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Coalitie Mobility as a Service
Hoezo ‘Iedereen mobiel’? Nederland telt circa 2.000.000 inwoners met een beperking. Een
groot deel van hen maakt niet of nauwelijks gebruik van openbaar en/of speciaal vervoer. Als het al
lukt om toegang te krijgen tot vervoersmogelijkheden haken ze af bij het plannen van de reis. Als ze
die reis toch maken blijkt die vaak vol hindernissen, stressvol en inefficiënt. De kosten voor de
maatschappij zijn bovendien te hoog omdat onbereikbaar openbaar vervoer leidt tot veelvuldig
gebruik van het dure speciaal vervoer dat door de overheid wordt gesubsidieerd.
Iedereen mobiel! In de Landelijke coalitie Mobility as a Service gaan we in drie jaar het reizen
voor mensen met een beperking eenvoudig maken door de reiziger de regie te geven. We
ontwikkelen implementatiestrategieën en zorgen voor financiële, technische en juridische
randvoorwaarden. Doel is een vraaggerichte vervoerdersmarkt voor iedereen met een beperking.
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Voor het verkrijgen van regie en voor het helder specificeren van de vraag gaat de reiziger
gegevens delen met leveranciers van vervoer. De beveiligde persoonlijke dataomgeving van
de reiziger:
1. ontsluit onder diens eigen regie medische en overige persoonlijke gegevens;
2. biedt een koppeling met het MaaS Portaal voor een snelle, doeltreffende en eenduidige
toegang tot het vervoerssysteem in al z’n facetten;
3. heeft een verbinding met een MaaS Reisplanner van zijn keuze waarmee de reiziger
eenvoudig efficiënte reizen plant, budgetteert en betaalt;
4. en onderweg biedt een MaaS App bij calamiteiten directe en aanvaardbare oplossingen
voor het gehele traject.
Point of no return in 2020 bereikt. In 2020 hebben we alle voorzieningen die nodig zijn
ontwikkeld en in gebruik genomen. 10% van de mensen met een beperking (200.000) maakt
gebruik van de MaaS voorzieningen. Daarmee passeren we het point of no return,
opschaling zet vanzelf door.
De vervoersbranche gaat veranderen – via de Coalitie Mobility as a Service. Voor bijzondere
mensen hebben we een bijzondere vorm van MaaS nodig. En deze bijzondere vorm van MaaS gaat de
Coalitie MaaS regelen. Wil je bijdragen aan het mobiel maken van alle mensen met een beperking doe
dan mee. Om reizigers de regie te geven over hun eigen vervoer is er veel werk te verzetten voor
overheden, vervoerders en providers. Als gevolg maakt in 2020 de aanbestedingsmarkt plaats voor
een vraag gestuurde markt waarin vervoerders soepel inspelen op de behoeften van reizigers met een
beperking.

