
Zakelijke reiziger & 
gedragsverandering
Meerten van Hooijdonk



 Visie
 Waarom zijn wij als 
auto leasemaatschappij 
actief in MaaS?

#ready
tomov
eyou
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• Wat willen zakelijke reizigers?

• Hoe verleid je ze tot ander 

mobiliteitsgedrag?

• Wat zijn onze ervaringen tot nu toe?

 Reisplanning



Video: https://www.aldautomotive.nl/ald-move



 De reis van ALD 
Automotive
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  • 3 Maas experimenten

• 60 deelnemers

• Beschikking over een mobiliteitsgarage

• Dagelijks persoonlijk reisadvies

• Koppeling met agenda en realtime data

• Support via WhatsApp

• Beloning met Mobility Credits
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 Flexibiliteit: toegang tot passende mobiliteitsvormen

 +
 Advies: welke modaliteit past het best bij mijn dag?

 +
 Inzicht: wat is de impact van mijn reizen?

 +
 Beloning: what’s in it for me?

 =
 Tevredenheid  en blijvende verandering 

Wat willen zakelijke reizigers?
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Wat willen reizigers?

Fase 1:
Onbewust

Fase 2:
Bewust

Fase 3:
Geïnteresseerd

Fase 4:
Actie

Fase 5:
Volhouden

Fase 6:
Terugval

Opwaartse spiraal

Gebaseerd op: The Cycle of Change – Prochaska & DiClemente
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Wat willen reizigers?

Gebaseerd op: The Cycle of Change – Prochaska & DiClemente

Fase 1:
Onbewust

Fase 2:
Bewust

Fase 3:
Geïnteresseerd

Fase 4:
Actie

Fase 5:
Volhouden

Fase 6:
Terugval

Opwaartse spiraal

• Beschikking over (lease) auto
• Geen inzage in reistijd verschillen
• Nooit nagedacht over andere reis 

mogelijkheden

• Inzicht in reistijden
• Overzicht van modaliteiten
• Bewustwording van Co2 afdruk
• Inzage in productiviteitswinst

• Ik heb toegang tot meerdere mobiliteitsvormen
• Ik krijg advies
• Ik heb inzicht
• Ik word beloond

Ik ga anders reizen

• Er is een competitie / Gamification
• Voortgang is inzichtelijk
• Het blijft leuk
• Er is een wortel (of een stok)

• De trein ging niet
• De deelauto was niet beschikbaar
• Halverwege de fietsrit begon het te regenen
• Ik stond 1,5 uur stil op de A4



  

 Smart mobility credits

Credits zijn gekoppeld aan de 
doelstellingen van de organisatie (zoals 
duurzaamheid, productiviteit en/of 
kosten besparing) 

Gamification zorgt dat mensen meer 
bereid zijn te veranderen en dat ook 
volhouden. “Er moet iets te winnen zijn!”

In je Mobility wallet spaar je o.a. de 
credits die je kunt inwisselen voor extra 
mobiliteitsopties
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Hoe verleid je ze tot ander gedrag? 
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 Doorbreken van reisgewoontes

 Blijvend anders reizen 🡪 20% heeft het reisgedrag blijvend veranderd

 Gebruik van modaliteiten 🡪 70% heeft gebruik gemaakt van meerdere modaliteiten
 Beleidsverandering 🡪 de mogelijkheid moet geboden en gestimuleerd worden
 Medewerkerstevredenheid 🡪 80% heeft meer reisplezier door een ruimer mobiliteitsaanbod
 Volhouden 🡪 om een blijvende verandering te waarborgen is continue stimulans nodig

Wat zijn onze ervaringen tot nu toe?




