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Wie ben ik?

• Getrouwd, kind

Samenwerkingspartners en leveranciers



1. Achtergrond
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TITELSTIJL VAN MODEL 
BEWERKEN
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Aanleiding
 Uitvraag Provincie Flevoland middels een innovatieve 

aanbestedingsprocedure 2019.
 Te komen met “smart mobility oplossingen” voor de 

Provincie Flevoland te starten met het ontsluiten van 
het landelijk gebied in de Noordoostpolder.

 Ontsluiten van het landelijk gebied door in te 
spelen op vraaggerichte OV. 

 MaaS concept (Mobility as a Service) afgezet 
tegen de leefstijl en behoeftes van de inwoners 
en stakeholders van de gemeente 
Noordoostpolder.

Doelstelling
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Vertrekpunten
 Vraaggerichte OV ontsluiting
 Solide businesscase
 Open data en informatie platform.

 Community; de dorpsvoorzitters zijn de 
ambassadeurs en sleutel tot het succes;

 Mobiliteitsvervoersmiddelen aanbieden samen 
met de lokale dealers

 Samenwerken met lokale horeca, 
recreatiegebieden, bedrijfsleven, etc.

 Aansluiten op de levensstijl van de inwoners, 
werkgevers en werknemers Noordoostpolder.

 Het geven van een gericht advies op basis van real 
time data en informatie gericht op de te 
ondernemen reis inclusief de 
vervoersmodaliteiten (voorkeur).

Succes factoren
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- Tot en met oktober 2020 inventariseren van de 
potentie van het concept onder stakeholders en 
inwoners;

- tot en met 31 december, opstellen van business 
plan inclusief financiering;

- Eerste kwartaal 2021 akkoord op het business 
plan door provincie Flevoland en de 
Noordoostpolder.

Het proces



Vraaggerichte OV mobiliteit ?

• Het aanbieden van een single trip waarin alle modaliteiten worden aangeboden om de reis (van A naar B) te begeleiden, inclusief het 
boeken en betalen van de reis. 

• Met als resultaat het verminderen van het aantal auto’s door goede alternatieven aan te bieden en vraaggestuurde openbaar vervoer te 
organiseren. 

• Unieke aan deze propositie is dat er wordt aangesloten op de levensstijl en de behoefte van de inwoners en stakeholders (verleiden) om 
sneller massa te creëren. 

Oftewel

Mobility as a Service (MaaS)



Ontsluiten van het landelijk gebied

De Mens Meten is weten Landelijk gebied
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1. Inventariseren wat de behoefte is onder inwoners en 
stakeholders

2. Grootschalig onderzoek naar levensstijlen inclusief 
kennis, houding en gedrag op het gebied van mobiliteit 
en leefbaarheid

3. Welke nabije toekomstverwachtingen hebben de 
inwoners op het gebied van mobiliteit en MaaS?

4. Hoe staan inwoners tegenover een MaaS service en hoe 
kan dit concept optimaal worden ingevuld zodat het 
aansluit bij de behoeften van de inwoners?

De nadruk ligt op het beantwoorden van de derde 
onderzoeksvraag. Het concept integreert het aanbieden van 
deelvervoer via een online service, waarmee vervoer kan 
worden geboekt, betaald en gebruikt.

Het proces
(de vragenlijst en het BSR Model)
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Methode
 In de periode van 30 mei t/m 12 juli 2020 is een online 

enquête uitgestuurd onder de inwoners van de 
Noordoostpolder.

Totale netto respons en representativiteit

 In totaal zijn 528 compleet ingevulde vragenlijsten 
teruggekomen. Om representatieve uitspraken op 
gemeenteniveau te doen zijn de resultaten gecorrigeerd voor 
dorpsgrootte en leeftijd en geslacht van inwoners.

Aanpak
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BSR Model
 Naast het online onderzoek, zijn ook andere 

informatiebronnen gebruikt ter verrijking van de 
resultaten. Zo zijn de 4 levensstijlen van de inwoners, 
afkomstig uit het BSR model van Market Response, 
gekoppeld aan de resultaten. In de bijlage is hierover 
meer achtergrondinformatie te vinden.  

Verrijking van data

Het mobiliteitsconcept
Focus van het onderzoek
In het onderzoek is het volgende mobiliteitsconcept aan de 
respondenten voorgelegd:

Stel er is een nieuwe service waarmee u uw reizen van voordeur tot voordeur
kan plannen en boeken. U voert de bestemming in en overige wensen (of u 
een eigen auto heeft, hoe ver u wilt lopen vanaf uw huis naar een 
opstapplaats). De service geeft u een advies over hoe u de reis het beste kan 
maken. Uw eigen persoonlijke reisadviseur als het ware. U kunt daarbij kiezen 
uit verschillende vervoersmiddelen, zoals uw eigen auto, een deelauto, een 
deelfiets, een deelscooter, een deelstep, de bus, de taxi, meerijden met 
iemand, etc.

DORPSWEDSTRIJD

1. RUTTEN

2. TOLLEBEEK

3. BANT



1. High potentials

2. Potentials



De high potentials omarmen het mobiliteitsconcept. Dit zijn 
vertaald 12.500 inwoners binnen de gemeente.

12.500 inwoners
33%

Kerncijfers high potentials

• Net zo vaak man als vrouw
• Gemiddeld 44 jaar oud, 12% is 65+
• De helft is in loondienst 
• Daarnaast is 13% ondernemer
• En gaat 12% naar school
• De meeste wonen samen met thuiswonende kinderen 

(41%)

• Hebben ten opzichte van alle deelnemers relatief minder 
vaak een eigen auto (twee op de drie) en vaker een fiets 
(18%).

• Reismotieven zijn werk, boodschappen en vrienden 
bezoeken.



De potentials hebben interesse in het mobiliteitsconcept. Dit zijn 
vertaald 12.000 inwoners binnen de gemeente.

Kerncijfers potentials

• 60% vrouw, 40% man
• Gemiddeld 49 jaar oud, 19% is 65+
• De helft is in loondienst 
• Daarnaast is 16% ondernemer
• En gaat 6% naar school
• De meeste wonen samen met 

thuiswonende kinderen (39%)
• Hebben ten opzichte van alle deelnemers 

relatief vaker een eigen auto (vier op de 
vijf).

• Reismotieven zijn werk, boodschappen en 
vrienden bezoeken.

12.000 inwoners
31%



Wat willen de high potentials en de potentials?

Een service die je ondersteunt tijdens de 
trip en je de beste route geeft, op basis 
van huidige en actuele reisinformatie 
tijdens je gehele reis.

01

Een service die garandeert dat je op tijd 
op je eindbestemming komt.02

Een service die garandeert dat je een 
prettige reis hebt van deur tot deur 
zonder dat je erbij na hoeft te denken 
over welke verbinding je moet nemen 
met welk vervoersmiddel. 

03

Een service waarmee je je reis kan 
boeken en delen met anderen bewoners 
of collega’s omdat het gezelliger en 
goedkoper is.

01

Een service waarmee je samen met 
anderen op een interactieve manier 
kunt omgaan (chatten bv) die ervoor 
zorgt dat je ook (inclusief) buskaartjes 
kan kopen, een evenement, café, feest, 
recreatie.

02

Een service waar je op een gemakkelijke 
manier naar toe kan lopen zoals een 
deelauto, -fiets, - step, -scooter of je 
kunt deelvervoer reserveren en gelijk 
gebruiken.

03



1. Een op de drie inwoners omarmt een mobiliteitsservice die voorziet in advies, garanties en gemak 
(de high potentials).

2. De interesse in deelmobiliteit is breed, maar het grootst voor meerijden en deelauto die op een 
centrale plek in het centrum moet staan. 

3. De woon-werk service spreekt een grote groep aan, evenals de service om een dagje uit te gaan 
met anderen. 

4. Vijf op de zes high potentials is bereid om extra te betalen voor een sing le t rip (van deur-tot-deur) 
service. 

5. De high potentials zien de meerwaarde van een online verzamelplek waar vraag een aanbod 
samenkomt. In de uitwerking moet vooral aandacht zijn voor privacy, kosten en gebruiksgemak. 

Hoofdlijnen High potentials
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METEN IS WETEN…



Opbouwen businesscase

 Na 3 jaar break even point.

 Ondersteuning middels subsidie voor:

1. Uitbreiden van het interactieve platform inclusief slimme algortimes om op 
basis van de persoonlijke voorkeuren een single trip te kunnen aanbieden (1 
advies en 1 alternatief)

2. Marketing en communicatie (promotie) om mensen te onboarden om hier 
actief gebruik van te maken.

3. Zorgen van de koppelingen naar een gemeenschappelijke database om alle 
modaliteiten te onboarden inclusief plannen, boeken en betalen.

 Lokale dealers uit de Noordoospolder actief betrekken:

 Dorpsvoorzitters; 10 dorpen;
 Bedrijfsterreinen waaronder; Custom Connect;
 Toerisme; tulpenroute en de orchideenhoeve;
 Ouderen en WMO vervoer;
 Inwoners; recreatie middels community opbouw. 





Betalingsbereidheid deur-tot-deur service is hoog. 
3 op de 4 high potentials wil per reis afrekenen. 

€0,30 €0,60 €0,90 €1,20 €1,50

100%

50%

0%

Bet a ling sbereidheid M aaS deur-t ot -deur 
serv iceconcept  per reis (u it g aande v an een reis 

v an €15,-) 

85%

68%

59%

43%

32%

25%

75%

Gem iddeld €0,85 per rit ,  t e bet a len per reis



Betalingsbereidheid deur-tot-deur service is ook onder potentials
hoog.

Ruim 4 op de 5 wil per reis afrekenen. 

€0,30 €0,60 €0,90 €1,20 €1,50

100%

50%

0%

Bet a ling sbereidheid M aaS deur-t ot -deur 
serv iceconcept  per reis (u it g aande v an een 

reis v an €15,-) 

25%

75%

Gem iddeld € 0,75

per rit ,  t e bet a len per reis

80%

65%

52%

34%

20%
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