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Samenvatting
Vooral mensen met een hypermobiele leefstijl zullen voorop lopen bij het gebruik van het platform
Mobility-as-a-Service (MaaS). Zo zal een gezonde en actieve jonge openbaar-vervoergebruiker met
vouwfiets en een sterk milieubewustzijn sneller gebruik maken van MaaS dan een ouder iemand met
een beperkte mobiliteit, een minder goede gezondheid, een lager inkomen en een laag opleidings
niveau. Dit volgt uit het onderzoek naar de latente vraag naar MaaS. Vier indicatoren zijn gebruikt
om een beeld te krijgen van de relatieve MaaS-potentie per persoon: Technofiel, Huren of delen,
Multimodaal en Reisinformatie.

Definitie
Mobility-as-a-Service (MaaS) gaat om het zoeken, boeken en betalen van reizen via één digitaal platform
bij diverse aanbieders. Binnen dit platform komen niet alleen aanbieders samen, maar ook verschillende
vervoerswijzen. Zo wordt het eenvoudiger om vervoerswijzen met elkaar te vergelijken, op aspecten
zoals reistijd, kosten, comfort of milieudruk. In het verlengde van deze definitie zijn MaaS-gebruikers
personen die de MaaS-applicatie meermalen succesvol hanteren om diverse reizen bij verschillende
aanbieders en verschillende modaliteiten te regelen.

Aanleiding en onderzoeksmethode
In opdracht van het MaaS-team van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed het Kennis
instituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) onderzoek naar het profiel van de groepen binnen de Nederlandse
bevolking die het meest kansrijk zijn om MaaS te gebruiken. Dit is geen eenvoudige opgave. We hebben hier
namelijk te maken met een dienst die nog in de steigers staat, zodat we de belangstelling niet goed recht
streeks kunnen vaststellen. Daarom toetsen we de belangstelling voor MaaS via vier belangrijke eigenschappen van dit platform. De mate waarin iemand ‘scoort’ ten aanzien van deze eigenschappen, is via
25 stellingen en vragen getoetst bij 1.547 respondenten. De resultaten zijn uitgedrukt in een set van vier
indicatoren, die we de MaaS Potentie Index (MPI) noemen. De vier indicatoren zijn via een Lasso-regressie
analyse gekoppeld aan de meest relevante persoonskenmerken van de respondenten. Het KiM heeft veel
informatie over deze respondenten, omdat zij onderdeel zijn van het MobiliteitsPanel Nederland.

Profiel van de meest kansrijke groepen voor MaaS
Vier indicatoren worden gebruikt om een beeld te krijgen van de relatieve MaaS-potentie per persoon.
Deze indicatoren zijn:
1. Technofiel: gebruik van en belangstelling voor innovatieve digitale technologie;
2. Huren of delen: gebruik van of interesse in huren of delen van mobiliteit;
3. Multimodaal: de behoefte aan multimodaal reizen;
4. Reisinformatie: de behoefte aan volledige en actuele reisinformatie.
Deze indicatoren zijn vervolgens gekoppeld aan de meest relevante persoonskenmerken. De zes
belangrijkste kenmerken van de meest kansrijke groepen voor MaaS zijn:
1. Jongeren scoren beter dan ouderen;
2. Frequente openbaar-vervoergebruikers scoren beter dan minder frequente gebruikers;
3. Frequente vliegtuigreizigers scoren beter dan minder frequente gebruikers van het vliegtuig;
4. Hoger opgeleiden scoren beter dan mensen met een lager opleidingsniveau;
5. Mensen met een sterke bezorgdheid ten aanzien van het milieu scoren beter dan mensen met een
minder sterke bezorgdheid;
6. Mensen die veel op pad gaan, met dagjes uit en horecabezoek, scoren beter dan mensen die minder
vaak op pad gaan.
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Ook een hoog persoonlijk inkomen, het bezit van een vouwfiets, motor of speed pedelec, een goede
gezondheid en een frequent gebruik van de fiets blijken te corresponderen met een goede score op de
MPI. Wanneer we de hiervoor genoemde persoonskenmerken combineren met een positieve bijdrage,
komen we uit bij de groep koplopers. Voor de meest kansrijke groep kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
een gezonde en actieve jonge openbaar-vervoergebruiker met vouwfiets en een sterk milieubewustzijn.
Al met al lijken de meest kansrijke groepen vooral te bestaan uit mensen met een hypermobiele leefstijl.
Geen vreemde doelgroep voor een applicatie die het maken van verplaatsingen faciliteert.

Vergelijking tussen groepen
Het profiel van de meest kansrijke groepen wijkt duidelijk af van dat van de minder kansrijke groepen.
Op basis van het profiel van de meest kansrijke groepen is het niet onwaarschijnlijk dat de eerste
MaaS-gebruikers bovengemiddeld veel reizen, waarbij de gemiddelde verplaatsingsafstand ook nog
eens bovengemiddeld groot is. Een vergelijking met de ‘gemiddelde Nederlander’ bij evaluaties is dus
onterecht. Voorts kan zich door het MaaS-gebruik door deze groep van ‘early adopters’ een verschuiving
voordoen van ov-gebruik naar andere vervoerswijzen, omdat het ov-gebruik nu al boven gemiddeld
hoog is en andere opties via het MaaS-platform beter worden ontsloten. Dit betekent overigens niet dat
iedereen die MaaS zal gebruiken, ook automatisch minder gebruik maakt van het openbaar vervoer.

Beperkingen onderzoek
Op basis van dit onderzoek kunnen we geen uitspraken doen over het verwachte marktaandeel van MaaS.
Door het product aan te passen of door middel van marketinginspanningen is het goed mogelijk om
mensen met een ander profiel in een vroeg stadium te bereiken en te prikkelen voor het gebruik van
MaaS. Daarbij komt dat we in dit onderzoek alleen kijken vanuit het perspectief van de eindgebruiker
(‘de consument’). Bemoeienis van bijvoorbeeld overheden en werkgevers kan het verloop van de
introductie van MaaS anders doen verlopen.
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1 Inleiding
Het multimodale online platform voor het zoeken, boeken en betalen van volledige reizen van deurtot-deur Mobility-as-a-Service (MaaS) kan momenteel op veel aandacht rekenen bij beleidsmakers,
app-ontwikkelaars, aanbieders van mobiliteitsdiensten en onderzoekers. Het Kennisinstituut voor
Mobiliteitsbeleid (KiM) is een uitgebreid onderzoeksprogramma gestart om meer zicht te bieden op
MaaS. Binnen dit programma putten we niet alleen uit bestaande kennis, maar verzamelen we ook
nieuwe inzichten, onder andere met behulp van vragenlijsten. In de eerste fase van het onderzoeksprogramma heeft het KiM nationale en internationale literatuur bestudeerd en focusgroepen georganiseerd. Hierover hebben we gerapporteerd in Durand et al. (2018) en Harms et al. (2018a; 2018b).

1.1 Onderzoeksvraag en inkadering
In dit rapport doet het KiM verslag van een vervolgstudie, waarin we – op basis van bestaande en speciaal
voor dit onderzoek verzamelde data – kwantitatief voor verschillende bevolkingsgroepen de relatieve kans
schatten dat zij MaaS adopteren. De vraag die binnen het voorliggende onderzoeksrapport centraal staat,
is: Welke groepen binnen de Nederlandse bevolking hebben relatief gezien de grootste kans om MaaS te gaan gebruiken?
We streven er in deze studie niet naar om te komen tot een schatting van het absolute aantal gebruikers
van MaaS in Nederland. We kijken niet naar de totale vraag. Het gaat steeds om de relatieve positie van
groepen ten opzichte van elkaar, waarbij de ene groep meer kans heeft dan de andere om MaaS te
gebruiken. Dit maakt het lastig om groepen van een passend label te voorzien. Het gebruik van de
populaire termen uit de theorie over de maatschappelijke diffusie van innovaties (Rogers 1962) ligt voor
de hand, maar het kan best zijn dat ‘innovators’ of ‘early adopters’ na verloop van tijd eigenlijk de ‘late
majority’ of zelfs de ‘laggards’ blijken te zijn (zie ook Bijlage 2). De classificatie van Rogers kan pas
achteraf worden toegepast.
Bovendien onderzoeken we in deze studie de latente vraag naar MaaS los van het (toekomstige) aanbod in
de directe woonomgeving van de personen. De ‘MaaS-potentie’ vatten we in dit rapport in de MaaS
Potentie Index (MPI). Deze potentie gaat niet over de aanbodzijde of de complete business case, waarbij
(tevens) wordt gekeken naar de omgeving die het meest geschikt is om bepaalde diensten uit te rollen of
waar momenteel al het meest uitgebreide aanbod te vinden is. Of de MaaS-potentie zich straks in de
praktijk ook manifesteert, zal wel afhankelijk zijn van het aanbod.
Een verdere inkadering vloeit voort uit de selectie van de doelgroep voor deze studie. We beperken ons
tot mensen die in Nederland wonen. Inwoners van andere (Europese) landen en de Caribische eilanden of
tijdelijke bezoekers van ons land zijn niet in het onderzoek betrokken. Rondom internationale knoop
punten, bij toeristische trekpleisters en in de grensregio kan dit tot vertekening leiden. Verder beperken
we ons tot volwassenen, omdat ouders vaak voor kinderen en jongeren beslissen en bepalen (activiteiten,
reikwijdte, financiële middelen, en dergelijke). Andere actoren die mogelijk ook een relevante rol spelen
bij de verspreiding en acceptatie van MaaS (zie Hoofdstuk 6), zoals overheden of werkgevers, lenen zich
voor vervolgonderzoek.
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1.2 Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 geven we de belangrijkste definities van MaaS. We introduceren de MaaS Potentie Index,
die is opgesteld op basis van eerdere, al door het KiM uitgevoerde studies (Harms et al., 2018b). Vervolgens
bespreken we in Hoofdstuk 3 de werkwijze: de opzet en uitvoering van het veldwerk binnen een represen
tatieve uitsnede van de Nederlandse bevolking en vervolgens de analysemethode. In de Hoofdstukken 4
en 5 presenteren we de resultaten. Hoofdstuk 4 gaat over de indicatoren voor de MaaS-potentie en de
informatie waarmee deze indicatoren worden gevoed. In Hoofdstuk 5 koppelen we de indicatoren aan de
achtergrondkenmerken van de desbetreffende personen. Op deze manier ontstaat het profiel van de
meest kansrijke MaaS-gebruiker. In Hoofdstuk 6 geven we een overzicht van de belangrijkste inzichten
uit deze studie, bediscussiëren we deze bevindingen en kijken we vooruit naar mogelijke vervolgstappen.
Dit rapport bevat drie bijlagen. De eerste bijlage presenteert de gebruikte vragenlijst en de opzet van de
enquête. De overige twee richten zich op de technische details van de analyses. Daar waar nuttig of
noodzakelijk verwijzen we in de hoofdtekst naar de bijlagen.
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2 Inzichten uit eerdere
studies

Veel van de spraakverwarring rondom MaaS komt voort uit een niet eenduidige definitie. Daarom
beginnen we dit rapport met onze definitie van MaaS: een multimodaal online platform voor het
zoeken, boeken en betalen van volledige reizen van deur-tot-deur. Het marktpotentieel van MaaS
hangt sterk samen met de mogelijkheid om voordelen te realiseren in kosten en gemak. We sluiten
dit hoofdstuk af met de karakteristieken van MaaS, die de basis vormen voor de MaaS Potentie
Index (MPI).

2.1 Wat is MaaS?
Op steeds meer plekken in de wereld wordt geëxperimenteerd met Mobility-as-a-Service (MaaS). Er zijn
echter grote verschillen in de soorten mobiliteitsdiensten die worden aangeboden. In eerder onderzoek
heeft het KiM een overzicht geboden van MaaS-initiatieven evenals een indeling om deze te ordenen.
Het gaat hierbij om vier integratieniveaus (Figuur 1): integratie van informatie (niveau 1), integratie van
zoeken, boeken en betalen (niveau 2), integratie van vervoersdiensten in abonnementen en bundels
(niveau 3) en integratie van maatschappelijke doelen (niveau 4).
Het is nuttig om bij het vergelijken van MaaS-initiatieven deze niveaus als referentie te gebruiken (Figuur 1).
Er worden namelijk veel nieuwe initiatieven aangeboden die zich weliswaar MaaS noemen, maar feitelijk
niet verder gaan dan het bieden van reisinformatie (niveau 1). Het KiM heeft voorgesteld om de definitie
van MaaS te beperken tot de niveaus 2, 3 en 4, dat wil zeggen initiatieven waarbij minimaal sprake is van
de integratie van zoeken, boeken en betalen (Harms et al., 2018b). Hoewel de meeste MaaS-aanbieders
uiteindelijk streven naar niveau 3 of 4, gaan ze momenteel vaak niet verder dan niveau 2.

Figuur 1

Typologie van MaaS met niveaus en voorbeelden. Ontleend aan Sochor et al. (2017).
4

Integration of societal goals
Policies, incentives, etc.

3

Integration of the service offer
Bundling/subscription, contracts, etc.

2

Integration of booking & payments
Single trip – find, book and pay

1

Integration of information
Multimodal travel planner, price information

0

No integration
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Platformdiensten zijn in recente jaren sterk gegroeid. Mede hierdoor wordt er ook verwachtingsvol naar
MaaS gekeken (König et al., 2017; Transport Systems Catapult, 2016). MaaS wordt ook wel eens de Spotify
van Mobiliteit genoemd (ITF, 2015), maar deze vergelijking gaat wat ons betreft onvoldoende op. Spotify,
evenals andere streamingdiensten, zijn in staat om ongehinderd, anoniem en gelijktijdig gebruik te
faciliteren. Bij het maken van fysieke verplaatsingen is de combinatie van ongehinderd, anoniem en
gelijktijdig onmogelijk. De oorspronkelijke dragers van het audiomateriaal (CD, LP), maar ook van video
(DVD, Blu-Ray) en software (CD-rom), zijn in recente jaren onder druk komen te staan. Mensen zijn ook
niet per se geïnteresseerd in het schijfje, maar in de muziek, het beeldmateriaal of software hierop. Via
audiostreaming kan hetzelfde geluidsmateriaal gelijktijdig worden beluisterd door meer mensen terwijl
een goede kwaliteit wordt behouden. Voor het realiseren van verplaatsingen zullen altijd ‘dragers’, zoals
fietsen of auto’s, noodzakelijk zijn zolang de teleportatie science fiction blijft. Eén auto kan op een gegeven
moment slecht één keer worden verhuurd, tenzij de reiziger deze deelt met andere reizigers. Hierdoor
komt anonimiteit onder druk te staan en treedt mogelijk hinder op. Ook de kwaliteit van de gehuurde
materialen blijft altijd een onzekere factor, omdat de voorgaande huurder het materiaal mogelijk vies of
gehavend heeft teruggebracht.
In het voorliggende rapport spreken we in diverse passages over het gebruik van MaaS. Hiermee doelen we
op het succesvol, doelgericht en meermaals hanteren van een MaaS-applicatie (of meerdere MaaS-apps)
inclusief het gebruik van diverse vervoerswijzen binnen een beperkte periode. Het simpelweg installeren
van een app is onvoldoende. MaaS enkel gebruiken voor het bestellen van een taxi of het huren van een
auto is volgens de opvatting van het KiM geen MaaS-gebruik. De combinatie van de opties geldt wel als
zodanig. Ook (gratis) lidmaatschap van een MaaS-provider is niet toereikend om te spreken van MaaSgebruik. De MaaS-applicatie dient in enige mate structureel te worden gehanteerd en benut, voorbij de
verkennende of aftastende fase. We volgen hier de definitie die Rogers (2003) gebruikt voor de adoptie
van een innovatie, namelijk het besluit om ten volle gebruik te maken van de innovatie als ware het de
meest voor de hand liggende manier om in actie te komen. De innovatie gaat daarmee ook (deels) ten
koste van de aanpak die iemand in het (recente) verleden hanteerde.

2.2 Meerwaarde van MaaS
Het marktpotentieel van MaaS – het aantal mensen dat actief een MaaS-app gebruikt binnen een bepaalde
periode – is voor een groot deel afhankelijk van de kosten, het gemak, de keuzemogelijkheden en het
maatwerk. Harms et al. (2018) vatten dit samen als de vier C’s: cost, convenience, choice en customisation.
Wanneer er voor mensen duidelijke voordelen zijn bij het gebruik van MaaS en zij deze voordelen ook
herkennen, dan kan het hard gaan met de verspreiding (diffusie) van MaaS onder consumenten. De
perceptie van het gebruiksgemak en de kostenvoordelen spelen hierbij een grotere rol dan de daad
werkelijke voordelen (Planing, 2014). Een barrière is dat mensen bijzonder slecht in staat zijn om de
totale reiskosten van de huidige persoonlijke situatie te overzien en deze stelselmatig onderschatten
(Harms et al.,2018a; Turrentine & Kurani, 2007).
De termen ‘keuzevrijheid’ of ‘keuzemogelijkheden’ vatten we ruim op. Het gaat niet alleen om de
mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende vervoerswijzen. Ook de keuze tussen verschillende
soorten personenauto’s, fietsen of busjes kan van belang zijn. Ook al hebben mensen nog geen concrete
toepassing voor bepaalde opties, het idee dat er keuzemogelijkheden zijn en eventueel gebruik is voor
consumenten vaak al interessant. Het tonen van compleet irrelevante opties, zoals een auto aan iemand
zonder rijbewijs, kan voor die persoon afbreuk doen aan het concept. Hiernaast hebben mensen sterk
uiteenlopende verplaatsingspatronen en -behoeften. MaaS dient dus de producten op maat aan gebruikers
aan te bieden; dit is van belang om het gebruik van MaaS te bevorderen.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Kansrijke groepen voor Mobility-as-a-Service

8

2.3 Wat bepaalt het verschil in potentieel van MaaS tussen diverse groepen?
In deze paragraaf besteden we kort aandacht aan aanknopingspunten uit de literatuur bij het identificeren
van de meest kansrijke groepen. De inzichten nemen we mee in onze aanpak (Hoofdstuk 3) en zijn
weerspiegeld in de resultaten (Hoofdstuk 4). Het generieke en theoretische vertrekpunt is het idee dat de
groepen met een grote kans om MaaS te omarmen, zijn terug te leiden op de behoefte aan de elementaire
kenmerken van MaaS. Een directe toetsing van de MaaS-potentie is mede vanwege het rudimentaire
karakter van MaaS geen aantrekkelijke optie voor dit onderzoek.
MaaS is een platform dat het maken van reizen eenvoudiger maakt. Hiermee is het primair interessant voor
mensen die (met enige regelmaat) reizen of hier behoefte aan hebben. Deze verplaatsingen zijn dan
doorgaans iets complexer dan de wandeling naar de hoek van de straat. Reislustige types zijn dus een
kansrijker groep dan kluizenaars. De behoefte aan assistentie van een MaaS-app is waarschijnlijk het
grootst bij onbekende bestemmingen of onbekende routes (Harms et al.,2018a). Mensen die veel
zakelijke verplaatsingen maken of veel stedentrips zijn vanuit dit perspectief het meest kansrijk.
MaaS betreft een multimodaal platform: een plek waar verschillende vervoerswijzen samenkomen
(MaaSLab, 2018; MuConsult, 2017; Strömberg et al., 2018). Zodoende is MaaS vooral interessant voor
mensen die niet voor iedere verplaatsing hetzelfde vervoermiddel wensen te gebruiken. Het huidige
reisgedrag, maar ook bepaalde onvervulde behoeften, kunnen hiervoor een prima aanknopingspunt
vormen. In relatie tot het multimodale karakter van MaaS is de verwachting doorgaans dat het vooral
huidige gebruikers van het openbaar vervoer (ov) zijn die door MaaS zullen worden aangetrokken
(Jittrapirom et al., 2018). Zij reizen immers vaak al multimodaal om bij bus, tram of trein te komen, of
om van daar verder te reizen. Voorts is het ov-systeem veelal niet geschikt voor alle reismotieven,
-bestemmingen en -momenten. In aanvulling op het openbaar vervoer gebruiken deze mensen dus
veelal ook andere vervoerswijzen. De ov-reizigers zijn doorgaans al multimodaal (Molin et al., 2016).
Huurauto’s en huurfietsen zijn vaak onderdeel van het multimodale platform. Er wordt ook gesproken
over een volledig verzorgde reis van deur-tot-deur. Zodoende wordt MaaS in verband gebracht met een
verschuiving van bezit naar gebruik (Jittrapirom et al., 2017; Lyons et al., 2019). Enerzijds wordt de behoefte
aan voertuigbezit mogelijk minder doordat de toegang tot deel- en huurvoertuigen gemakkelijker wordt.
Anderzijds impliceert het bezit van voertuigen bepaalde vaste lasten die het keuzeproces vertekenen in
het voordeel van de vervoermiddelen die in bezit zijn (Sherman, 1967). Dit vormt een barrière voor een
volwaardig gebruik van MaaS (Durand et al.,2018). Tijdelijk afstand doen van de eigen auto gaat gepaard
met aanzienlijke kosten (Akerlof, 1995). Mensen met een bovengemiddelde interesse in huren of delen
hebben behoefte aan een voertuig op locatie, hebben momenteel mogelijk geen voertuig of moeten
deze delen met anderen in het huishouden of sociale netwerk.
MaaS is een digitaal online platform dat doorgaans zal worden ontsloten met een smartphone. Het bezit
en gebruik van een smartphone of ander mobiel apparaat lijkt zo een randvoorwaarde te zijn voor het
gebruik van MaaS. Met deze randvoorwaarde zijn we er nog niet: het hebben van mobiele databundels,
een doeltreffend gebruik van het apparaat, vertrouwen in de leveranciers van de apps, vertrouwen in de
technologie, privacykwesties en andere zaken zijn eveneens van belang (Harvey et al., 2019; Pangbourne
et al., 2018). Laaggeletterden en digibeten zijn voorbeelden van kwetsbare groepen, die niet bijzonder
kansrijk zijn voor de adoptie van MaaS en waarschijnlijk ook onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de
steekproef uit Mobiliteitspanel Nederland (MPN) die het KiM heeft gebruikt (zie Hoofdstuk 3).
Het gaat hier om een nieuwe dienst. Momenteel zien we vooral nog lokale, tijdelijke en kleinschalige
applicaties (Durand et al., 2018), waarvan grote groepen in de samenleving nog geen weet hebben.
Niet alle groepen in de samenleving zijn even voortvarend met het proberen of daadwerkelijk structureel
gebruiken van nieuwe producten of diensten. Dit verschilt natuurlijk van dienst tot dienst, maar
waarschijnlijk kunnen er ook meer generieke persoonskenmerken worden geïdentificeerd, waarbij het
waarschijnlijker is dat iemand eerder iets nieuws probeert (Rogers, 2003; Planing, 2014).
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Intermezzo: marktpotentieel van MaaS
Omdat het buiten de reikwijdte van ons onderzoek valt, maar wel direct raakt aan de resultaten,
is het goed om op basis van andere studies inzicht te verschaffen in de vraag naar MaaS binnen
Nederland. Hoe groot is de markt voor MaaS in Nederland? Het KiM heeft zelf, bij het verschijnen
van dit rapport, nog geen onderzoek uitgevoerd naar deze vraag.
Op basis van de internationale studies vinden we een bandbreedte van 0 tot 45 procent van de volwassen
bevolking (ITS Australia, 2018; Caiati et al., 2018; Ratilainen, 2017; Ho et al. 2018; Matyas and
Kamargianni, 2018a; 2018b; Transdev, 2017). Meer specifiek voor Nederland vinden we een bandbreedte
van 0 tot 38 procent. De resultaten zijn lastig met elkaar te vergelijken, omdat de invulling van MaaS
vrijblijvend is, de steekproef wisselt in omvang en regio en de gebruikte methoden sterk verschillen.
De Nederlandse studies laten het volgende beeld zien. Volgens Bingen (2017) zou 11 procent van de
Nederlandse bevolking MaaS gebruiken wanneer het aanbod gelijk zou zijn aan dat van Smile of Ubigo.
Met een extra aanbod, bovenop wat deze pilots boden, zou een additionele markt van 17 procent van de
bevolking kunnen worden aangeboord. Dit geeft een totaal van 28 procent in het optimistische scenario.
Caiati (2018) komt tot een totaal van 0 tot 17 procent van haar respondenten, waarbij de steekproef
vooral afkomstig is van volwassen bewoners van Amsterdam en Eindhoven. Onderzoek door TNO en de
gemeente Rotterdam (De Romph, 2019) laat zien dat 38 procent van de Rotterdammers open staat voor
MaaS. Dit aandeel is bepaald met een vragenlijst in het bewonerspanel waarin een (vrolijk) filmpje over
MaaS werd getoond, waarna via een directe vraag de interesse werd getoetst. Koopal et al. (2018) passen
de coëfficiënten uit de Sydney-studie van Ho et al. (2018) toe op de Nederlandse context. Zij komen tot
een bandbreedte van 4 tot 22 procent van de Nederlandse bevolking op basis van respectievelijk een
behoudend (betalen naar gebruik, ov-focus, geen enkele reis met deelauto mogelijk) en een vooruitstrevend
(uitgebreide bundel, nadruk op auto, wel enkele reis met deelauto mogelijk) MaaS-gebruik. Het voornemen van
de laatst genoemde onderzoekers is om de coëfficiënten uit Sydney te vervangen door Nederlandse
schattingen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot andere aandelen en bandbreedtes.
De aanzienlijke bandbreedtes komen tot stand doordat diverse studies zijn onderzocht, maar ook doordat
één studie zelf al een bandbreedte presenteert op basis van een uiteenlopend aanbod of verschillen in
prijsstelling. Hierbij is het de vraag of we een hoger gebruik van MaaS door lager veronderstelde prijzen
in rekening moeten brengen. Het blijft immers onduidelijk waarom het gebruik van de taxi, deelauto of
bus via de MaaS-applicatie goedkoper zou zijn dan direct via de aanbieder van de desbetreffende dienst
(bijvoorbeeld Uber, Car2GO of NS). Het MaaS-platform moet immers ook worden gefinancierd.
Ten aanzien van de studies plaatsen we hier nog enkele kanttekeningen:
• De beschikbare studies die het KiM heeft gevonden, baseren zich veelal op stated preferences, meestal
via een keuze-experiment. Betrouwbaarder gegevens over de daadwerkelijk adoptie van MaaS zijn er
niet of nauwelijks, omdat de platforms zich nog in een rudimentaire fase bevinden.
• Onderzoekers kijken slechts beperkt naar een afspiegeling van de gehele bevolking van het land
(bijvoorbeeld ITS Australia, 2018). Meestal gebruiken ze een steekproef van een stedelijke regio of
metropool (bijvoorbeeld Caiati et al., 2018; Ratilainen, 2017; Ho et al. 2018). Zowel in aanbod aan
vervoersdiensten als in vraag naar MaaS worden stedelijke regio’s vaak kansrijker geacht. Dit impliceert
naar alle waarschijnlijkheid dat studies die alleen zijn uitgevoerd in stedelijk gebied, een te optimistische
inschatting geven van het potentieel voor het gehele land (Kamargianni et al., 2018; Kamargianni et
al., 2015). De onderzoekers van deze studies stellen zelf dan ook dat het niet mogelijk is om de
resultaten te generaliseren voor de hele regio of voor het hele land.
• De omvang van de steekproef is soms beperkt, waardoor er een foutmarge van 2 tot 5 procent rond de
schattingen moet worden gehanteerd. Dit naast de onzekerheidsmarge van de schattingen zelf.
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• Bij veel studies wordt opgemerkt dat de steekproef scheef is (Matyas & Kamargianni, 2018a; 2018b;
Ho et al., 2018; Ratilainen, 2017), dat wil zeggen dat een of meer groepen zijn oververtegenwoordigd
en andere dus zijn ondervertegenwoordigd. Zelfselectie zou hierbij ook een rol kunnen spelen. Dit
betekent dat de steekproef bestaat uit mensen die bovengemiddeld veel interesse hebben in het product.
• Diverse studies veronderstellen dat alleen bundels worden aangeboden (niveau 3 in Figuur 1), die volgens
sommige studies (ITS Australia, 2018) minder populair zouden zijn dan het betalen naar gebruik.
Al met al worden de schattingen omgeven door onzekerheid. Daarbij hebben drie van de vier studies in
de Nederlandse context (Caiati et al., 2018; De Romph, 2019; Koopal et al., 2018) waarschijnlijk een
positieve vertekening, omdat de steekproef is getrokken in een stedelijke omgeving.
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3 Werkwijze
Om de onderzoeksvraag die centraal staat in deze studie, te beantwoorden heeft het KiM een
vragenlijst uitgezet onder een representatieve selectie van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder (n = 1.547). In de vragenlijst hebben we stellingen en vragen opgenomen om de scores op de
MaaS Potentie Index (MPI) te kunnen berekenen. Omdat alle respondenten van onze vragenlijst ook
deelnemers zijn van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), zijn er veel achtergrondkenmerken van
de respondenten beschikbaar. Om het profiel van de meest kansrijke groepen bloot te leggen zijn de
vier indicatoren van de MPI gekoppeld aan deze achtergrondkenmerken via een Lasso-regressie
analyse. Dit alles is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2
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3.1 MaaS Potentie Index
Op basis van de afsluitende observaties in Hoofdstuk 2 komen we tot vier indicatoren voor de relatieve
kans van het gebruik van MaaS op persoonsniveau:
• De mate waarin iemand Technofiel is. Hiermee doelen we op de interesse in nieuwe technologie en de
toepassingen daarvan alsmede de geneigdheid om nieuwe technologiegedreven producten en
diensten als een van de eersten te gaan gebruiken. De kenmerken van een online digitaal platform en
de nieuwigheid ervan worden dus gebundeld.
• Huren of delen in de praktijk of de interesse hierin. De geneigdheid om vervoermiddelen te huren of te
delen, eventueel in plaats van te bezitten. Denk aan het belang dat iemand hecht aan het bezit en
gebruik van een privéauto en de mate waarin hij of zij openstaat voor alternatieven, zoals de deelauto.
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• De mate waarin iemand Multimodaal is of wenst te zijn. Het maakt bijvoorbeeld uit of iemand al ervaring
heeft met het openbaar vervoer en bijvoorbeeld met het afwisselend gebruik van de auto, de fiets en
het openbaar vervoer of dat hij of zij hoofdzakelijk met de auto reist.
• Behoefte aan Reisinformatie. Denk hierbij aan de frequentie waarmee iemand zoekt naar (geïntegreerde)
actuele reisinformatie tijdens en voorafgaand aan een reis. Het gebruik van reisinformatie correleert
naar alle waarschijnlijkheid met het maken van verplaatsingen op zich of meer specifiek met het
maken van onregelmatige verplaatsingen, waarbij kennis van opties en routes niet paraat is.

Figuur 3
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Het conceptuele model met vier indicatoren hebben we gebruikt om bij diverse groepen in de Nederlandse
samenleving de relatieve potentie voor het gebruik van MaaS te bepalen. De vier indicatoren in samenhang
noemen we de MaaS Potentie Index, kortweg MPI (Figuur 3). In het volgende hoofdstuk (Hoofdstuk 4)
bespreken we uitgebreid de onderliggende stellingen en vragen die zijn gebruikt om de score op de
indicatoren te bepalen.

3.2 Data: vragenlijst binnen het Mobiliteitspanel Nederland
Om de MPI te voeden met relevante gegevens hebben we een vragenlijst opgesteld (Bijlage 1). In veel
gevallen is hierbij rechtstreeks gevraagd naar het gebruik van bijvoorbeeld reisinformatie of gehuurde
vervoermiddelen. In andere gevallen konden we niet rechtstreeks vragen naar de beoogde aspecten en
hebben we gewerkt met stellingen die hiervoor naar verwachting indicatief zijn. Een voorbeeld is de
interesse in nieuwe producten of diensten. Hiertoe kregen respondenten zes stellingen voorgelegd,
bijvoorbeeld over het enthousiasme over de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. Uiteindelijk
heeft dit een vragenlijst opgeleverd die een (vooraf ingeschatte) invultijd heeft van twaalf minuten. Een
overzicht van de volledige vragenlijst met de gebruikte vragen en stellingen is opgenomen in Bijlage 1.
Het veldwerk is in de zomer van 2018 uitgevoerd (van 13 juni tot 1 juli) volgens de CAWI-methode
(Computer-Assisted Web Interviewing). De kandidaten voor deelname van 18 jaar en ouder ontvingen een
e-mail met informatie over het onderzoek. In deze e-mail stond een unieke link naar de online vragenlijst.
De respondenten zijn geworven onder de deelnemers van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), die
tevens participeren in de NIPO-base (het internetpanel van Kantar Public). Het MPN is een meerjarig
onderzoek dat loopt sinds 2013 en waarin de leefsituatie en het mobiliteitsgedrag van een vaste groep
huishoudens en respondenten door de tijd wordt gevolgd. Op deze wijze kan de samenhang worden
onderzocht tussen wijzigingen in het verplaatsingsgedrag enerzijds en persoonlijke en huishoudkenmerken
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en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren anderzijds (voor een uitgebreidere beschrijving, zie
https://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland en Hoogendoorn-Lanser et al., 2015).
Van de 2.150 kandidaten, die samen een representatief beeld vormen van de Nederlandse bevolking,
hebben 1.621 mensen (ruim 75 procent) de vragenlijst ingevuld: een uitstekende respons. Een deel van de
respons bleek bij nadere inspectie onvoldoende betrouwbaar (zie criteria en werkwijze voor het opschonen
van de data in Bijlage 1). Uiteindelijk resteerden er na het opschonen van de dataset 1.547 voor analyse
bruikbare respondenten. Om de representativiteit van de steekproef te versterken hebben we voor elke
participant een weegfactor geconstrueerd op basis van de representativiteitscriteria (Bijlage 1).
Met deze aantallen observaties komen we met 95 procent zekerheid uit op een 2 procent foutmarge van
elk antwoord op een vraag uit de vragenlijst. Ter illustratie: wanneer wij concluderen dat 46 procent van de
respondenten een vraag positief beantwoordt, ligt het aandeel Nederlanders dat daadwerkelijk positief
staat ten opzichte van deze vraag of stelling met 95 procent zekerheid tussen de 44 en 48 procent. Dit
maakt dat we vanuit statistisch perspectief redelijk robuuste uitspraken kunnen doen ten aanzien van de
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.
Het MPN is een huishoudpanel, wat betekent dat we in de regel alle leden van het huishouden wensen te
betrekken bij het onderzoek. Ook in de context van MaaS lijkt het gerechtvaardigd om voorbij het niveau
van het individu te kijken: binnen een huishouden delen de leden voertuigen veelal onderling, zij stemmen
grote investeringen onderling af en er is veelal een gezamenlijk huishoudbudget (Hoofdstuk 5). Zodoende
heeft het KiM ruimte geboden voor deelname van meerdere deelnemers binnen één huishouden. Echter,
omdat mensen van onder de 18 jaar buiten onze doelgroep vallen, is de samenstelling van de vertegenwoordigde huishoudens in onze steekproef niet representatief voor Nederlandse huishoudens. Dit was
ook niet het streven. Van de 1.547 bruikbare respondenten kunnen 1.058 observaties worden aangemerkt als solo-observaties. Bij deze personen horen geen andere personen uit hetzelfde huishouden. Bij
414 personen is er exact één ander persoon uit hetzelfde huishouden in de uiteindelijke dataset. Het gaat
hier dus om 207 huishoudens. Dit zijn niet altijd twee partners, ook andere combinaties komen voor. Voor
21 huishoudens zijn er drie observaties in de dataset. En drie huishoudens komen vier keer voor in de set.
In 175 gevallen hebben we met zekerheid het koppel te pakken dat samen het huishouden vormt of aan
het hoofd staat van het huishouden. Deze koppels hebben we aan een verdere analyseslag onderworpen.

3.3 Methode: statistische analyse en machine-learningtechniek
In het volgende hoofdstuk zoomen we in op de informatie die we hebben gebruikt bij het opstellen van
de vier indicatoren die samen de MaaS potentie vormen (Hoofdstuk 4). Hierbij bieden we beschrijvende
statistieken die al veel inzichten verschaffen. De tellingen zijn steeds gecorrigeerd voor een kleine
onbalans in de steekproef dankzij de eerder genoemde weegfactoren (Bijlage 1).
Om van de diverse stellingen en vragen te komen tot een indicator – ofwel een latente variabele – gebruiken
we de confirmatieve factoranalyse (Harrington, 2009). De latente variabelen worden steeds genormaliseerd
en gestandaardiseerd. Het resultaat kent bij benadering een gemiddelde van nul en een standaarddeviatie
van één. Doordat de indicatoren hetzelfde vertrekpunt hebben en dezelfde spreiding, wordt het eenvoudiger om de indicatoren te vergelijken. Hierdoor wordt mogelijk wel de indruk gewekt dat Nederland op
alle fronten in een soortgelijk stadium verkeert. Dit is niet het geval, zoals we laten zien in het volgende
hoofdstuk.
Om tot de meest relevante selectie van achtergrondkenmerken te komen gebruiken we een machinelearningtechniek, namelijk een multivariate meervoudige lineaire regressieanalyse met een Least absolute
shrinkage and selection operator (Lasso). Met deze techniek linken we de karakteristieken van de personen in
een keer op een gelijkwaardige manier aan vier indicatoren.
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Voor de uiteindelijke schattingen gebruiken we een mixed-effectsmodel (Hox, 2010). Met dit model is het
eenvoudiger om het relatieve belang van categorische of ordinale variabelen te berekenen. Bovendien
houdt het model rekening met het feit dat we soms meer respondenten uit één huishouden in de steekproef hebben opgenomen, terwijl het eerder genoemde regressiemodel dit niet doet. De getrapte werkwijze, met eerst een Lasso-regressie en vervolgens een model met de geselecteerde variabelen, heet in
de literatuur Relaxed Lasso (Meinshausen, 2007). Meer uitleg over deze werkwijze is te vinden in Bijlage 3.
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4 Een beter begrip van
de indicatoren

Vier indicatoren worden gebruikt om een beeld te krijgen van de relatieve MaaS-potentie per persoon.
Deze indicatoren richten zich op de interesse in innovatie en techniek (Technofiel), de bereidheid om
te huren en te delen (Huren of delen), de mate van een multimodale mindset (Multimodaal) en de
behoefte aan reisinformatie (Reisinformatie). Om de indicatoren te voeden gebruiken we steeds
meerdere relevante stellingen en vragen. Samen vormen de indicatoren de MaaS Potentie Index
(MPI).

4.1 Technofiel
Een basisvoorwaarde voor het gebruik van MaaS, volgens onze definitie, is het bezit van een smartphone
of tablet. Circa 90 procent van de volwassen Nederlanders heeft een smartphone, zo blijkt uit onze steekproef. En circa 69 procent heeft de beschikking over een tablet. Bij benadering twee op de drie volwassen
Nederlanders heeft zowel een smartphone als een tablet. Hier staat tegenover dat 5 procent van de
Nederlanders geen smartphone of tablet heeft, volgens onze steekproef.
Bij de gegevens over het bezit van smartphones en tablets is mogelijk sprake van een licht positieve
vertekening, omdat het KiM gebruik maakt van een internetpanel. Recente gegevens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) wijzen echter ook op een dergelijk bezit: anno 2018 had 90 procent
toegang tot het internet via de telefoon (CBS Statline, 2018). Meer algemeen is de penetratiegraad van
de relatief jonge en handzame computers in Nederland extreem hoog (CBS, 2018).
Hoewel informatief, zijn gegevens over het bezit van een smartphone of tablet alleen nog onvoldoende
voor een beeld van de MaaS-potentie. Aanvullende randvoorwaarden zijn de beschikbaarheid van mobiel
internet (WiFi, 4G), voldoende vaardigheden om de apparaten succesvol en doelgericht te bedienen en een
goede werking van de apparatuur. Obstakels bij de laatste randvoorwaarde zijn kapotte beeldschermen,
lege accu’s, ransomware en achterhaalde besturingssystemen. De stellingen waarmee we de indicator
Technofiel construeren, richtten zich daarom op het daadwerkelijk gebruik van de apparaten.
Om een beeld te krijgen van de frequentie waarmee iemand de smartphone (of tablet) ter hand neemt,
vroegen we naar de mate waarin hij of zij informatie opzoekt, sociale media gebruikt en de smartphone of
tablet in algemene zin gebruikt. Een meerderheid van de Nederlanders zegt deze activiteiten dagelijks uit
te voeren (Figuur 4). De contrasten tussen het frequent of juist sporadisch gebruik zijn het grootst bij de
sociale media. Bijna 18 procent zegt een of meer keren per uur met sociale media bezig te zijn, tegenover
bijna 20 procent die zegt hier helemaal niets met te doen. Het gebruik van sociale media achten wij
onvoldoende relevant voor de MPI en is daarom niet opgenomen bij de opbouw van de indicator Technofiel.
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Figuur 4
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De mobiele apparaten worden in Nederland momenteel al regelmatig gebruikt voor betalingen (Figuur 5).
Circa 25 procent van de Nederlanders zegt regelmatig een smartphone of tablet te gebruiken voor het
betalen van producten of diensten. Nog eens 37 procent doet dit soms. Dit hoge aandeel heeft waarschijnlijk ook te maken met de opmars van internetbankieren en de beschikbaarheid van betaalapplicaties.
Sommige banken stimuleren ook actief het gebruik van smartphone en tablet, mede door andere opties
voor bankieren af te bouwen. Hierbij zien we wel dat een kwart van de Nederlanders kan worden aangemerkt als internetmijdend op dit vlak. Het gebruik van smartphone of tablet als betaalbewijs (bijvoorbeeld barcode, QR-code) is relatief beperkt. Ongeveer 10 procent van de Nederlanders zegt een mobiel
apparaat regelmatig te gebruiken als betaalbewijs. Nog eens 26 procent doet dit soms.
Opvallend in de reeks van drie stellingen over het gebruik van mobiele apparaten is dat het plaatsen van
boekingen of reserveringen zelf minder goed scoort dan het doen van betalingen. Een mogelijke verklaring
hiervoor is te vinden in het gegeven dat het doen van betalingen al bijna optimaal is in de online omgeving,
terwijl het nog lastig is om de gewenste producten of diensten te vinden (Van Deursen & Van Dijk, 2019).

Figuur 5
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Om te peilen in hoeverre iemand openstaat voor nieuwe producten en diensten presenteerden wij zes
stellingen (Figuur 6). Bij de analyse van de resultaten valt op dat de respondenten bijzonder consistent
zijn in de antwoorden; een dergelijke consistentie troffen we niet elders in de antwoorden op de
vragenlijst. Consistentie betekent niet noodzakelijkerwijs dat de respondenten hetzelfde antwoord
geven, maar eerder dat zij antwoorden in lijn met elkaar en dus eerder gegeven reacties niet tegenspreken.
Het meest afwijkend reageerden ze op een stelling over het proberen van nieuwe manieren van reizen.
De respondenten die hier positief op reageerden, waren niet noodzakelijkerwijs ook positief over de
andere stellingen, of visa versa.
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De meest positieve reacties vinden we voor de stelling over het enthousiasme voor nieuwe technologie.
Een kleine meerderheid is optimistisch over de nieuwe mogelijkheden die de technologie biedt. Deze
stelling wordt in de ordening gevolgd door een stelling over het proberen van nieuwe manieren van
reizen. 4 procent reageert hier bijzonder positief op en nog eens 33 procent staat positief ten aanzien
van het idee. Hiermee zijn er duidelijk meer positieve dan negatieve reacties. Relatief bezien de meest
negatieve reacties zijn er ten aanzien van de daadwerkelijke aanschaf van nieuwe (technische) producten.
Het proberen van nieuwe diensten, zoals Netflix of Uber, scoort gemiddeld in deze reeks met stellingen.
13 procent zegt deze nieuwe diensten eerder te proberen dan familie of vrienden.

Figuur 6
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Voor de indicator Technofiel gebruiken we uiteindelijk de volgende bouwstenen (Bijlage 2):
• Vijf stellingen over het gebruik van de smartphone of tablet;
• Zes stellingen over nieuwe technologische producten of diensten.

4.2 Huren of delen in plaats van bezitten
MaaS gaat in diverse opzichten over huren of delen. Dit kan zijn het delen of huren van fietsen of auto’s
met andere mensen uit de woonplaats, dit kan ook zijn het huren of leasen van een voertuig. De analogie
met andere huursystemen wordt dan ook regelmatig gemaakt. Er zijn platforms voor de huur en verhuur
van gereedschappen, kleding en huizen. In de vragenlijst vroegen we naar het gebruik en de belangstelling
voor acht vormen van huren, in wat ook wel de nieuwe deel- of platformeconomie wordt genoemd.
Delen is hierbij regelmatig een misleidende term, omdat er gewoon voor het product moet worden
betaald. Feitelijk is dit huren.
Een meerderheid van de volwassenen in onze steekproef toont nauwelijks interesse in het huren of delen
van een auto (Figuur 7). Circa 60 procent reageert negatief op de stelling over de keuze tussen personenauto’s en circa 57 procent reageert negatief op de stelling over het gemak van de auto zonder er één te
bezitten. Ten aanzien van de tweede stelling valt wel op dat de groep die het hier zeer mee eens is, een
stuk groter is dan bij de voorgaande stelling (van 1,5 naar 3,5 procent), maar nog steeds een heel klein
aandeel vormt. Deze groep is in theorie bijzonder kansrijk voor gedeelde automobiliteit.
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De stelling over het gemak van de auto zonder het bezit ervan is ontleend aan een eerdere studie in London
(Kamargianni et al., 2018). In London reageerde 48 procent van de autobezitters negatief op deze stelling
en 32 procent juist positief. Onder de Nederlanders met een auto zien we dat 62 procent negatief reageert
en 16 procent positief. Dit ondersteunt deels de eerdere stelling dat MaaS in de stedelijke omgeving
waarschijnlijk een vruchtbaarder voedingsbodem zal vinden (Hoofdstuk 2). We vergelijken hier immers
een metropool (London) met een heel land (Nederland).
Voor een meerderheid van de respondenten is het leven zonder eigen auto ondenkbaar in de huidige
situatie (Figuur 7). 19 procent zegt het helemaal eens te zijn met deze stelling en nog eens 37 procent is
het hiermee eens. Dit zijn vrijwel allemaal mensen die momenteel een auto tot hun beschikking hebben.
32 procent van de mensen zonder eigen auto is het zeer oneens met de stelling tegenover 2 procent van
de mensen met een auto.
De mogelijkheid om zo nu en dan een e-bike te kunnen gebruiken wordt positief ontvangen door een
krappe meerderheid van de respondenten (Figuur 7). Toch ziet meer dan een kwart hier geen toegevoegde
waarde in. Deze stelling en de voorgaande bleken onvoldoende bruikbaar voor het opstellen van de MPI,
omdat ze geen verdere informatie toevoegen. Om deze reden zijn ze niet in de vragenlijst opgenomen.

Figuur 7

Stellingen over de interesse voor huren en het belang van bezit
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Het gebruik van audio- of videostreaming kan op ruime belangstelling van de respondenten rekenen, ook
met betaalde contracten. Zowel het aantal mensen dat zegt een abonnement te hebben als het aandeel
mensen dat zegt hierin interesse te hebben, is relatief groot (Figuur 8). Video is het meest populair, gevolgd
door audiostreaming. Op de derde plaats in populariteit komt de huur van tijdelijke woonruimte, via
AirBnB. Circa 10 procent van de Nederlanders zegt dit in de afgelopen twaalf maanden te hebben gedaan
en nog eens 15 procent toont belangstelling hiervoor. De aan mobiliteit gerelateerde mogelijkheden
kunnen rekenen op minder gebruik of belangstelling. Meer dan 80 procent zegt deze huur-, deel- of
leasediensten nog nooit te hebben gebruikt en hierin ook geen interesse te hebben. Ondanks een stevige
opmars in recente jaren, blijft het gebruik van private lease en de deelauto steken op respectievelijk 2,7
en 1,2 procent van de respondenten. Het gebruik van een deelfiets en van alternatieve taxidiensten is
binnen de mobiliteitsoplossingen relatief populair: ongeveer 6 procent van de Nederlanders heeft deze
diensten in de afgelopen twaalf maanden actief gebruikt. Het geringe gebruik van ‘deelmobiliteit’ is in lijn
met de observaties in andere studies (ITS Australia, 2018; Kamargianni et al., 2015).
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Figuur 8

Participatie in de platformeconomie
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Het gebruik van muziekstreaming- of videodiensten (Spotify, iTunes, Netflix, Videoland, Kijk) is nauwelijks
gecorreleerd met het gebruik van deelmobiliteit in de vorm van een deelauto, alternatieve taxidienst of
deelfiets (zie ook Hoofdstuk 2). De correlatiecoëfficiënten variëren hierbij tussen de 0,21 en 0,37 op een
schaal van 0 tot 1. Dit beeld is enigszins anders bij de relatie tussen AirBnB en de deelmobiliteit. Tussen
het gebruik van of de belangstelling voor AirBnB en het gebruik van of de belangstelling voor alternatieve
taxidiensten vinden we een correlatie van 0,60. Bijna 3 procent van de Nederlanders geeft aan beide
diensten in het afgelopen jaar te hebben gebruikt. 65 procent heeft beide diensten niet gebruikt en geeft
aan hiervoor ook geen interesse te hebben.
We zien een grotere overlap tussen de huur van woonruimte en die van voertuigen dan tussen het gebruik
van audio- of videostreaming en de huur van voertuigen. Bij woonruimte en bij voertuigen is er ook sprake
van een fysieke ervaring. Bovendien verloopt deze huur niet of nauwelijks anoniem. Vaak is er juist een
behoefte om te weten wie de auto of woning huurt. Vanwege de gebrekkige relatie tussen online
streaming en nieuwe mobiliteit laten we deze stellingen over muziek- en videodiensten achterwege bij
de constructie van de potentie-index.
Voor de indicator Huren of delen gebruiken we uiteindelijk de volgende bouwstenen (Bijlage 2):
• Twee stellingen over het belang van bezit en keuzevrijheid;
• Eén vraag over het gebruik van AirBnB;
• Vier vragen over het huren of delen van mobiliteit.
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4.3 Gevarieerd reizen: een multimodale mindset?
De multimodale mindset gaat over de mate waarin mensen variëren in de keuze voor verschillende
vervoersoplossingen en de mate waarin zij open staan voor nieuwe oplossingen. Het variëren van
vervoerswijzen kan binnen één verplaatsing, waarbij iemand op weg naar één bestemming meerdere
modaliteiten aan elkaar rijgt, zoals fiets, trein en vervolgens een taxi op weg naar een zakelijke afspraak.
Het variëren kan ook het gebruik zijn van verschillende vervoerswijzen binnen een bepaalde periode.
Denk aan het gebruik van meerdere vervoermiddelen of meerdere varianten van één bepaald vervoermiddel (fiets, e-fiets, tandem, bakfiets, vouwfiets) in een periode van een maand. Alonso-González et al.
(2017) concluderen dat reizigers met een multimodaal reispatroon, met meerdere vervoersmodi in de
periode van één week, een verhoogde kans hebben om MaaS te gaan gebruiken. Het combineren binnen
één verplaatsing noemen we intermodaliteit of een multimodale reis. Het combineren binnen een periode
noemen we multimodaal reisgedrag of een multimodaal reispatroon (Oostendorp & Gebhardt, 2018).
In dit geval kijken we naar beide.
Circa één op de drie Nederlanders staat er voor open om nieuwe manieren van reizen te proberen (Figuur 9).
In verhouding tot de overige stellingen zijn de respondenten hier het meest terughoudend in hun reactie.
Wel geeft 38 procent aan het noch eens noch oneens te zijn met deze stelling. Hiermee lijken ze vooral
terughoudend te zijn vanwege de onzekerheid rondom deze stelling; deze is mogelijk onvoldoende
concreet.
Ruim twee op de drie Nederlanders zegt dat de keuze voor de manier van reizen afhangt van de activiteit
die ze gaan uitvoeren (Figuur 9). Hiermee geven ze aan in hun keuze te differentiëren naar afstand,
bestemming en motief. Veel minder mensen geven aan voor vertrek verschillende reismogelijkheden
actief met elkaar te vergelijken.

Figuur 9

Stellingen over de differentiatie in reizen
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We vroegen de deelnemers in welke situatie zij gebruik maken van online reis- en routeinformatie. Een van
de opties hierbij was ‘om te bepalen welk vervoermiddel ik ga gebruiken’. 12 procent van de Nederlanders
geeft aan dat de keuze van de vervoerswijze een toepassing is van de online reis- en routeinformatie.
Alle andere meegenomen toepassingen van online reis- of routeinformatie scoren beter.
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Op basis van deze inzichten kunnen we voorzichtig concluderen dat veel mensen hun vervoerswijze
afwisselen en niet voor alle activiteiten hetzelfde vervoermiddel kiezen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij voor vertrek actief reismogelijkheden met elkaar vergelijken. Het betekent zeker niet dat de
online reis- en routeinformatie hierbij een centrale rol inneemt.
Voor de indicator Multimodaal gebruiken we uiteindelijk de volgende bouwstenen (Bijlage 2):
• Eén stelling over het gebruik van informatie voor het bepalen van de vervoermiddelenkeuze;
• Vijf stellingen over variatie in de reiswijze.

4.4 Behoefte aan reisinformatie
Circa 47 procent van de Nederlanders zegt weinig (minder dan eens per maand) gebruik te maken van
reisinformatie, zoals verkeersinformatie of de vertrektijden voor het openbaar vervoer. Binnen deze krappe
minderheid van de Nederlandse bevolking zien we dat 26 procent nooit gebruik maakt van reisinformatie,
terwijl 39 procent het minder dan eens in de twee maanden gebruikt en de resterende 35 procent minder
dan eens per maand. Anderzijds zien we dat een ruime 8 procent van de Nederlandse bevolking zegt
vrijwel dagelijks reisinformatie te gebruiken (Figuur 10).

Figuur 10
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Wanneer iemand reisinformatie gebruikt en toegang heeft tot een smartphone of tablet, dan is het
apparaat ook een belangrijk kanaal voor het inwinnen van de informatie. De frequentie van het gebruik
van reisinformatie in het algemeen volgt nauwgezet de frequentie van het zoeken naar reisinformatie op
de smartphone. De correlatiecoëfficiënt komt uit op 0,86. Een totaal van 89 procent van de mensen dat
minimaal vier dagen per week gebruik maakt van reisinformatie, doet dat ook minimaal vier dagen per
week via smartphone of tablet.
Routeinformatie voor de auto of motor is veruit het meest populair in het totaalaanbod van online
reisinformatie (Figuur 11). 56 procent van de Nederlanders zegt routeinformatie te gebruiken om zijn
route te bepalen. En 54 procent zegt routeplanners te gebruiken voor het verkrijgen van informatie over
reisduur, werkzaamheden, eventueel oponthoud door filevorming en alternatieve routes.
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Bij het gebruik van reisinformatie over het openbaar vervoer is er vooral interesse in de reisduur,
vertragingen en (actuele) vertrektijden. 37 procent van de Nederlanders zegt om die redenen wel eens
reisinformatie over het openbaar vervoer op te vragen (Figuur 11). Circa 20 procent van de Nederlanders
zegt ook ov-reisinformatie te gebruiken om hun route met het openbaar vervoer te bepalen.
Voor verplaatsingen met de fiets, de scooter of te voet is het gebruik van routeinformatie minder populair.
Een kleine 20 procent van de Nederlanders zegt hiervoor online informatie op te zoeken (Figuur 11).
Dit houdt mogelijk verband met de beperkte reikwijdte en het lokale karakter van deze vervoerswijzen;
mensen kennen vaak hun directe woonomgeving.
Het meest interessant vanuit het MaaS-perspectief, en dan met name vanuit het multimodale karakter
van MaaS, is een stelling in de vragenlijst over het gebruik van reisinformatie voor het bepalen van de
vervoerswijze. Circa 12 procent zegt momenteel online reisinformatie te gebruiken om te bepalen welk
vervoermiddel ze gaan gebruiken (Figuur 11). Hiermee kent deze toepassing van alle uitgevraagde
toepassingen de laagste score. Het verkennen van mogelijke vervoerswijzen (via online informatie) is
relatief bezien weinig populair. Ook in absolute termen is dit een magere score. Circa zeven op de acht
volwassen Nederlanders zou zich momenteel niet laten informeren over de meest geschikte vervoerswijze,
via online reis- en routeinformatie. Dit terwijl MaaS juist wordt gebracht als de manier om vervoerswijzen
te kunnen vergelijken. Ongeveer 8 procent van de mensen in onze steekproef geeft aan zich op geen
enkele wijze te laten informeren middels online reis- of routeinformatie.

Figuur 11

Gebruik van online reis- of routeinformatie
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Bij de apps voor de tablet of smartphone zien we een grote populariteit van kaarten. 64 procent van de
Nederlanders en 73 procent van de Nederlanders met een smartphone of tablet zegt hiervoor een app te
hebben geïnstalleerd, zoals GoogleMaps of Maps.Me. Dit hoge aantal heeft mogelijk ook te maken met
al voor de koop geïnstalleerde software op veel apparaten. Zo komen Android-toestellen doorgaans al
standaard met Google-apps. Opvallend genoeg zegt slechts 41 procent van de Nederlanders te beschikken
over navigatiesoftware op hun smartphone of tablet, terwijl meerdere applicaties met kaarten hiervoor
kunnen worden gebruikt.
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Circa 38 procent van de volwassen Nederlanders, ofwel 5,3 miljoen mensen, heeft op de smartphone of
tablet één of meerdere apps geïnstalleerd voor reisinformatie over het openbaar vervoer . Dit zijn apps
zoals 9292, NS Xtra, OVinfo of regionale apps voor bus, tram of metro (GVB, HTM, enzovoort). Dergelijke
gegevens zijn grofweg in lijn met het aantal downloads, zoals genoemd op Google Play en de App Store.
Op de stellingen over reisinformatie zien we overwegend negatieve reacties (Figuur 12). Ten aanzien van de
stellingen ‘Ik zou bereid zijn om te betalen voor nauwkeurige en betrouwbare reisinformatie’ en ‘Ik betaal
graag iets meer voor persoonlijk reisadvies’ zien we dat minder dan 1 procent het hier zeer mee eens is.
Ongeveer 8 procent is het er ‘mee eens’. Daarmee blijft het aandeel dat bereid lijkt te zijn om te betalen
voor persoonlijke of nauwkeurige informatie, steken onder de 10 procent. Wat hier waarschijnlijk meespeelt, is dat veel mensen al toegang hebben tot veel gratis informatie via bestaande reisapps, zoals de
eerder genoemde. Een derde stelling laat zien dat minder dan 10 procent van de Nederlanders moeite
heeft om de gewenste informatie te vinden. Deze stelling blijkt, vanwege inconsistente antwoorden,
onvoldoende bruikbaar voor het opbouwen van onze indicator voor de behoefte aan reisinformatie.
We zien sterk afwijkende reacties op de stelling ‘Ik zou een (smartphone) app gebruiken als die mij
overzicht biedt van de beschikbare reismogelijkheden’ (Figuur 12). Ongeveer de helft van de Nederlanders
reageert hier positief op en zegt het met de stelling (zeer) eens te zijn. Slecht 22 procent reageert negatief.
Van alle stellingen in de vragenlijst is deze stelling het meest in de buurt van de MaaS-potentie, zo blijkt
uit een nadere analyse van de resultaten (Bijlage 2).

Figuur 12

Vier stellingen over reisinformatie
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Voor de indicator Reisinformatie gebruiken we uiteindelijk de volgende bouwstenen (Bijlage 2):
• Drie stellingen over de behoefte aan reisinformatie;
• De frequentieverdeling van het gebruik van reisinformatie in het algemeen (niet specifiek online).
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5 Potentie voor MaaS naar
achtergrondkenmerken

De meest kansrijke groep voor MaaS zijn jonge, actieve en gezonde, reislustige openbaar-vervoergebruikers met een bovengemiddeld opleidings- en inkomensniveau. Deze groep scoort het beste op
alle vier de indicatoren. De tegenhangers, namelijk de ouderen, mensen met weinig uitjes of geen
vliegreizen, mensen met een lagere opleiding of een laag persoonlijk inkomen, of mensen die het
openbaar vervoer niet gebruiken, zullen MaaS pas laat of nooit gaan gebruiken. Of dit laat of nooit is,
blijft in deze studie onbekend, omdat we niet het totale marktpotentieel hebben onderzocht.
De vier indicatoren van de MaaS Potentie Index (MPI) zijn in het vorige hoofdstuk uitvoerig behandeld.
In dit hoofdstuk koppelen we deze indicatoren in onderlinge samenhang aan achtergrondkenmerken van
personen. We hebben veel kenmerken getoetst op hun mogelijke relevantie, via de Lasso-regressie
analyse. Dit is een machine-learningtechniek voor de selectie van de meest relevante variabelen. Hierbij
is gestuurd op een beknopte lijst van de meest relevante kenmerken. De belangrijkste inzichten op basis
van deze analyse geven we in dit hoofdstuk. Meer achtergrondinformatie staat in Bijlage 3.

5.1 De belangrijkste kenmerken van kansrijke groepen voor het gebruik
van MaaS
De belangrijkste persoonskenmerken zijn gerelateerd aan leeftijd, het gebruik van het openbaar vervoer,
de frequentie van het maken van vliegreizen voor privéredenen, het opleidingsniveau en de bezorgdheid
ten aanzien van het milieu (Tabel 1). Dit blijkt uit de analyse van de verklaarde variantie (Bijlage 3). Deze
factoren worden gevolgd door aspecten als de frequentie van uitstapjes, de adressendichtheid van de
woonomgeving, het bezit van vouwfiets of speed pedelec en het persoonlijk inkomen. Van minder groot
belang, maar nog steeds relevant, zijn zaken als geslacht, motorbezit, gezondheid en de frequentie van
het gebruik van de fiets.

Tabel 1

Top 10 van belangrijkste variabelen
Positie

Variabele

Positie

Variabele

1

Leeftijdsgroep

6

Frequentie op pad

2

Frequentie ov-gebruik

7

Adressendichtheid

3

Aantal vliegreizen (privé)

8

Vouwfietsbezit

4

Opleidingsniveau

9

Speed-pedelecbezit

5

Milieubezorgdheid

10

Persoonlijk inkomen

Het relatieve belang van een categorie, zoals leeftijdsgroep, zegt niets over de richting van het effect.
Mogelijk zijn jongeren kansrijker voor het gebruik van MaaS dan ouderen, of andersom. Bovendien kunnen
effecten (in theorie) ook tegenstrijdig zijn tussen indicatoren. De groep jongeren kan bijvoorbeeld een
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positieve coëfficiënt hebben voor de ene indicator en een negatieve voor een andere. Een groot relatief
belang zegt alleen dat zich op één of meerdere van de indicatoren van de MPI een opmerkelijk effect
(positief of negatief) voordoet. Iets kan als belangrijk worden aangemerkt wanneer het iedereen enigszins
raakt of omdat een kleine groep een extreem effect laat zien. Hieronder bespreken we in detail de
variabelen in relatie tot de indicatoren, om ook uit de doeken te doen welke richting de effecten hebben.
Leeftijdsklasse springt er in het verklarende model uit als relevantste variabele. De initiële MaaS-adopter
is vooral een jongvolwassene. Hierbij moeten we voor de volledigheid herhalen dat we ons binnen dit
onderzoek hebben beperkt tot volwassenen (18 jaar en ouder); we kunnen dus niets zeggen over mensen
onder de 18 jaar. Jongvolwassenen zijn vooral bovengemiddeld geïnteresseerd in nieuwe technologie.
Verder gebruiken zij bovengemiddeld veel reisinformatie en staan ze meer open voor moderne vormen
van huren of delen. Het effect van leeftijd op de indicator Multimodaal is beperkt en grillig (niet-lineair).
De groep 18- tot 25-jarigen scoort ongeveer even goed als mensen van 55 tot 75 jaar. De groep van
25 tot 55 jaar scoort relatief slecht, maar mensen van 75 jaar en ouder scoren op deze indicator nog veel
slechter. Hiermee blijkt dat jongvolwassenen niet noodzakelijkerwijs gevarieerder wensen te reizen.
Leeftijd komt naar voren als het meest nuttige kenmerk, omdat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen
personen van verschillende leeftijdsgroepen en omdat iedereen meedoet, want iedereen heeft een
geboortejaar. De leeftijdsklassen zijn redelijk gedetailleerd en hebben meer spreiding dan variabelen
zoals geslacht of autobezit.

Figuur 13

Het belang van leeftijd voor de MPI, geïllustreerd aan de hand van iemand van 21 jaar ten opzichte van iemand van
60 jaar
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Figuur 13 en de andere spiderplots tonen het verschil tussen de coëfficiënten van twee groepen voor de
vier indicatoren van de MPI (zie Bijlage 3 voor de coëfficiënten). Het gaat dus om een relatieve positie:
de positie van een groep Nederlanders ten opzichte van een andere groep. Hierbij wordt al gecorrigeerd
voor andere verschillen tussen de groepen. Voor de vergelijking op basis van leeftijd, wordt er bijvoorbeeld
al gecorrigeerd voor verschillen in inkomen en ov-gebruik. De groep en de referentiegroep zijn steeds
dusdanig gekozen dat de verschillen positief zijn. Dit om de interpretatie te vereenvoudigen. De onder
liggende variabelen zijn al gestandaardiseerd en genormaliseerd (Bijlage 2), waardoor de scores op losse
indicatoren goed met elkaar te vergelijken zijn.
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De frequentie van het gebruik van het openbaar vervoer (bus, tram, metro en trein) blijkt van groot
belang te zijn voor de totaalscore op de MPI (Figuur 14). Voor twee van de vier indicatoren is de frequentie
van ov-gebruik zelfs de belangrijkste variabele. Hierbij zien we vooral een scherp contrast tussen wel en
niet gebruiken; het verschil tussen mensen die enkele keren per maand of minstens eens per week met
het openbaar vervoer reizen is veel minder groot. Ov-gebruikers scoren binnen de MPI vooral op de
behoefte aan reisinformatie. Ook is er een positieve associatie tussen de frequentie van het ov-gebruik
enerzijds en de indicatoren Huren of delen of Reisinformatie anderzijds. Het verband met de interesse in
nieuwe technologie is beperkt, maar nog steeds licht positief. Circa 15 procent van de volwassen
Nederlandse bevolking kan worden aangemerkt als een wekelijkse gebruiker van het ov-systeem;
38 procent gebruikt bus, tram, trein of metro nooit of zelden.

Figuur 14

Het belang van ov-gebruik voor de MPI
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Het aantal vliegreizen dat iemand het afgelopen jaar maakte voor privédoelen, neemt de derde plaats in
binnen de lijst met relevantste variabelen voor de MPI. Mensen die meer vliegen, hebben meer behoefte
aan reisinformatie, zijn meer bedreven in de platformeconomie, hebben een sterkere voorkeur voor
technologiegedreven innovaties en scoren positief op de indicator Multimodaal, zo blijkt uit de regressieanalyses. De frequentie van vliegreizen is, evenals het ov-gebruik, scheef verdeeld over de Nederlandse
bevolking (Zijlstra & Huibregtse, 2018). Het aandeel van de volwassen Nederlanders dat in het afgelopen
jaar minimaal één vliegreis (heen en terug) heeft gemaakt voor privédoeleinden, komt in onze steekproef
uit op 42 procent. Iets meer dan 6 procent maakte in diezelfde periode drie vliegreizen of meer voor
privéredenen en circa 0,4 procent vloog zes keer of meer.
Vliegen en ov-gebruik hebben meer met elkaar gemeen dan aanvankelijk mogelijk verwacht. Beide zijn
haast per definitie intermodaal. Omdat het vervoer in vrijwel alle gevallen niet van deur tot deur gaat, zijn
aanvullende vervoerswijzen noodzakelijk. Beide hoofdvervoerswijzen zijn een vorm van collectief vervoer;
het voertuig wordt gedeeld met een of meer onbekende andere reizigers. Beide hoofdvervoerswijzen
werken ook op basis van een dienstregeling. Tot slot zien we een positieve associatie tussen ov-gebruik
en vliegreizen: mensen die vaker het openbaar vervoer gebruiken, nemen ook vaker het vliegtuig (Zijlstra
et al., 2017). Bij vliegen geldt mogelijk nog sterker dan bij ov-gebruik dat de reiziger op de plek van de
bestemming uit de voeten wil kunnen, met een gehuurde auto, tijdelijke fiets of het openbaar vervoer.
Juist het gebrek aan een eigen voertuig op de plek van bestemming bepaalt hier mogelijk het potentieel
van MaaS.
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Figuur 15

Het belang van vliegreizen voor de MPI
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Ten aanzien van opleidingsniveau geldt dat naarmate dit stijgt, ook de potentie voor het gebruik van
MaaS stijgt. Mensen met een hoog opleidingsniveau (Bachelor, Master, Doctoraal) scoren binnen de MPI
met name goed op nieuwe vormen van delen en op de behoefte aan reisinformatie. Echter, ook voor de
overige twee indicatoren doet zich een duidelijk en significant positief effect voor. Het aandeel volwassen
Nederlanders met een hoog opleidingsniveau komt uit op 36 procent.
Ten aanzien van de bezorgdheid over het milieu zien we een duidelijke trend: een hogere bezorgdheid
leidt tot een hogere score op de MPI. Alle indicatoren spelen hierbij een rol. Vooral tussen mensen die
onverschillig zijn over het milieu (10 procent) en de groep die neutraal is (37 procent), zijn er scherpe
contrasten. Ook tussen de groep bezorgd (47 procent) en de groep zeer bezorgd (6 procent) tekenen zich
opvallende verschillen af. Het effect is het grootst bij de indicator Multimodaal. Met andere woorden,
mensen die zich bovengemiddeld veel zorgen maken over de toestand van het milieu, zijn bovengemiddeld
sterk geïnteresseerd in een pallet aan vervoerswijzen. Het minst sterke effect zien we bij de indicator
Technofiel.
Het geobserveerde verband tussen de bezorgdheid over het milieu en de vier indicatoren van de MPI is
lastig te rijmen met de eerdere observatie dat mensen die frequent vliegen, ook goed scoren. Beide
verklarende factoren zijn echter niet gecorreleerd. Het betekent dus niet dat mensen met een grote
bezorgdheid over het milieu meer vliegen; ze vliegen ook niet minder vaak.

5.2 Overige kenmerken van kansrijke groepen voor adoptie van MaaS
De frequentie waarmee iemand op pad gaat voor recreatieve doeleinden (pretpark, horecabezoek), blijkt
een goede indicatie te zijn voor een bovengemiddelde MaaS-potentie. Anders gezegd, mensen die niet of
nauwelijks uitstapjes maken, scoren bijzonder slecht, vooral op de behoefte aan reisinformatie. De groep
die (bijna) nooit op pad zegt te gaan, scoort duidelijk het slechtst op de MPI. Deze groep beslaat slechts
3 procent van de mensen in onze steekproef. Ook de groep die minstens één keer per jaar maar minder
dan eens per maand op stap gaat, scoort slecht op alle vier de indicatoren. Deze groep is omvangrijk, met
ruim 46 procent van de steekproef.
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Enkele socio-economische kenmerken blijken eveneens van belang. Eerder noemden we al dat de
leeftijdscategorie erg belangrijk is. Ook opleidingsniveau is van groot belang. Verder blijkt dat een hoger
persoonsinkomen positief is gecorreleerd met de MPI. Hierbij zien we vooral een associatie tussen
inkomen enerzijds en de indicatoren Reisinformatie en Multimodaal anderzijds. Ook het geslacht is van
belang: mannen scoren iets beter dan vrouwen op alle dimensies van de MPI, en vooral op vragen over
de interesse voor nieuwe (technische) producten of diensten en de behoefte aan reisinformatie. Verder
onderzochten we zeven verschillende mogelijke samenstellingen van het huishouden. Deze variabele is
niet opgenomen in de uiteindelijke modellen, omdat er geen duidelijke verbanden met hoge of lage
scores op de MPI waarneembaar waren.
Een hogere adressendichtheid van de woonomgeving heeft een positieve uitwerking op alle indicatoren
van de MPI. Dit wil zeggen dat naarmate de dichtheid toeneemt, ook de kansen voor het omarmen van
MaaS toenemen. De toename verschilt wel tussen de indicatoren. Het sterkste verband vinden we voor
de indicator Technofiel, het minst sterke verband is er voor Multimodaal. De overige twee indicatoren lijken
erg op elkaar en liggen qua score tussen de eerder genoemde indicatoren. Het sterkste effect treedt op bij
een lage adressendichtheid. Een gedetailleerdere studie naar de effecten van adressendichtheid leverde
weinig extra informatie op. De absolute effecten van de adressendichtheid zijn bescheiden. De variabele
is vooral van belang omdat iedereen een bepaalde adressendichtheid van de woonomgeving heeft. Deze
is dus van toepassing op alle mensen in de steekproef.
Het bezit van een vouwfiets, speed pedelec of motor heeft een positief effect op de score binnen de MPI.
Het belang van deze variabelen neemt in deze volgorde ook af. De vouwfiets heeft een licht positief
effect op alle indicatoren, en het effect voor Technofiel is te verwaarlozen. In totaal zijn er 52 mensen met
een vouwfiets in de steekproef. De speed-pedelecbezitters kennen extreme effecten voor drie van de vier
indicatoren. Deze groep is echter erg klein, met slechts vier personen. Motorbezitters (n=49) scoren licht
positief op alle indicatoren van de MPI; alleen het effect voor Multimodaal is erg klein.
Tot slot blijkt de actuele, zelf gerapporteerde toestand van de gezondheid een goede indicator voor de
MaaS-potentie, en deze verdient het daarom om hier nog separaat te worden besproken. Mensen die
zeggen een matige of slechte gezondheid te hebben, scoren duidelijk beneden gemiddeld op de vier
dimensies van de MPI. Met name de behoefte aan reisinformatie en de diversiteit in reismogelijkheden
zijn hier pijlers met een negatieve score. Totaal zegt ruim 15 procent van de mensen in onze steekproef
een matige (14 procent) of slechte (3 procent) gezondheid te hebben. Een goede gezondheid verhoogt
dus de kans op het gebruik van MaaS (Figuur 16).
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Figuur 16

Het belang van de subjectieve gezondheidstoestand voor de MPI-score
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5.3 Het profiel van kansrijke groepen in andere studies
Onze bevindingen liggen grotendeels in lijn met de persoonskenmerken die andere studies blootleggen
voor de meest kansrijke groepen. In sommige gevallen zien we ook discrepanties. In deze paragraaf
spiegelen we onze bevindingen aan die van andere onderzoekers.
Sytsma en Stulen (2018) opperen eveneens dat het vooral jongeren zijn bij wie de interesse voor MaaS
het meest eenvoudig kan worden gewekt en dit idee wordt ondersteund door de uitkomsten van andere
studies (Caiati et al., 2018; Ho et al., 2018; Jittrapirom et al., 2018). Ook bij andere innovaties op transport
gebied wordt er van jongeren het meest verwacht (Planing, 2014). De wetenschappelijke kennis rondom
de diffusie van innovaties blijft echter ambivalent op dit vlak, volgens Rogers (2003). Bij de verspreiding
van nieuwe ideeën in het algemeen lijkt leeftijd niet van groot belang te zijn. Onze resultaten zijn hiermee
dus niet in lijn. Voor de MaaS-potentie blijkt leeftijd zeker van belang.
De literatuur op het gebied van innovaties toont wel systematisch aan dat het veelal mensen zijn met een
hogere sociaaleconomische status die als eerste nieuwe ideeën omarmen. Dit vertaalt zich in een hoger
opleidings- en/of inkomensniveau. Beide komen terug in onze top 10. De positieve correlatie tussen de
MaaS-potentie enerzijds en opleidings- of inkomensniveau anderzijds wordt ook aangetroffen in de
studies van Alonso-González et al. (2017) en ITS Australia (2018).
Diverse studies concluderen dat het huidig gebruik van het openbaar vervoer een goede indicatie vormt
voor een bovengemiddelde potentieel ten aanzien van MaaS (Alonso-González et al., 2017; Jittrapirom
et al., 2018). Binnen keuze-experimenten blijken MaaS-bundels met openbaar vervoer het meest populair
te zijn (Ho et al., 2018; Matyas & Kamargianni, 2018b). Mede hierdoor noemen sommigen het ov-systeem
dan ook de ruggengraat van MaaS (Karlsson et al., 2017; UITP, 2016).
Het reislustige gedrag van de meest kansrijke groepen in onze studie – dit uit zich in de frequentie van
vliegreizen en van trips voor sociaal-recreatieve doeleinden – wordt in beperkte mate teruggevonden in
andere studies (ITS Australia, 2018). Rogers (2003) benadrukt ook het belang van een kosmopolitische
levensstijl en een brede oriëntatie onder de echte koplopers. Mensen die eerder nieuwe ideeën omarmen,
zijn actief in kringen buiten het directe sociale systeem. Het gebrek aan andere studies toegesneden op
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MaaS met conclusies die in deze richting wijzen, betekent niet noodzakelijkerwijs dat we aan deze
bevinding moeten twijfelen. Er is eerder sprake van een uitbreiding van de bestaande kennis, dankzij
ons onderzoek.
Een hoger bewustzijn ten aanzien van het milieu wordt op basis van de verwachtingen van anderen op
een positieve manier in verband gebracht met de adoptie van MaaS (Karlsson et al., 2017; Sochor et al.,
2015a; Sytsma en Stulen, 2018). Empirisch materiaal om deze verwachting te onderbouwen is tot op
heden echter schaars. De literatuur rondom het autodelen legt een duidelijk verband tussen autodelen
enerzijds en een hoge milieubewustheid anderzijds (Dias et al., 2017; Efthymiou et al., 2013; van Paassen,
2018).
Over het bezit van een vouwfiets of een speed pedelec hebben we geen relevante literatuur gevonden.
Een beperking hierbij is mogelijk dat de fiets een erg Nederlands fenomeen is. De interesse in deze
bijzondere fietsen zal in veel andere landen marginaal zijn.
Al met al vinden we in de internationale literatuur op het gebied van MaaS, deelconcepten en de adoptie
van innovaties, de nodige ondersteuning voor onze bevindingen. Omgekeerd treffen we bij andere studies
wel enkele aspecten die in onze analyse niet of nauwelijks van belang bleken te zijn. Zo spreken Sytsma
en Stulen (2018) de verwachting uit dat mensen die bijzonder veel waarde hechten aan positionele
goederen, zoals een dure auto, minder geneigd zijn om MaaS te omarmen. Ook noemen zij het parkeerregime in de woonomgeving als mogelijke indicator. Beide aspecten vinden geen weerklank in onze
studie. Veel onderzoekers onderstrepen het belang van de stedelijke omgeving als vruchtbare voedingsbodem voor MaaS. Zij doen dit veelal vanuit een blik op het aanbod, qua openbaar vervoer, deelconcepten
en meer. Het effect van stedelijkheid blijft in onze studie naar de interesse voor MaaS beperkt.

5.4 Huishouddynamiek
Het gebruik van MaaS heeft naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor het huishoudbudget. De prijzen
voor bundels van keuze-experimenten variëren al snel van 25 tot 300 euro per maand (Caiati, 2018;
Ho et al., 2018; Matyas en Kamargianni, 2018a; Ratilainen, 2017). De kosten voor Whim Unlimited zijn
500 euro per maand (https://whimapp.com/monthly-plans/). Verscheidene aanbieders werken aan een
volledig aanbod voor het hele huishouden. Voorts wordt MaaS regelmatig gepresenteerd als substituut
voor het eigen autobezit (Jittrapirom et al., 2017), dat binnen het huishoudbudget na de woning veelal
de grootste kostenpost is. Kortom, MaaS heeft mogelijk vergaande gevolgen die het niveau van het
individu overstijgen en betrekking hebben op het hele huishouden (zie ook Ho et al., 2018). Dit maakt het
interessant om, ter afsluiting van dit hoofdstuk, enige aandacht te besteden aan de huishouddynamiek.
In de gebruikte steekproef kunnen we 175 partners met een gezamenlijk huishouden identificeren. Samen
zijn deze koppels goed voor 350 observaties uit het totaal van 1.547 cases. De correlatiecoëfficiënt van
de scores op de MPI tussen partners schommelt tussen de 0,42 en de 0,45 voor de vier verschillende
indicatoren van de MPI. De verschillen tussen de partners zijn het grootst ten aanzien van de indicator
Technofiel en het kleinst ten aanzien van de indicator Huren of delen. Deze verschillen moeten echter niet
worden overschat; we zien vooral een eenduidig beeld.
De correlatie tussen de scores op een enkele indicator van de MPI van twee volstrekt willekeurige
personen is bij benadering gelijk aan nul. We hebben immers te maken met standaard normaal verdeelde
indicatoren. Een perfecte overlap tussen twee personen zou een score richting de één geven. Met andere
woorden, de indicatoren van partners liggen veel dichter bij elkaar dan op basis van een willekeurig
tweetal zou worden verwacht, maar de scores zijn zeker niet gelijk.
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Enige discrepantie mocht worden verwacht, omdat we al observeerden dat er bijvoorbeeld verschillen
bestaan tussen mannen en vrouwen. En vrijwel alle koppels in onze set zijn heteroseksuele koppels.
Toch hebben koppels vaak veel belangrijke verklarende factoren gemeen: de leeftijden liggen vaak dicht
bij elkaar (gemiddeld verschillen partners 3,5 jaar in leeftijd), de woonomgeving is gelijk en ze gaan
hoogstwaarschijnlijk met elkaar op vliegvakantie of samen op pad. Kijken we alleen naar de gekende en
gemodelleerde achtergrondvariabelen, zoals besproken in paragraaf 5.1 en paragraaf 5.2, dan komt de
correlatie tussen partners op een gemiddelde van 0,75.

Figuur 17

Scores van partners op één indicator binnen de MPI

De verschillen in de MaaS-potentie van partners laten zich niet eenvoudig verklaren. Voor verklaringen
hebben we gekeken naar de samenstelling van het huishouden, de omvang van het huishouden, het
huishoudinkomen, en meer. Geen van deze zaken biedt enige houvast. Sommige koppels liggen meer op
één lijn dan andere koppels, maar een goede voorspeller hiervoor hebben we niet kunnen vinden. Hier
liggen kansen voor aanvullend onderzoek.
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6 Conclusies en discussie
Met de voorliggende studie wilde het KiM de meest kansrijke groepen identificeren voor het gebruik
van Mobility-as-a-Service (MaaS) binnen de Nederlandse bevolking. Deze opgave hebben we benaderd
vanuit relatieve verschillen aan de vraagzijde, namelijk tussen de wensen, behoeften en huidige
gedragingen van groepen in de Nederlandse samenleving. Het totale marktaandeel van MaaS en de
organisatie aan de aanbodzijde laten we buiten beschouwing. Dankzij een scherper beeld van de
meest kansrijke groepen kunnen we mogelijk ook een idee krijgen van de eventuele effecten op de
verkeers- en vervoerssystemen. Bovendien is gerichte actie mogelijk richting beoogde doelgroepen
die mogelijk achterblijven in de adoptie van MaaS.
Omdat MaaS nog in een rudimentaire fase verkeert, is het direct peilen van de interesse in het platform
geen optie; het overgrote deel van de mensen weet niet van het bestaan. Daarom keken wij naar de
elementaire onderdelen van MaaS: het gaat om een nieuw digitaal multimodaal mobiliteitsplatform
waarbinnen huur- en deelconcepten veelal een belangrijke plek innemen. Dit wordt vertaald naar de vier
indicatoren van de MaaS Potentie Index (MPI): Technofiel, Multimodaal, Reisinformatie en Huren of delen
(zie paragraaf 6.1).
Voor dit onderzoek maakten we gebruik van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN): een langlopend
verplaatsingsonderzoek door het KiM. Het MPN geeft ons veel informatie over zaken als het voertuigbezit,
huidig reisgedrag, de woonomgeving en de socio-economische kenmerken van de respondenten. Een
speciale vragenlijst onder een deel van de deelnemers aan het MPN werd gebruikt om de vier indicatoren
van de MPI te voeden met relevante informatie. De gebruikte dataset is opgeschoond en gewogen om
een goede afspiegeling te bieden van de volwassen Nederlandse bevolking.

6.1 Belangrijkste inzichten
Hieronder volgen de belangrijkste inzichten over de vier indicatoren.
Technofiel – De voorliefde voor nieuwe technische tools lijkt bij de gemiddelde Nederlander haast geen
probleem te zijn. De smartphone en tablet vinden gretig aftrek en het gebruik van deze apparaten is
navenant. De belangstelling voor nieuwe door technologie gedreven producten of diensten is vooral te
vinden onder jongeren, mannen en reislustige types. Ook opleidingsniveau en een hogere stedelijkheidsgraad lijken hierbij van belang te zijn.
Huren of delen – Het huren of delen van mobiliteit kan op dit moment op beperkte belangstelling rekenen.
Slechts een klein deel van de bevolking maakte in de afgelopen twaalf maanden actief gebruik van een
deelauto, private lease of Uber. Het aandeel dat interesse heeft in deze vorm van mobiliteit, is net iets
groter. De relatie met het gebruik van audio- of videostreaming is zeer beperkt. Met andere woorden:
het gebruik van Spotify is geen goede indicator voor het gebruik van MaaS. Als het gaat om huren of
delen is de potentie vooral te vinden onder jongeren, frequente ov-gebruikers en mensen met een hoog
opleidingsniveau. Ook een bovengemiddelde bezorgdheid over het milieu is positief gecorreleerd met de
indicator Huren of delen.
Multimodaal – Multimodaal reizen is één van de pijlers van MaaS. Een verwachting bij veel bij MaaS
betrokken spelers is dat reizigers betere afwegingen maken ten aanzien van de vervoerswijze dankzij het
overzicht van de reismogelijkheden binnen een MaaS-platform. Bovendien ligt er veel nadruk op de
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soepele naadloze reiservaring, waarmee intermodale verplaatsingen ofwel ketenreizen aantrekkelijker
worden. Iedere ketenverplaatsing is een multimodale verplaatsing. Uit onderzoek blijkt dat het huidige
ov-gebruik een goede indicatie is voor een verhoogde kans op een multimodale mindset bij een reiziger.
Dit komt naar voren wanneer we de MPI koppelen aan de achtergrondkenmerken van personen. Ook een
bovengemiddelde bezorgdheid over het milieu en een frequent gebruik van de fiets zijn goede indicaties
voor een multimodaal reisgedrag of een multimodale reisbehoefte.
Reisinformatie – Circa 92 procent van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan gebruik te maken
van online reis- of route-informatie. Route-informatie voor verplaatsingen met de auto is hierbij de
meest genoemde toepassing. Voor het kiezen van de meest geschikte vervoerswijze gebruikt slechts één
op de acht Nederlanders de online informatie, waarmee deze toepassing de minst populaire is die wij
hebben gemeten. Goede voorspellers voor een bovengemiddelde behoefte aan reisinformatie zijn een
frequent gebruik van het openbaar vervoer, een jonge leeftijd, een hoog opleidingsniveau en veel vliegreizen voor privéredenen. De behoefte aan reisinformatie blijkt een prima intermediair te zijn tussen de
drie overige indicatoren. Van de vier indicatoren is deze indicator hiermee de beste benadering om de
interesse in MaaS te peilen.
Op basis van de vier indicatoren samen kunnen we concluderen dat vooral reislustige gezonde jong
volwassenen met een hoge sociaaleconomische status en een frequent gebruik van het openbaar vervoer
het meest kansrijk zijn om MaaS te omarmen. De minst kansrijke groep bestaat uit ouderen met een
beperkte mobiliteit en een minder goede gezondheid, een lager inkomen en een laag opleidingsniveau,
woonachtig in de meer perifere gebieden.
Het geschetste beeld van de meest kansrijke groepen komt in meerdere opzichten overeen met het
algemene beeld uit de literatuur over de verspreiding van innovaties. De koplopers zijn in het algemeen
vaak afkomstige uit de hogere sociaaleconomische klassen, met hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau. Koplopers hebben vaak een brede kijk of een kosmopolitische houding. Het idee dat zij vooral
jongeren zouden zijn, wordt niet in alle andere studies over innovatiediffusie onderschreven. Dat reis
lustige types en ov-gebruikers zich ontpoppen als kansrijk wat betreft MaaS, heeft sterk te maken met
het gegeven dat we hier te maken hebben met een multimodaal mobiliteitsplatform. Ook andere studies
naar kansrijke groepen voor MaaS vinden één of meer van de laatstgenoemde kenmerken.

6.2 Aandachtspunten
Naar alle waarschijnlijkheid wijkt het profiel van de early adopters af van dat van de grote massa of de late
volgers. Op basis van onze indicatoren wisten we vrij eenvoudig al enkele scherpe contrasten te vinden
tussen groepen. Het idee dat de persoonskenmerken van koplopers en laatkomers van elkaar afwijken,
sluit ook perfect aan bij de bevindingen in de marketing- en innovatieliteratuur.
Dit inzicht heeft vergaande implicaties voor de potentiële effecten die MaaS heeft op het verkeers- en
vervoerssysteem. De gedragingen van de eerste gebruikers zijn niet te extrapoleren naar de complete
bevolking. Het kan best zijn dat de eerste gebruikers minder openbaar vervoer gaan gebruiken, juist
omdat een voor MaaS kansrijke groep bestaat uit mensen die het openbaar vervoer al veel gebruiken.
Wanneer het gebruik van MaaS ertoe leidt dat het gebruik van het openbaar vervoer onder de early
adopters daalt, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat het ov-gebruik verder daalt wanneer meer mensen
MaaS gaan omarmen.
Ons onderzoek geeft geen houvast voor het totale marktpotentieel van MaaS. Op basis van de huidige
literatuur voor de Nederlandse situatie zien we een bandbreedte voor het potentieel van 0 tot 30 procent
van de totale bevolking. Wanneer het absolute aantal gebruikers achterblijft, vervagen de persoons
kenmerken en zal het profiel van de early adopters in hoge mate overeenkomen met dat van de grotere
massa of de achterblijvers. De grootst mogelijke diversiteit mogen we daarentegen verwachten wanneer
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de gehele bevolking MaaS accepteert en gebruikt. De diversiteit onder de MaaS-gebruikers weerspiegelt
dan de heterogeniteit van de Nederlandse bevolking.
Onze resultaten ten aanzien van de meest kansrijke groepen voor MaaS zijn zeker niet in beton gegoten.
Het betreft vooral een beeld dat zal ontstaan bij een ‘autonome’ ontwikkeling. Het is mogelijk dat andere
groepen MaaS eerder omarmen. Dit heeft ten eerste te maken met het feit dat het ‘product’ MaaS op dit
moment nog onvoldoende concreet is. In deze studie toetsten we de belangstelling voor MaaS daarom
niet rechtstreeks, maar keken we naar de belangrijkste karakteristieken van dit platform. In de praktijk
kunnen accenten straks anders liggen, waardoor er ook een ander soort platform ontstaat, waarbij andere
groepen voorop lopen. Hierbij is te denken aan aanvullende diensten naast mobiliteit, het weglaten van
diensten die juist aantrekkelijk zijn voor de meest kansrijke groepen of uitgebreide telefonische ondersteuning voor reizigers.
Ten tweede is er altijd de mogelijkheid dat betrokken partijen het verloop van de diffusie van een nieuwe
technologie enigszins sturen (Rogers, 2003). Middels marketinginspanningen kunnen minder kansrijke
groepen eerder of ook worden bereikt. Denk aan gerichte communicatie, via sociale media of op bepaalde
locaties, waarbij juist mensen met een bepaald profiel worden benaderd. Voorlichting over het gebruik
van MaaS kan de drempel verlagen. Ook prijsdifferentiatie of tijdelijke kortingen voor bepaalde groepen
zijn denkbaar. Flankerend beleid, zoals het ontmoedigen van eigen auto of fietsbezit, kan ook effect
hebben op de snelheid van adoptie, maar ook op de samenstelling van de groep gebruikers.
De steekproef in deze studie betrof inwoners van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hiernaast besteedden
we nog enige aandacht aan de huishoudens waar deze mensen onderdeel van zijn. Hiermee gaan wij er
impliciet vanuit dat het burgers of consumenten zijn die zorg dragen voor de diffusie van MaaS binnen
Nederland. Dit is niet noodzakelijkerwijs het geval. We hadden ons ook kunnen richten op overheden,
werkgevers, zelfstandige ondernemers of andere actoren. Wanneer overheden het gebruik van een
MaaS-applicatie aanmoedigen of opleggen, ontstaat mogelijk een heel ander beeld. Het is ook goed
denkbaar dat werkgevers actief aan de slag gaan met MaaS en werknemers ertoe verplichten voor
zakelijke verplaatsingen een bepaalde MaaS-App te gebruiken. Het potentieel van MaaS is dan veel
minder sterk afhankelijk van burgers of consumenten in het algemeen, en veel sterker afhankelijk van de
opstelling van enkele partijen.

6.3 Verder onderzoek
Tot besluit van deze studie noemen we enkele kennishiaten die we detecteerden tijdens dit onderzoek,
en die nader onderzoek vergen:
• Het huidige onderzoek stelt potentiële gebruikers van MaaS centraal. Het aanbod blijft onderbelicht.
In aanvulling op dit onderzoek zou het interessant zijn om de business case van aanbieders nader te
bekijken, om te zien waar, voor welke soorten verplaatsingen en in welke mate het aanbod zich zou
kunnen ontwikkelen.
• Een logische vervolgstap op basis van dit onderzoek is dat we de potentiële omvang van MaaS in
Nederland nader verkennen. Op deze manier weten we of het blijft bij een groepje koplopers dat MaaS
gebruikt of dat een groot deel van de Nederlanders MaaS zal omarmen. Alle huidige studies zijn
omgeven door een hoge mate van onzekerheid. Bovendien zijn de schattingen in meerdere studies
gekleurd doordat de steekproeven in de (hoog)stedelijke omgeving zijn genomen.
• Nu we weten wie tot de meest kansrijke groepen behoren, kunnen we ook denken aan vragen als waar
en wanneer MaaS een welkome oplossing is om invulling te geven aan de verplaatsingsbehoefte.
Het ligt immers niet voor de hand om MaaS voor alle verplaatsingen te benutten. Zo lijkt het minder
waarschijnlijk dat reizigers voor korte afstanden, bekende routes en routinematige verplaatsingen via
MaaS naar de beste reisoptie zoeken.
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• Volgens enkele insiders en trendwatchers heeft MaaS het potentieel om (radicale) wijzigingen in het
verkeers- en vervoerssysteem mogelijk te maken. Een dergelijk potentieel kan alleen worden gerealiseerd wanneer er in het systeem voldoende ruimte is en wanneer het systeem voor de omwenteling
voldoende is uitgerust. Vanuit dit perspectief lijkt het nuttig om transitiepaden te doordenken, evenals
de mogelijke implicaties hiervan voor overheden, bedrijven en de bevolking.
• De MPI is zorgvuldig samengesteld op basis van vier indicatoren. De indicatoren worden gevormd op
basis van meerdere stellingen en vragen. Op basis van statistische analyses blijkt dat de MPI plausibel
is. Hiermee is niet gezegd dat andere samenstellingen of indicatoren niet plausibel zijn. Sommige van
de gebruikte stellingen zouden mogelijk ook scherper kunnen worden geformuleerd. Verder onderzoek
zou zich kunnen richten op het aanscherpen van de MPI.
• De primaire focus in deze studie lag op volwassenen Nederlanders. Enige aandacht werd besteed aan
de huishoudens, omdat we ook concludeerden dat MaaS hiervoor vergaande gevolgen kan hebben.
De resultaten op dit vlak zijn nog weinig bevredigend. We zien wel dat partners met elkaar meebewegen,
maar zeker niet geheel op één lijn liggen. De verschillen tussen de partners in een huishouden kunnen
we moeilijk verklaren. Een aanvullende studie naar koppels zou meer inzicht kunnen geven in de
kansen van MaaS op dit niveau.
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Summary
Mobility-as-a-Service (MaaS) is a transport concept that involves using a single digital platform to search
for, book and pay for trips offered by various providers. The platform not only integrates these transport
providers, but also the various transport modes. Such integration renders it easier to compare the
different transport modes according to their trip times, costs, comfort levels, environmental impacts and
other aspects. To extend this definition, MaaS users would therefore be those people who have successfully
used the MaaS app on multiple occasions to arrange various trips via different providers and modalities.
On behalf of the Netherlands Ministry of Infrastructure and Water Management’s MaaS team, the KiM
Netherlands Institute for Transport Policy Analysis conducted research aimed at determining the groups
within the Dutch population that are most likely to use MaaS in the future. This was no easy task however,
as the researchers had to contend with a service that is still in a nascent state, and hence they could not
directly determine interest levels. Consequently, we gauged potential interest in MaaS by focusing on
four key characteristics of MaaS. To determine how people ‘scored’ based on these characteristics,
1,547 respondents were surveyed via a series of 25 statements and questions. The subsequent findings
were expressed as a set of four indicators, called the MaaS Potential Index (MPI). A Lasso regression
analysis was used to link the four indicators to the respondents’ most relevant personal characteristics.
We had access to substantial amounts of information about the respondents, as they are member of the
Netherlands Mobility Panel.
The four indicators are:
1. Tech-savvy: use of and interest in innovative digital technologies
2. Renting or sharing: use of and interest in renting or sharing mobility
3. Multimodal mindset: a need to take multimodal trips, and
4. Travel information: a need for detailed and up-to-date travel information
The six key characteristics of the most promising groups for MaaS are:
• Young people scored higher than older people
• People who frequently use public transport scored higher than infrequent users
• Frequent flyers scored higher than infrequent flyers
• Highly educated people scored higher than people with lower educational levels
• People more deeply concerned about the environment scored higher than those who are less or not
concerned
• People who frequently conduct leisure trips - day trips and visits to restaurant/cafes - scored higher
than people who make less leisure trips.
Other factors that also correspond to high MPI scores include: high personal incomes; ownership of folding
bikes, motorcycles or speed pedelecs; good health; and frequent use of a bicycle. The combination of
these aforementioned personal characteristics gives the group of MaaS ‘innovators’ or ‘early adopters’.
Hence, the forerunners are young, healthy and active people who use public transport, their own folding
bikes and are deeply concerned about environmental issues. Overall, the most promising groups would
seemingly primarily consist of people who have hypermobile lifestyles, which is certainly an appropriate
target group for an app that facilitates trips.
Based on this research alone, KiM cannot make definitive statements about MaaS’s expected market
share. If, in an early stage, the product is adapted or (heavily) marketed, it could possibly reach people
with different profiles and encourage them to also use MaaS. Furthermore, this study only examined the
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subject from the perspective of the end user (‘the consumer’). However, should governments and
employers intervene, the introduction of MaaS could take a markedly different course.
The profiles of the more promising and less promising groups clearly differ. Based on the most promising
groups, the initial MaaS users will likely travel more than the average, and their trip distances will also be
longer than average. Consequently, any evaluations that make comparisons to the ‘average Dutch person’
would be misguided. Moreover, a consequence of the ‘early adopters’ group using Maas could well be a
shift from public transport use to other transport modes, because their use of public transport is already
higher than average and because the MaaS platform allows for improved access to other transport
options. However, this does not mean that everyone who uses MaaS will also automatically use public
transport less frequently.
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Bijlagen
		
Bijlage I: Dataverzameling via een vragenlijst binnen het
Mobiliteitspanel Nederland
Voor het opstellen en invullen van de MaaS Potentie Index (MPI) hebben we een enquête opgezet. De
bijhorende vragenlijst is voorgelegd aan deelnemers van het MobiliteitsPanel Nederland. Op deze manier
zijn we in staat om de score op de MPI te koppelen aan de achtergrondkenmerken en het reisgedrag van
het individu.
Kandidaten waren minstens 18 jaar oud en hebben de vragenlijsten bij Wave 5 (najaar 2017) van het
MPN volledig ingevuld. De selectie moest verder een goede afspiegeling opleveren van de Nederlandse
samenleving. De criteria die we hierbij hanteerden, waren geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau,
huishoudgrootte en regio. Per criterium werd een juiste verhouding nagestreefd. De uitnodiging voor de
vragenlijst is per e-mail verzonden aan 2.150 kandidaten. De vragenlijst was volledig en enkel online
ontsloten (CAWI).
In deze bijlage geven wij een verkorte en vereenvoudigde weergave van onze vragenlijst. Het betreft een
verkorte weergave omdat we enkele vragen of onderdelen niet hebben overgenomen. Deze onderdelen
worden gebruikt voor een andere studie en werden uit praktisch oogpunt meegenomen in de vragenlijst.
Ook gaat het om een vereenvoudigde weergave omdat we de lay-out en opmaak niet hebben overge
nomen. Tevens wordt de verdeling over de blokken, randomisering en de criteria voor het tonen van de
vraag (afhankelijkheid) niet getoond. Op deze manier hebben we het oorspronkelijke document van
17 pagina’s teruggebracht naar slechts enkele pagina’s. Dit komt de leesbaarheid sterk ten goede.
Totaal hebben 1.621 mensen de vragenlijst volledig ingevuld. Deze data zijn zorgvuldig gecontroleerd en
opgeschoond voor minder goede respondenten. De criteria die hierbij zijn gebruikt, waren: speeding (te
korte doorlooptijd, te snel invullen), non-differentiatie (rechte lijnen naar beneden in matrix-vragen),
inconsistente antwoorden en de kwaliteit van de respons in Wave 5 binnen het MPN. Per ‘overtreding’
werd een strafpunt uitgedeeld. Respondenten met drie strafpunten of meer zijn gewist.
Vanwege het selectieve responsgedrag en vanwege de opschoning is het uiteindelijke bestand niet
representatief voor de eerder genoemde criteria. Zodoende zijn er weegfactoren berekend, waarmee
de definitieve steekproef wordt gecorrigeerd. De weegfactoren zijn berekend op basis van de eerder
genoemde criteria: leeftijdsgroep, geslacht, Nielsen-regio, opleidingsniveau en omvang van het
huishouden.
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Introductie
Welkom bij de vragenlijst over reizen en vervoer. We doen het onderzoek in opdracht van het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De vragenlijst zal ongeveer 12 minuten in beslag
nemen. Hartelijk dank alvast voor uw deelname.

Heeft u een mobiele telefoon en/of smartphone?
Meerdere antwoorden mogelijk
{{ Ja, mobiele telefoon (alleen bellen)
{{ Ja, smartphone (bellen en internetten)
{{ Nee

Heeft u een tablet? (bijvoorbeeld een iPad)
{{ Ja
{{ Nee

Via welk apparaat en via welke verbinding kunt u gebruik maken van internet?
Geeft u alstublieft alle mogelijkheden hieronder aan.
op tablet/iPad:
{{ via wifi
{{ via 3G/4G/databundel
op smartphone:
{{ via wifi
{{ via 3G/4G/databundel

Via welke verbinding maakt u het meeste gebruik van internet op uw tablet?
Geeft u alstublieft alle mogelijkheden hieronder aan.
{{ altijd of meestal via wifi
{{ altijd of meestal via mobiele databundel (3G/4G)
{{ wisselend via wifi en databundel (3G/4G)
{{ geen van deze

Via welke verbinding maakt u het meeste gebruik van internet op uw smartphone?
Geeft u alstublieft alle mogelijkheden hieronder aan.
{{ altijd of meestal via wifi
{{ altijd of meestal via mobiele databundel (3G/4G)
{{ wisselend via wifi en databundel (3G/4G)
{{ geen van deze
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Hoe vaak gebruikt u uw smartphone en/of tablet voor…
1. ... zoeken naar informatie
2. … sociale media
3. … andere doeleinden
Antwoordopties:
{{ 1 of meerdere keren per uur
{{ een paar keer per dag
{{ enkele keren per week
{{ een paar keer per maand
{{ zelden tot nooit

Gebruikt u uw smartphone en/of tablet …
1. … voor het boeken of reserveren van producten of diensten (bijv. tickets)
2. … voor het betalen van producten of diensten (bijv. tickets)
3. … als betaalbewijs (bijv. met QR-code)
Antwoordopties:
{{ Ja, regelmatig
{{ Ja, soms
{{ Nee, maar ik zou dat geen probleem vinden
{{ Nee, ik vind dat niet prettig

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Stellingen:
1. Ik probeer nieuwe diensten, zoals Netflix of Uber, eerder uit dan mijn vrienden of familie.
2. Ik koop vaak de nieuwste producten, zoals een smartphone, ook al zijn ze duur.
3. Mijn familie of vrienden vragen mij vaak om advies over nieuwe producten en diensten.
4. Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die nieuwe technologie biedt.
5. Ik koop nieuwe producten, zoals de nieuwste 3D TV, eerder dan mijn vrienden of familie.
6. Ik sta ervoor open om nieuwe manieren van reizen te proberen.
Antwoordopties:
{{ Zeer mee oneens
{{ Mee oneens
{{ Niet mee eens, niet mee oneens
{{ Mee eens
{{ Zeer mee eens
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Stellingen:
1. Ik laat de keuze hoe ik reis afhangen van de activiteit die ik ga uitvoeren.
2.	Ik zou vaker willen kiezen tussen verschillende typen auto’s, zoals een kleine stadsauto of een
luxe SUV.
3.	Ik zou het aantrekkelijk vinden om zo nu en dan gebruik te kunnen maken van een elektrische
fiets.
4. Ik vergelijk vaak verschillende reismogelijkheden voordat ik een keuze maak voor mijn reis.
5. Een leven zonder eigen auto is voor mij ondenkbaar.
6. Ik zou graag het gemak van een auto willen hebben, zonder dat ik zelf een auto bezit.
7. Ik vind het niet erg om meerdere vervoermiddelen op een reis te combineren, zoals fiets en
trein.
8. Ik vind het niet prettig om met vreemden in eenzelfde voertuig te zitten.
Antwoordopties:
{{ Zeer mee oneens
{{ Mee oneens
{{ Niet mee eens, niet mee oneens
{{ Mee eens
{{ Zeer mee eens

Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande mogelijkheden gebruikt? En zo niet, in hoeverre u
hier wel of geen interesse in hebt?
1. Ik heb een abonnement op Spotify of Itunes.
2. Ik heb een abonnement op Netflix, Videoland of Kijk.
3. Ik heb de afgelopen 12 maanden een kamer of woning geboekt via Airbnb.
4.	Ik heb de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een deelauto, zoals Greenwheels of
Snappcar.
5.	Ik heb de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van alternatieve taxidiensten, zoals Uber of
ViaVan.
6. Ik heb de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van een deelfiets, zoals de OV-fiets,
FlickBike of MoBike.
7. Ik maak via private lease gebruik van een auto.
8. Ik maak via mijn werk of onderneming gebruik van een lease-auto.
Antwoordopties:
{{ Ja
{{ Nee, wel interesse
{{ Nee, geen interesse
{{ Onbekend

Hoe vaak zoekt u informatie over uw reis?
Bijvoorbeeld verkeersinformatie of vertrektijden van het openbaar vervoer.
{{ 4 of meer dagen per week
{{ 1 tot 3 dagen per week
{{ 1 tot 3 dagen per maand
{{ 6 tot 11 dagen per jaar
{{ 1 tot 5 dagen per jaar
{{ nooit
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Hoe vaak zoekt u informatie over uw reis via uw smartphone en/of tablet?
Bijvoorbeeld verkeersinformatie of vertrektijden van het openbaar vervoer.
{{ 4 of meer dagen per week
{{ 1 tot 3 dagen per week
{{ 1 tot 3 dagen per maand
{{ 6 tot 11 dagen per jaar
{{ 1 tot 5 dagen per jaar
{{ nooit

In welke situatie gebruikt u online reis- of routeinformatie of navigatiesystemen?
Meerdere antwoorden mogelijk.
{{ Om te bepalen welk vervoermiddel ik ga gebruiken.
{{ Om informatie te krijgen over mijn reisduur, files of ongelukken als ik met de auto of motor reis.
{{ Om te bepalen welke route ik met de auto of motor zal nemen.
{{ Om informatie over dienstregelingen, reisduur en vertragingen van het ov te krijgen.
{{ Om te bepalen welke route ik met het ov zal nemen.
{{ Om mijn route en reisduur te bepalen met de fiets, scooter of te voet.
{{ Ik gebruik geen online reis- en route- informatie.

Welke reis- en route informatie apps heeft u op een smartphone en/of tablet staan?
Meerdere antwoorden mogelijk.
{{ Apps voor kaarten, zoals GoogleMaps of Maps.Me.
{{ Apps voor navigatie, zoals TomTom of GoogleMaps.
{{ Apps voor openbaar vervoer, zoals NS Xtra of OV9292.
{{ Apps voor fietsgebruik, zoals Fietsrouteplanner.
{{ Apps voor parkeren, zoals Parkmobile.
{{ Ik gebruik geen apps voor onderweg op mijn smartphone/tablet.

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Stellingen:
1.	Ik zou een (smartphone) app gebruiken als die mij overzicht biedt van de beschikbare
reismogelijkheden.
2. Ik zou bereid zijn om te betalen voor nauwkeurige en betrouwbare reisinformatie.
3. Ik vind het moeilijk om informatie te vinden over alle beschikbare reismogelijkheden.
4. Ik betaal graag iets meer voor persoonlijk reisadvies.
Antwoordopties:
{{ Zeer mee oneens
{{ Mee oneens
{{ Niet mee eens, niet mee oneens
{{ Mee eens
{{ Zeer mee eens
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In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Stellingen:
1. Ik reserveer altijd voordat ik naar een restaurant ga, zodat ik zeker weet dat ik een tafel heb.
2. Ik betaal graag iets meer voor de zekerheid van pechhulp onderweg.
3. Voordat ik een nieuw apparaat in gebruik neem, lees ik altijd eerst de handleiding.
4. Ik koop liever losse tijdschriften dan dat ik vastzit aan een abonnement.
5. Als ik zeker weet dat ik een overstap kan halen, vind ik overstappen tijdens reizen niet erg.
6. Ik vind het fijn om niet na te hoeven denken over mijn route als ik naar een nieuwe
bestemming reis.
7. Als ik op vakantie ga dan regel ik bij voorkeur alles zelf.
8. Ik zou graag iets meer betalen om boodschappen bij mij thuis te laten bezorgen.
Antwoordopties:
{{ Zeer mee oneens
{{ Mee oneens
{{ Niet mee eens, niet mee oneens
{{ Mee eens
{{ Zeer mee eens

De volgende stellingen hebben betrekking op activiteiten die u samen met uw gezinsleden
onderneemt.
Stellingen:
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
1. Bij mij thuis neem ik meestal de beslissingen over de aankoop van nieuwe spullen.
2. Bij mij thuis bedenken we meestal samen de bestemming van een vakantie.
3. Als we samen ergens naartoe gaan ben ik meestal de bestuurder.
4. Ik plan meestal de reis en route als we samen ergens naar toe gaan.
Antwoordopties:
{{ Zeer mee oneens
{{ Mee oneens
{{ Niet mee eens, niet mee oneens
{{ Mee eens
{{ Zeer mee eens
{{ Niet van toepassing
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Bijlage II: Opbouw van de MaaS Potentie Index via confirmatieve
factoranalyse
In deze bijlage beschrijven we de werkwijze en opbouw van de MaaS Potentie Index (MPI). We geven
het totale concept met vier indicatoren, een overzicht van de stellingen per indicator, de gebruikte
methode, modelfit en de resultaten.
De gebruikte MaaS Potentie Index (MPI) is opgebouwd uit vier losse indicatoren, te weten: Technofiel,
Huren of delen, Multimodaal en Reisinformatie. Aanvankelijk, bij de initiatieffase van dit onderzoek, bestond
het idee om één indicator te ontwikkelen waarmee we de potentie om MaaS te gaan gebruiken zouden
vatten. Bij nadere analyse op basis van de verzamelde gegevens bleek dat veel informatie verloren gaat
wanneer we één index hanteren: iemand die bijvoorbeeld technofiel is, heeft niet noodzakelijkerwijs een
multimodale mindset, zo bleek uit de reacties op onze vragenlijst. Daarom hebben we ervoor gekozen om
de vier indicatoren niet samen te voegen tot één cijfer. Voort dachten we aanvankelijk aan ‘ontzorging’
als aanvullende vijfde indicator en als onderdeel van de index. De stellingen rondom ontzorging leverden
onvoldoende onderlinge samenhang op en bleken niet bruikbaar voor de constructie van de indicator.
Iedere indicator uit de set van vier is gebaseerd op diverse stellingen en vragen. Deze informatie, die wordt
ontleend uit de speciale vragenlijst voor deelnemers van het MPN (Bijlage 1), wordt getransformeerd tot
indicator via de confirmatieve factoranalyse (CFA). In tegenstelling tot de exploratieve factoranalyse start
CFA met een vooraf opgelegd model. Het is aan de CFA om aan te tonen of het conceptuele of theoretische
model met de veronderstelde verbanden ook wordt ondersteund door de beschikbare gegevens. Er wordt
niet automatisch naar de best passende verdeling gezocht. Om de CFA uit te voeren hebben we gebruik
gemaakt van het ‘lavaan’-pakket binnen “R” (Rosseel et al., 2017).
Alle indicatoren worden binnen de CFA gestandaardiseerd en genormaliseerd. Met normaliseren bedoelen
we dat de verschillende variabelen in samenhang worden getransformeerd naar een standaardnormale
verdeling, met de bekende klokvorm. Deze verdeling is vooral ingegeven door statistisch wenselijke
kenmerken; de samenleving zelf is niet noodzakelijkerwijs normaal verdeeld. Met standaardiseren
bedoelen we in dit geval dat de variabelen zo worden getransformeerd dat de uiteindelijke variabele een
gemiddelde van nul en een standaarddeviatie van één heeft. Doordat er binaire en ordinale variabelen ten
grondslag liggen aan de latente variabelen en omdat we werken met weegfactoren, zijn de verdelingen in
de praktijk slechts bij benadering standaardnormaal.
De normale verdeling komt toevallig mooi overeen met de curve die Rogers opstelde voor de verspreiding
van nieuwe producten en diensten in de markt (Rogers, 1962; 2003). Volgens Rogers zijn het in de
opstartfase de ‘innovators’, met een aandeel van slechts 2,5 procent, die het nieuwe product omarmen.
In een tweede fase volgen de ‘early adopters’, met 13,5 procent van het totaal. In de volgende twee fases
volgen de ‘vroege meerderheid’ en de ‘late meerderheid’. Tot slot is er een kleine groep van achterblijvers
(Figuur 1-appx.2).
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Figuur 1-appx.2 De standaardnormaalverdeling in relatie tot de innovatiediffusietheorie van Rogers

16%
Laggers

-4

-2

-1

34%

34%

Late majority

Early majority

0
Standaard deviaties

13,5%
Early adopters

1

2,5%
Innovators

2

4

Bij een volledige marktpenetratie binnen Nederland kan er één op één een vertaling worden gemaakt
naar onze standaardnormaalverdeling. De mensen met een gecombineerd effect in de regressieanalyse
van boven de 2, zijn de innovators. De mensen met een effect tussen de 1 en de 2 zijn de early adopters.
Met een effect boven de 1 hebben we te maken met een redelijk exclusieve club van circa 16 procent van
de meest potentierijke personen. Bij een effect van -1 komen we uit bij de 16 procent van de bevolking
met het minste potentieel.
In Tabel 1-appx.2 geven we de resultaten van de CFA. Alle coëfficiënten zijn, zonder enige uitzondering,
sterk significant anders dan nul. Dit is mede het gevolg van een groot aantal observaties, namelijk
1.547 personen. Veel belangrijker: alle coëfficiënten zijn positief. Hiermee werkt het effect in de verwachte
richting en bouwt het constructief mee aan de desbetreffende indicator. De omvang van de coëfficiënten
is mede afhankelijk van het aantal niveaus van de schaal van de onderliggende variabele en is op zichzelf
niet altijd bijzonder inzichtelijk. Wanneer de onderliggende variabelen dezelfde indeling kennen, kan er
wel worden vergeleken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de laatst zes stellingen onder de indicator Technofiel.
Daar is de stelling over het proberen van producten of diensten eerder dan familie of vrienden het meest
invloedrijk en die over het proberen van nieuwe manieren van reizen het minst invloedrijk.

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid | Kansrijke groepen voor Mobility-as-a-Service

50

Tabel 1-appx.2 Schattingen van het CFA-model met bijbehorende standaardfout (sf.)
Indicator met onderliggende stellingen

Coëfficiënt (sf.)

Technofiel
Frequentie zoeken informatie

0,677 (0,015)***

Frequentie algemeen gebruik tablet of smartphone

0,602 (0,018)***

Reserveren producten of diensten met tablet of smartphone

0,851 (0,009)***

Betalen producten of diensten met tablet of smartphone

0,864 (0,008)***

Tablet of smartphone als betaalbewijs

0,713 (0,014)***

Probeert nieuwe producten of diensten eerder dan familie of vrienden

0,778 (0,012)***

Koopt vaak nieuwe producten, ook al zijn deze prijzig

0,741 (0,013)***

Familie of vrienden vragen advies over nieuwe producten of diensten

0,674 (0,014)***

Is enthousiast over nieuwe technologie

0,602 (0,018)***

Koopt eerder nieuwe producten dan familie en vrienden

0,724 (0,014)***

Staat open voor nieuwe manieren van reizen

0,422 (0,021)***

Huren of delen
Zou graag willen afwisselen tussen verschillende type auto's

0,460 (0,03)***

Zou graag het gemak van auto willen zonder bezit

0,352 (0,027)***

Gebruik deelauto

0,731 (0,019)***

Gebruik deelfiets

0,746 (0,018)***

Gebruik private lease

0,445 (0,031)***

Gebruik alternatieve taxidiensten

0,766 (0,019)***

Gebruik AirBnB

0,665 (0,023)***

Multimodaal
Activiteit bepaalt reiswijze

0,578 (0,023)***

Reismogelijkheden vergelijken

0,724 (0,02)***

Vervoerswijze combineren

0,713 (0,02)***

Gebruik online informatie voor keuze vervoerswijze

0,557 (0,045)***

Staat open voor nieuwe manieren van reizen

0,417 (0,022)***

Overstappen geen probleem, mits zekerheid

0,563 (0,024)***

Reisinformatie
Zou app gebruiken met overzicht van beschikbare reismogelijkheden

0,663 (0,021)***

Bereid te betalen voor nauwkeurige en betrouwbare reisinfo

0,212 (0,027)***

Betaalt graag iets meer voor persoonlijk reisadvies

0,149 (0,029)***

Frequentie zoeken reisinformatie

0,618 (0,023)***
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De modelfit van het CFA-model, zoals getoond in Tabel 2-appx.2, is toereikend (Harrington, 2009).
We hebben een positief aantal vrijheidsgraden. De p-waarde van de Chi-kwadraattoets is sterk significant.
De CFI en TLI zijn wel aan de lage kant. De vuistregels schrijven een waarde voor van 0,950 of hoger.
Wij blijven er net onder. Mede door de vele ordinale variabelen hebben we veel parameters nodig, wat
niet ten goede komt aan de CFI en TLI. De RMSEA en SRMR blijven gelukkig ruim onder de vuistregel van
maximaal 0,10. Al met al lijkt er ruimte te zijn voor verbetering, maar de resultaten laten zien dat ons
model plausibel is.

Tabel 2-aapx.2 Modelfit van de CFA
Modelfit
Observaties

1547

Optimalisatie methode

NLMINB

Vrijheidsgraden

351
DWLS

Vuistregel

P-waarde χ2-test

0,000

0,050

Comparative Fit Index

0,949

0,950

Tucker-Lewis Index

0,943

0,950

RMSEA

0,084

0,100

SRMR

0,076

0,100

In figuur 2-appx.2 geven we de verdeling van de vier indicatoren. Te zien is dat de indicatoren inderdaad
de standaardnormaalverdeling benaderen. In geen geval is deze verdeling perfect. Ook zien we dat de
indicator Huren of delen afwijkt van de andere, met een piek voor de nul. Dit komt door de scheve verdeling
bij het gebruik; veel mensen doen niet mee aan de ‘deeleconomie’.
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Figuur 2-appx.2 Verdeling van de vier indicatoren van de MaaS Potentie Index met score op x-as
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Tot slot geven we in figuur 3-appx.2 een correlatieplot waarbij de vier indicatoren met elkaar worden
gekruist. De correlaties tussen de indicatoren lopen redelijk uiteen, maar zijn in alle gevallen positief.
De correlatie tussen Technofiel en Multimodaal komt uit op 0,31. In de figuur zien we dan ook een puntenwolk. De correlatie tussen Reisinfo enerzijds en Multimodaal of Technofiel anderzijds is het hoogst, met
coëfficiënten van respectievelijk 0,78 en 0,79. De punten in de figuur vormen hier meer een lijn. De
indicator Reisinformatie kent de sterkste correlaties met alle andere indicatoren. Dit lijkt dus een goede
intermediair te zijn. Reisinformatie komt ook sterkst overeen met een overall indicator, voor de totale
MaaS Potentie Index.

Figuur 3-appx.2 Correlatieplot en correlatiecoëfficiënten van de individuele scores op de indicatoren van MaaS Potentie Index
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Bijlage III: Regressieanalyse
In deze bijlage staat de gevolgde werkwijze bij de koppeling tussen de indicatoren (Bijlage 2) en de
achtergrondvariabelen uit het Mobiliteitspanel Nederland.
Voor het vaststellen van een beperkte en overzichtelijke lijst met relevante persoonskenmerken die het
meest kansrijk zijn voor het omarmen van MaaS, maakten we gebruik van een methode die te boek staat
als de Relaxed Lasso (Meinshausen, 2007; Hastie et al., 2015). Via een machine-learningtechniek koppelden
we de achtergrondvariabelen aan de MaaS Potentie Index (MPI). In meer detail ging het om een tweefase
benadering waarin eerst een multivariate meervoudige lineaire regressieanalyse met een Least Absolute
Shrinkage and Selection Operator (Tibshirani, 1996; afkorting: Lasso) werd uitgevoerd om vervolgens in fase
twee de definitieve schattingen te verkrijgen met een hiërarchisch model.
De techniek in de eerste fase is ‘multivariaat’, omdat we niet één maar vier afhankelijke variabelen hebben
(Bijlage 2). Deze afhankelijke variabelen zijn de losse bouwstenen van de MPI, namelijk Technofiel, Huren of
delen, Multimodaal en Reisinformatie. Dankzij de confirmatieve factoranalyse, zoals beschreven in Bijlage 2,
hebben we een grote lijst met stellingen getransformeerd naar vier standaardnormaal verdeelde indicatoren (Figuur 3-appx.2). Deze verdeling maakt het eenvoudiger om succesvol lineaire regressie toe te
passen, in plaats van meer complexe niet-lineaire regressietechnieken.
We hebben te maken met ‘meervoudige’ regressie omdat er veel onafhankelijke factoren zijn. Deze
verklarende variabelen, of ‘features’ in het machine-learningvocabulair, komen direct uit het MobiliteitsPanel Nederland (MPN) of kunnen via het MPN aan de persoon worden gekoppeld. In Tabel 1-appx.3
geven we een lijst met alle gebruikte onafhankelijke variabelen in het Lasso-regressiemodel. Deze lijst
was goed voor de oorspronkelijke 45 onafhankelijke variabelen. In eerdere ronden en op basis van eerdere
tests vielen veel andere variabelen al af, als zijnde niet relevant.

Tabel 1-appx.3 Lijst gebruikte categorieën in definitief Lasso-regressiemodel
Categorieën

Categorieën (vervolg)

Categorieën (vervolg)

Geslacht

Bezit auto

Bezit overige voertuigen

Leeftijd

Bezit hybride auto

Bezorgdheid over milieu

Opleidingsniveau

Bezit bestelauto

Gezondheidssituatie

Inkomen (bruto, persoons-)

Bezit motor

Omgevingsadressendichtheid

Huishoudsamenstelling

Bezit bromfiets

Afstand IC station

Aantal personen in huishouden

Bezit snorfiets

Afstand oprit of afrit HWN

Frequentie op pad

Bezit fiets

Afstand bushalte (4xpu bus)

Frequentie fiets

Bezit e-bike

Afstand Centrum stedelijk gewest

Frequentie ov

Bezit scootmobiel

Aantal voertuigen

Bezit speed pedelec

De Lasso wordt primair gebruikt om tot een selectie van relevante verklarende variabelen te komen
(Tibshirani, 1996; Hastie et al., 2015). Uit de lange lijst met achtergrondkenmerken worden de meeste
relevante features geselecteerd. De overige minder relevante achtergrondkenmerken worden gelijkgesteld
aan nul en kunnen we zo gemotiveerd achterwege laten. In het verlengde hiervan wordt voorkomen dat
er sprake is van een ‘over-fit’.
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Voor het uitvoeren van de multivariate meervoudige regressieanalyse met Lasso maakten we gebruik van
de functie glmnet in het ‘glmnet’-pakket binnen het statistische platform “R” (Friedman et al., 2018).
De keuze hiervoor is vrij eenvoudig: we kennen geen andere software die hetzelfde kan. Het afsnijpunt
is via cross-validatie en de norm van één standaardfout ten opzichte van het minimum vastgesteld.
Op deze waarde zijn 28 van de 45 onafhankelijke variabelen opgenomen in het model.
Voor de uiteindelijke coëfficiënten, de tweede fase van de relaxed-lassomethode, hebben we gebruik
gemaakt van een mixed-effectsmodel per indicator (Hox, 2010). Het mixed-effectsmodel kent twee
voordelen boven het Lasso-regressiemodel:
• Ten eerste houden we er via deze weg rekening mee dat we vaak meer observaties binnen één
huishouden hebben. Hier rekening mee houden is van belang, omdat te verwachten is dat leden in het
huishouden enige afstemming en onderlinge afhankelijkheid hebben ten aanzien van het verplaatsings
gedrag. Voor 1.058 cases gaat het om zuivere losse observaties. 207 keer zijn twee participanten lid
van hetzelfde huishouden. En bij 24 huishoudens waren er drie of meer deelnemers.
• Ten tweede kunnen we met deze mixed-effectmodellen eenvoudiger toetsen wat het relatieve belang
is van een variabele met meer dan één niveau (categorische of ordinale variabelen). Dit doen we via
een ANOVA-toets.
De resultaten van de ANOVA-toetsen geven een beeld van de toegevoegde waarde van de variabelen in
het model (Tabel 2-appx.3). De absolute toegevoegde waarde alsmede de relatieve positie in de ranking
is altijd afhankelijk van de andere variabelen in het model en daarmee nooit absoluut. Overeenkomsten
tussen variabelen liggen hieraan ten grondslag. Ter illustratie: de frequentie van het gebruik van bus,
tram of metro of de frequentie van het gebruik van de trein vertonen een duidelijke positieve correlatie.
Wanneer we beide op zouden nemen, vormen beide een relevante factor in de analyse, maar geen van
beide redt het tot de top 3, waarin nu wel het algemene gebruik van het openbaar vervoer staat (= bus
tram of metro + trein). Door beide variabelen samen te voegen is weinig informatie verloren gegaan en
zijn er vrijheidsgraden uitgespaard.

Tabel 2-appx.3 Relatieve belang van de variabelen per mixed-effectsmodel
Positie

Technofiel

Huren of Delen

Multimodaal

Reisinformatie

1

Leeftijdsgroep

Leeftijdsgroep

ov-gebruik

ov-gebruik

2

Freq. op pad

ov-gebruik

Milieubezorgdheid

Leeftijdsgroep

3

Vliegreizen (privé)

Opleidingsniveau

Fietsgebruik

Opleidingsniveau

4

Opleidingsniveau

Vliegreizen (privé)

Leeftijdsgroep

Vliegreizen (privé)

5

Geslacht

Milieubezorgdheid

Opleidingsniveau

Freq. op pad

6

Adressendichtheid

Freq. op pad

Gezondheid

Milieubezorgdheid

7

Inkomen

Speed-pedelecbezit

Vliegreizen (privé)

Inkomen

8

Motorbezit

Vouwfietsbezit

Speed-pedelecbezit

Adressendichtheid

9

ov-gebruik

Motorbezit

Vouwfietsbezit

Gezondheid

10

Milieubezorgdheid

Adressendichtheid

Inkomen

Geslacht

11

Vouwfiets bezit

Geslacht

Freq. op pad

Vouwfietsbezit

12

Speed-pedelecbezit

Inkomen

Adressendichtheid

Motorbezit

13

Gezondheid

Fietsgebruik

Motorbezit

Speed-pedelecbezit

14

Fietsgebruik

Gezondheid

Geslacht

Fietsgebruik
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Tabel 3-appx.3 geeft de schattingen en significantieniveaus van alle vier de mixed-effectsmodellen. Gelet
op het grote aantal sterren zijn veel effecten significant ongelijk aan nul. Dit is deels het gevolg van het
grote aantal observaties en deels het gevolg van het gebruik van de machine-learningtechniek (Lasso);
niet relevante categorieën zijn niet meer opgenomen in deze modellen. Voorts is het van belang om te
benadrukken dat de effecten steeds relatief zijn; het is het effect ten opzichte van de referentiegroep (ref.).

Tabel 3.appx.3 Modelschattingen van vier mixed-effectsmodellen
Categorie

Niveau

Technofiel

Huren of delen

Multimodaal

Reisinformatie

Geslacht

Man

ref.

ref.

ref.

ref.

Vrouw

-0,161***

-0,071*

-0,012

-0,095***

18 t/m 24 jaar

ref.

ref.

ref.

ref.

25 t/m 39 jaar

-0,255***

-0,127

-0,183**

-0,290***

40 t/m 54 jaar

-0,422***

-0,206***

-0,146*

-0,378***

55 t/m 64 jaar

-0,730***

-0,323***

-0,057

-0,504***

65 t/m 74 jaar

-0,901***

-0,496***

-0,037

-0,585***

75 jaar en ouder

-1,392***

-0,837***

-0,443***

-1,131***

Laag

ref.

ref.

ref.

ref.

Middelbaar

0,171***

0,187***

0,160***

0,193***

Hoog

0,275***

0,420***

0,268***

0,383***

Minder dan 2.000 euro p.m.

ref.

ref.

ref.

ref.

2.000 tot 3.000 euro p.m.

0,114**

0,035

0,045

0,122***

3.000 tot 4.000 euro p.m.

0,164**

0,155**

0,133**

0,217***

4.000 euro p.m. of meer

0,268*

0,099

0,348***

0,406***

Goed of uitstekend

ref.

ref.

ref.

ref.

Matig

-0,040

-0,023

-0,158***

-0,096*

Slecht

-0,135

-0,212*

-0,377***

-0,297***

Onbezorgd

ref.

ref.

ref.

ref.

Neutraal

0,149**

0,151**

0,270***

0,243***

Bezorgd

0,170**

0,165**

0,382***

0,315***

Zeer bezorgd

0,255**

0,423***

0,571***

0,484***

1 keer per week of vaker

ref.

ref.

ref.

ref.

1 tot 3 dgn p.m.

-0,083

-0,077

-0,046

-0,082

1 tot 11 dgn p.j.

-0,309***

-0,188***

-0,104

-0,259***

1 keer p.j. of minder

-0,523***

-0,351***

-0,293**

-0,507***

Nee

ref.

ref.

ref.

ref.

Ja

0,231**

0,249**

0,109

0,225**

Nee

ref.

ref.

ref.

ref.

Ja

0,105

0,282***

0,246**

0,228**

Leeftijdsgroep

Opleidingsniveau

Inkomen

Gezondheid

Milieubezorgdheid

Frequentie op pad

Bezit motor

Bezit vouwfiets
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Categorie (vervolg)

Niveau

Technofiel

Huren of delen

Multimodaal

Reisinformatie

Bezit speed pedelec

Nee

ref.

ref.

ref.

ref.

Ja

0,311

0,995***

0,883**

0,748**

1 keer per week of vaker

ref.

ref.

ref.

ref.

1 tot 3 dgn p.m.

0,072

-0,060

-0,126**

-0,016

1 tot 11 dgn p.j.

0,011

-0,116*

-0,340***

-0,154***

1 keer p.j. of minder

0,051

-0,083*

-0,252***

-0,087*

1 keer per week of vaker

ref.

ref.

ref.

ref.

1 tot 3 dgn p.m.

0,030

-0,091

-0,075

-0,068

1 tot 11 dgn p.j.

-0,017

-0,183***

-0,314***

-0,248***

1 keer p.j. of minder

-0,136**

-0,446***

-0,824***

-0,642***

Niet

ref.

ref.

ref.

ref.

1 of 2 reizen per jaar

0,165***

0,219***

0,099**

0,178***

3 tot 5 reizen per jaar

0,402***

0,502***

0,324***

0,452***

6 reizen per jaar of meer

1,112***

0,882***

0,508*

0,723***

log(OAD)

0,078***

0,055**

0,033

0,060***

-0,113

-0,142

-0,006

0,010

Frequentie fietsen

Frequentie ov

Vliegreizen (privé)

Adressendichtheid
Constante

Significatieniveaus: * < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,001; ref. is referentieniveau

In de laatste tabel worden de goodness-of-fitstatistieken gegeven voor de mixed-effectsmodellen voor
de vier indicatoren (Tabel 4-appx.3). In alle modellen worden alle observaties meegenomen. We hebben
dus geen last van missende waarden. De log-likelihood van een leeg eenvoudig lineair model is gegeven
onder ‘Log-Likelihood (null)’. Door aan te geven dat we te maken hebben met gemengde effecten beweegt
de Log-likelihood al richting de nul. De finale fit is op de volgende regel gegeven (‘Log-likelihood (full)’).
Daar zien we de grootste verbetering voor de behoefte aan Reisinformatie en de minst sterke verbetering
voor Technofiel. Hierboven concludeerden we al dat Reisinformatie fungeert als intermediair en daarmee de
belangrijkste indicator vormt. Het is dus helemaal niet vreemd dat de Lasso-regressie de grootste
verbeterslag heeft gezocht en geboekt ten aanzien van deze indicator. In alle gevallen blijft er sprake van
onverklaarde variantie. Er zijn dus verschillen tussen mensen die niet kunnen worden verklaard met de
variabelen die in het model zijn gebruikt.

Tabel 4-appx.3 Model-fitstatistieken van alle vier de mixed-effectmodellen
Technofiel

Huren of delen

Multimodaal

Reisinformatie

Observaties

1.547

1.547

1.547

1.547

Log-likelihood (null)

-2.124,04

-2.086,46

-2.074,55

-2.081,76

Log-Likelihood (mixed)

-2.048,79

-1.942,49

-1.993,53

-1.992,69

Log-Likelihood (full)

-1.833,66

-1.728,40

-1.739,41

-1.650,78

pseudo-Rho2

0,14

0,17

0,16

0,21

AIC

3.737,32

3.526,80

3.548,82

3.371,55

BIC

3.924,36

3.713,84

3.735,86

3.558,59
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