Hoe kunnen we het zo laagdrempelig mogelijk maken voor MaaS-aanbieders om toegang te krijgen tot het betaalsysteem van het ov?

Deelnemers 

 

Bevindingen
• OV-chipkaart via TLS is nu een te hoge drempel voor MaaS-aanbieders

• Eerste behoefte is om fysieke toegang tot het OV te krijgen voor de reiziger waarbij MaaS-aanbieder de factuur van de reis krijgt.

• ……  

Aanbevelingen (wie, wat, wanneer)
• Virtueel product ‘MaaS-aanbieder’ op willekeurige OV-chipkaart kunnen laden voor reizigers.

• Factuur gaat van TLS naar MaaS-aanbieder, die verrekent met de reiziger.

Betaalsysteem
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