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Kennis en kansen rondom  
Mobility-as-a-Service

Mobility-as-a-Service – ook wel bekend als MaaS – is in 

potentie één van de oplossingen voor het bestrijden 

van de toenemende CO₂-uitstoot, filedruk en parkeer-

problemen. Het is een uitstekend vervoersalternatief 

in gebieden die steeds meer verstedelijken. MaaS sluit 

bovendien goed aan bij de behoeften van reizigers door-

  dat het volop flexibiliteit, ontzorging en gemak biedt.

Bij MaaS wordt er namelijk niet gedacht vanuit een 

modaliteit, maar veel breder, vanuit mobiliteit. Aan de 

basis van MaaS ligt een digitaal platform waarmee 

reizigers een op maat gemaakt reisvoorstel krijgen 

waarbij de reizigersbehoefte en niet het vervoers-

middel vooropstaat. Het is te vergelijken met 

Thuisbezorgd, Booking.com of Spotify, maar dan met 

vervoersmiddelen.

Onderzoek onder 1.350 Nederlandse consumenten
Multiscope heeft het onderzoek in opdracht van  
ALD Automotive uitgevoerd. Consumenten is gevraagd in 
welke mate zij gebruik van reisapps en wat het voordeel 
en nadeel is van het gebruik van deze applicaties. Ook is 
onderzocht wat de bekendheid van MaaS is onder 
Nederlandse consumenten en welke voor- of nadelen 
zij verwachten van dit mobiliteitsconcept.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle consumenten 
bekend zijn met reisapps zoals 9292ov, Google Maps en 
Uber. En deze apps worden door meer dan de helft van 
de respondenten ook gebruikt. De huidige generatie 
reisapps zijn de basis voor wat in de toekomst als 
Mobility-as-a-Service (MaaS) aangeboden gaat worden. 
De term MaaS behoeft nog wel wat uitleg want 89% van 
de Nederlanders heeft er nog nooit van gehoord of weet 
wat het inhoudt. In de Randstad en onder jongeren is 
het begrip bekender.

Bijna 40% van de ondervraagden ziet geen voordelen in 
MaaS. Terwijl de genoemde nadelen van de huidige 
generatie reisapps – zoals het gebruik moeten maken van 
meerdere apps om een volledige reis te plannen (14,6%), 
vertragingen die niet meegenomen worden in het 
reisadvies (14,1%) en dat je er nog niet mee kunt betalen 
(9%) – bij MaaS-apps juist opgevangen gaan worden. 
Wel is duidelijk dat jongeren en mensen uit de Randstad 
positiever tegenover dit nieuwe mobiliteitsconcept staan.

Meer bekendheid creëren 
ALD Automotive heeft een voortrekkersrol op het 
gebied van MaaS. Dit onderzoek toont aan dat de 
mobiliteitsbehoefte verandert en de reiziger openstaat 
voor MaaS. De bekendheid van MaaS is misschien nog 
niet zo groot, het vult juist dat aan wat de reiziger in de 
huidige generatie reisapps mist. MaaS biedt reizigers 
het gemak en de ontzorging die men zoekt. Door de 
onwetendheid over het concept weg te nemen en de 
mogelijkheden te benadrukken, zal dit het gebruik van 
en enthousiasme rondom MaaS-apps ten goede komen.
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Algemene informatie Het aantal deelnemers aan dit onderzoek (tenzij anders wordt vermeld) is 1.348 (n=1.348)

Geslacht  
 

 Man  Vrouw 

Leeftijd 

Woonachtig 

18-24 jaar

25-34 jaar

35-44 jaar

45-54 jaar

55 of ouder

3 grote gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland)

Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

Oost (Overijssel, Gelderland, Flevoland)

Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg)

2,6%

9,7%

13,9%

32,6%

14,8%

10,7%

26,4%

21,8%

42,3%

25,2%

53,6%
46,4%



Waarom maakt u wel eens gebruik van reisapps? Deelnemers n=752

Wat ervaart u als een nadeel bij het gebruik van reisapps? Deelnemers n=752

Alle reisinformatie bij elkaar

Je ziet direct vertragingen

Je kunt je tijd efficiënt indelen

Je krijgt een advies welke vervoersmiddelen  
je kunt gebruiken

Je weet meteen wat je reis kost

Anders

Ik moet meerdere apps/bronnen raadplegen om mijn 
reis van deur tot deur te kunnen plannen

Het vervoer(smiddel) waar ik gebruik van zou willen 
maken, staat er (vaak) niet bij

Als er vertraging is, dan wordt dat niet  
meegenomen in het reisadvies

Ik zou ook meteen willen boeken/betalen

Ik ervaar geen nadeel bij het gebruik van reisapps

Anders

61,4%

14,6%

57,3%

6%

40,4%

14,1%

28,7%

9%

23,1%

65,6%

5,7%

4,5%

Maakt u wel eens gebruik van reisapps voor uw dagelijkse reizen  
(voor bijv. woon-werkverkeer)?
Denk hierbij aan apps als Google Maps, NS Reisplanner, 9292, Uber etc.  

 Ja  Nee 44,2%
55,8%



Heeft u ooit eerder over MaaS (Mobility-as-a-Service) gehoord? 

  Ik heb nog nooit over MaaS 
gehoord

  Ik heb over MaaS gehoord en 
weet wat het is. 

  Ik heb over MaaS gehoord, 
maar weet niet wat het is

Wat lijkt u het grootste voordeel van MaaS?  

Ik kan een reis zo efficiënt mogelijk plannen

Ik kom niet voor onverwachte  
verrassingen/vertragingen te staan

Ik hoef zelf niets uit te zoeken en ik krijg een 
kant-en-klaar reisadvies

Ik kan duurzamer reizen

Ik kan meteen plannen, reserveren en betalen

Ik ben niet afhankelijk van één of enkele vervoersmiddelen 
(meer keuzevrijheid)

Ik hoef nu zelf geen vervoermiddel aan te schaffen

Ik zie geen voordelen

Anders…

26,5%

10,9%

24,9%

11,1%

17,1%

20,4%

9,5%

39,7%

3,9%

88,9%

5,3%

5,7%

Meer dan de helft 
maakt gebruik  
van een reisapp

Bij MaaS wordt er gedacht vanuit (deel)mobiliteit. Aan 
de basis van MaaS ligt een digitaal platform (bijvoorbeeld 
een app) waarmee reizigers realtime een op maat 
gemaakt aanbod van vervoersmiddelen en informatie 
krijgen, vergelijkbaar met Thuisbezorgd, Booking.com of 
Spotify. Maar dan met het aanbod vervoerders/vervoers -
middelen, te denken valt aan trein, bus, metro, taxi en 
deelmobiliteit zoals deelauto’s/scooters/fietsen etc. 
Eigenlijk is het een soort vervoersabonnement waarbij 
u van allerlei soorten vervoer gebruik kunt maken.



Wat lijkt u het grootste nadeel van MaaS? 

Wat vindt u het meest belangrijk voor het reizen? 

Ik moet mijn data delen/privacygevoelig

Ik ga het liefste altijd en overal met de auto

Ik heb niet voldoende vervoersalternatieven  
bij mij in de buurt

Ik wil liever geen vervoer delen met anderen

Dat hetgeen wat ik wil gebruiken net niet beschikbaar is

Ik zie geen nadelen

Anders…

Dat ik zo snel mogelijk kan reizen

Dat ik mijn tijd tijdens het reizen nuttig kan besteden

Dat het zo goedkoop mogelijk is

Dat het zo duurzaam mogelijk is

Dat ik het flexibel kan inrichten/niet vast zit aan…

Anders…

22,8%

57,0%

22,0%

16,6%

16,1%

37,3%

32,6%

18,8%

24,6%

49,3%

22,3%

4,2%

6,2%

De meeste mensen 
hebben nog nooit van  
Mobility-as-a-Service 
gehoord



Welke mobiliteitstrend van de toekomst heeft  
wat u betreft de meeste potentie? 

MaaS (via een app realtime je reis plannen, 
boeken en betalen)

De hyperloop (energiezuinig transportsysteem/ 
‘buizenpost voor mensen’

De zelfrijdende auto

Deelvervoer (betalen naar gebruik)

Elektrisch vervoer (e-bike, elektrische auto’s, scooters, etc)

Mobiliteitsabonnement (het afwisselend gebruik kunnen 
maken van vervoersvormen tegen een vast bedrag p.m.)

Anders…

6,1%

5,3%

9,5%

13,1%

45,7%

10,1%

10,2%

Uiteindelijk is MaaS er 
voor iedereen,  
voor elke reiziger



In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

 Helemaal oneens  Oneens  Neutraal  Eens  Helemaal eens

Ik vind het hebben/in het bezit zijn van een eigen auto geen must

22,8% 28,7% 26,0% 14,0% 8,5%

Ik denk dat COVID-19 er voor zorgt dat MaaS-ontwikkelingen versnellen

11,1%

1,8%

20,1%19,0% 48,0%

Stel dat ik een (lease)auto had, dan zou ik deze makkelijk inruilen voor een MaaS-app/-abonnement 

19,2%

1,2%

27,7% 8,1%43,8%

In de toekomst zie ik MaaS als een heel aantrekkelijke manier van reizen

10,0%

1,3%

17,2% 50,8% 20,7%

Ik verwacht dat MaaS (in de nabije toekomst) een goedkoper en makkelijkere manier van reizen is, dan met een auto 

9,1%

1,5%

18,1% 53,0% 18,3%

Ik verwacht dat MaaS binnen nu en 5 jaar net zo gebruikelijk is als een Netflix- of Spotify-abonnement

10,5%

1,3%

11,9%18,8% 57,5%

Bent u in het bezit van een auto? 

  Ja, in privébezit

  Ja, een leaseauto 

  Nee, ik ben niet in het bezit 
van een auto 75,1%

9,5%

15,4%
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