
MaaS Pilot 
 
Binnen het Innovatieprogramma Mobiele Stad is een MaaS pilot uitgevoerd 
in samenwerking met de gemeente 's-Hertogenbosch, Universiteit Twente, provincie Noord-Brabant, 
Beamrz en &Morgen. 
 
Het hoofddoel van de pilot was te onderzoeken of MaaS een bijdrage kan leveren aan het 
verminderen van autogebruik en parkeerbewegingen in het Paleiskwartier. Hiermee zou MaaS kunnen 
bijdragen aan een vergroting van de stedelijke dichtheid en bereikbaarheid van het 
Paleiskwartier. Uiteindelijk heeft de technische implementatie bijna 2 jaar geduurd. Eind november 
2019 is de pilot volledig van start gegaan en zijn verschillende marketingcampagnes uitgevoerd. In 
verband met de COVID-19 crisis is besloten om de pilot voortijdig op 20 maart 2020 af te ronden.  
 
De belangrijkste lessen zijn samengevat: 

1. Organisatie van de pilot 
Bij de pilot was sprake van een triple helix samenwerking (bedrijfsleven, overheid, 
kennisinstelling) zonder een directe opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. Dit heeft geleid tot 
een nauwe samenwerking maar ook tot een beperkt budget voor de ontwikkeling en 
uitvoering van de pilot. Een belangrijke les is dat een duidelijk kader inclusief werkwijze vanuit 
de gemeente noodzakelijk is voor het snel en effectief installeren van MaaS 
 

2. Technische ontwikkeling MaaS platform 
De ontwikkeling bleek veel complexer dan van tevoren gedacht. De duur van de 
ontwikkelfase is van 5 maanden naar bijna 2 jaar gegaan. Een eerste les is dat een 
platform vraagt om een onafhankelijke gezamenlijke datastandaard om te voorkomen dat 
veelvuldig API’s met individuele aanbieders moeten worden aangepast. Een tweede les is dat 
fasering van de implementatie verstandig is zodat de complexiteit en kans op fouten wordt 
gereduceerd en beter inzicht in voorkeuren en vervoersbehoefte van gebruikers. 
De technische ontwikkeling van de MaaS-app vond grotendeels gelijktijdig plaats met 
doelgroepen onderzoek. Omdat de technische implementatie ingewikkelder bleek, ging daar 
vooral de aandacht naar uit, en minder naar het ontwikkelen van een propositie waar 
verschillende doelgroepen behoefte aan hebben.  
 

3. Gebruik van MaaS diensten door verschillende doelgroepen 
De oorspronkelijk business case voor de pilot hing in sterke mate af van het aantal 
abonnementen dat werkgevers zouden afsluiten. Het is echter niet gelukt om werkgevers in het 
paleiskwartier te interesseren voor abonnementen. De opbrengst van deelname aan een 
experiment is voor werkgevers te beperkt ten opzichte van de benodigde inspanning van 
werkgevers (administratieve last vanwege complexiteit van zakelijke en woon-werk 
regelingen). Ook de business case voor het aanbieden van een MaaS platform voor 
studenten in het paleiskwartier is problematisch gebleken (te hoge kosten). Tenslotte is de 
doelgroep bewoners voorafgaand als moeilijke doelgroep ingeschat. Zij hebben wel gebruik 
gemaakt van de diensten, echter alleen de deelauto's mede om op termijn een eigen auto te 
kunnen vervangen.   

De provincie Noord-Brabant gebruikt deze lessen als input voor de provinciale strategie richting 
het eindbeeld van één systeem waarin reizigers gebruik kunnen maken van verschillende 
vervoermogelijkheden op basis van eigen voorkeuren.  
 
Nieuwsgierig? In onderstaand rapport meer over de achtergrond van de pilot en geleerde lessen.  
http://www.mobiele-stad.nl/wp-content/uploads/2020/06/IMS_PK_rapportage.pdf 
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