
HOE BEREIK JE MET ÉÉN APP VERSCHILLENDE 
DOELGROEPEN?

MaaS Congres 2020
3 maart



Waarom

Wij denken dat mobiliteit in de 
toekomst bepaald zal worden door 
wereldwijde megatrends zoals 
verstedelijking, vervuiling, congestie 
en connectiviteit. 

Ontwikkelingen die een revolutie 
teweeg zullen brengen in de manier 
waarop we met mobiliteit omgaan. 

Onze manier van reizen zal 
veranderen. 

Dit zorgt voor een heel nieuw 
ecosysteem.



Apps die het gemakkelijk maken 
om van A naar B te reizen. 

Alles is mogelijk. Je eigen auto, 
fiets of een van de beschikbare 
vervoersmogelijkheden van onze 
partners nemen we mee. 

Ontdekken, gemak, toegang en 
betaling staan centraal in onze 
aanpak. 

Wij leveren zelf geen wielen, maar 
bieden gebruikers single sign-on, 
een breed pakket van alternatieven 
en geoptimaliseerde routering. 

ONZE VISIE OP MaaS



Een app voor al je vervoer

Tripps is een app waarmee je vervoer ontdekt en kunt plannen, boeken en 
betalen. Eén dienst voor al jouw reizen met persoonlijk reisadvies.
 
Hoe kan Tripps me helpen?
Het reizen met je eigen vervoer en dat van anderen wordt gemakkelijker. 
Je kunt al je reizen plannen, boeken én betalen vanuit één app. Er is keuze 
en het is flexibel. Je reist zorgeloos met Tripps want we geven je inzicht en 
zekerheid voor, tijdens en na het reizen. En wat je nog niet kent, ontdek je 
via Tripps.
 
GEMAK, FLEXIBEL, ZORGELOOS, ZEKER



DOELGROEPEN

Individuele 
reiziger

Vaak en 
incidenteel
Gepland en 
ongepland

Zakelijk en privé

Alles-in-ee
n Automobilist Keuzereizigers

Ontdekken
Plannen
Toegang
Betaling

Slimmer gebruik 
van de auto door 

deze meer en 
meer te laten 

staan

Helpen bij 
vergemakkelijken 

van keuzes en 
toegang tot 

bewustgekozen 
opties



ONTDEK & BOEK
WAAR JE NU BENT

PLAN & BOEK
WAAR JE HEEN WILT



UTRECHT LEIDSCHE RIJN

• 90.000 inwoners, 
30.000 banen

• Hoogste auto bezit (90%) en 
tweede autobezit (30-40%) in 
Utrecht 

• Diverse kenmerken
• Leeftijd

• Bestemmingen

• OV

• Parkeerregime

• Status



CO-CREATIE

Workshops met bewoners 
1. behoeften ten aanzien 

van Mobility as a service.
2. gewenste vorm en 

functies van de ideale 
reisapp.



GELAAGDHEID VOOR MaaS



MaaS KEUZE OVERWEGINGEN

Reisdoel

Bekendheid met …

Kosten

Tijd

Comfort & gemak

Praktisch



VORM EN FUNCTIES





VRAGEN?
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