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Visie Taxistop
Efficiënte mobiliteit: meer mobiliteit met minder 
auto’s en minder autoverplaatsingen

#WeLoveSharing
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De MaaS loopt door Finland
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Geen nieuwe routeplanner

Als klant ga je een overeenkomst aan met een commerciële
operator. Deze biedt je een pallet van diensten aan. De 
contractvoorwaarden kunnen variëren.

Wat is MaaS
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NETFLIX voor mobiliteit
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Toekomst mobiliteit
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Wat gebeurt er?
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Planning

Organeren

Beslissing nemen

Problemen oplossen
 Controle

Frontale lob

Leren Conditioneren

Emoties

Automatische piloot

 Gewoontes

Limbisch systeem
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Evolutie van autogebruil
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• Traditioneel autobezit

• Eerste generatie autodelen

• 2de generatie: ride-sourcing, free-
floating autodelen
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305 kcal

Uitdaging voor de toekomst
Hou autogebruik in de frontale lob



Maak prijs/km of prijs/minuut altijd instant zichtbaar

Vergelijk met andere modi

Breng duurzame modi dichterbij
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Uitdaging voor de toekomst
Hou autogebruik in de frontale lob



Geef incentives

Breng ze nabij

Creëer een 
gepersonaliseerd aanbod

Maak toegang eenvoudig
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Uitdaging voor de toekomst
Breng duurzame modi
naar het limbisch systeem



Als je onmiddellijk beloont Conditioneren van gedrag

Zorg ervoor dat MaaS en multimodale routeplanning de 
gewoonte wordt

Creëer een offline versie van Mobility-as-a-Service
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Uitdaging voor de toekomst
Breng duurzame modi
naar het limbisch systeem



Geconnecteerd
• Mobipunten

Offline - Bricks

Geconnecteerd
• MaaS + multimodale 

routeplanning

Online - Bytes
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Meest efficiënte mobiliteit
Bricks and Bytes
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Elke buurt beschikt over 
een nabij multimodaal
aanbod

Herkenbaar

Reflex bij
stadsontwikkelaars
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Doelstellingen mobipunten



Kwaliteitsvol onderliggend 
aanbod

Integratie routeplanning

Transparantie algoritmes

Afspraken rond 
hergebruik data
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Voorwaarden Mobility-as-a-Service
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Car traffic will decrease, because 
sustainable transport modes are used 
more frequently




