
In dit document lees je niet 
alleen de doelen, maar ook 
de geleverde data van het 
informatieverzoek van het 
programma MaaS van Ministerie 
van  Infrastructuur en Waterstaat.

TIM Translink Insights Mobility
Inzicht krijgen in OV-reispatronen met als doel de mobiliteit in 
Nederland te verbeteren; daarvoor kun je bij Translink Insights 
Mobility een informatie verzoek indienen. ���
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Voor meer voorbeelden en inspiratie, zie: 
www.translink.nl/library.
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MaaS Geïntegreerd Mobiliteitssysteem
Mobility as a Service (MaaS) staat voor het plannen, boeken en 
betalen van een complete reis via apps. Op dit moment worden 
er in het kader van het programma MaaS, diverse MaaS-apps 
gelanceerd. In totaal gaat het om 7 nationale MaaS-pilots, die elk 
starten vanuit een specifieke regio in Nederland en verschillende 
beleidsdoelstellingen hebben. 

Het informatieverzoek van de Unit Innovatie in Mobiliteit (Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, programma MaaS) had de volgende doelen:

De vraag

Het gebruik van het OV beter te doorgronden en een betere spreiding van 
reizigers over de dag heen te kunnen stimuleren via MaaS. 

 Ook worden de inzichten gebruikt om te bepalen bij welke OV-haltes 
extra aandacht moet komen voor opties rond voor- en natransport zoals 
deelmobiliteit. 

Ten derde kunnen de inzichten gebruikt worden om te zien in hoeverre  
de reizen van de MaaS reizigers zich verhouden tot het totale aantal   
OV-reizen. Dat helpt in het  bepalen van de impact van MaaS. 
Concentreren de MaaS-reizen zich bijvoorbeeld in een bepaald gebied en/
of op een beperkt aantal haltes t.o.v. alle OV-reizen?
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Concreet is voor dit vraagstuk het volgende bestand geleverd: Een bestand over de periode van een 
jaar, waarmee seizoensinvloeden inzichtelijk worden, per maand uitgesplitst met aantallen in-/uit-/
overstappen naar de verschillende doorsnedes, zoals halte, tijd, dagsoort, modaliteit enz. Ook wordt 
duidelijk of het een overstap betreft, want dit beperkt zich niet tot één concessie, vervoerder of 
 modaliteit, maar geeft een interoperabel beeld van het gebruik van een knooppunt.

Geleverde data

Modaliteitswissel

Dag

Productgroep

Select all
Bus-Bus
Bus-Metro
Bus-Tram
Bus-Trein
Ferry-Bus

Select all
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Select all
Achteraf betalen
Afgekocht reisrecht
Reizen op saldo
Reizen op saldo  
met kortingsproduct
Studentenreiproduct

Voorbeeld 
invoeropties

Privacy
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden stelt Translink 
gegevensbestanden  samen die zo goed mogelijk aansluiten 
bij de Informatiebehoefte. Voordat deze  gegevensbestanden 
worden samengesteld is zorgvuldig getoetst of de gevraagde 
informatie past binnen wet- en regelgeving. Hierbij staat de 
privacy van de reiziger voorop! We leveren dan ook alleen 
zogeheten geaggregeerde gegevens. 

OV-halte Jaar Maand Dag Uurblok Productgroep Modaliteitwissel # overstappen SD # cko SD cki SD cko
NL:S:31008713 2020 Januari maandag 8-9 Afgekocht reisrecht tram x x x x x

Voorbeeld overstap tabel

OV-halte Geo-locatie (Lat/Lon) Jaar Maand Dag Uurblok Productgroep Modaliteit # cki # cko SD cki SD cko
NL:S:31008713 51.9 | 4.45 2020 Januari maandag 8-9 Reizen op saldo tram x x x x

Voorbeeld check-in/uit tabel
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Klik op een van de knoppen om de 
 overstappen op de kaart te zien.


	Groen: 
	Bus-Metro: 
	Rood: 
	Knop Groen: 
	Knop Rood: 
	Knop Bus-Metro: 


