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Voorwoord

Dit rapport beschrijft de Maastrichtse ervaringen met de toepassing van de Handrei-
king Slim Reizen. Maar het is minder en meer tegelijk. Het is minder omdat de hand-
reiking niet precies werd gevolgd, waar die ook niet voor is bedoeld. En het is meer 
omdat er veel meer is gebeurd dan in de handreiking werd beschreven en omdat er 
behalve de ervaringen ook zo’n vijftig leerpunten worden gepresenteerd. 

Structurele gedragsbeïnvloeding van reizigers staat al jaren hoog op de agenda van 
het KpVV en van het programma Maastricht-Bereikbaar (MB). Er was en is regelmatig 
overleg tussen het KpVV en MB om kennis te delen en ervaringen te wisselen. Beide 
organisaties hebben een belangrijke drijfveer gemeen: Beter Benutten van ervaringen 
met ‘Slim Werken Slim Reizen’!

Het programma Maastricht Bereikbaar (MB) kenmerkt zich door een gestructureerde 
en programmatische aanpak. Dat levert steun en betrokkenheid op bij tal van par-
tijen. Ook levert dit steun en financiering op tijdens de verschillende ‘golven’ van het 
landelijke beleid, resp. Taskforce Mobiliteitsmanagement, platform Slim Werken Slim 
Reizen en Beter Benutten. Deze samenwerkingsverbanden versterken het program-
ma, terwijl het programma zelf onveranderlijk afkoerst op het eigen, regionale doel. 

De belangrijkste vier leerpunten uit dit rapport zijn:
1. Neem de tijd. Zowel voor een gezamenlijke formulering van ambities, als voor 
de uitwerking daarvan, met elkaar. Dat is de basis voor een meerjarig programma 
met: vertrouwen bij de stuurgroep, verankering van de maatregelen, betrokkenheid 
bij ‘stakeholders’ om actief mee te doen en draagvlak voor kansrijke maatregelen tot 
structurele gedragsverandering. 
2. De samenwerkingsdriehoek werkt. Uniek voor de Maastrichtse aanpak is de forse 
investering in de samenwerking tussen de vijftig partijen en de flexibele, programmati-
sche aanpak. MB is van meerdere spelers (driehoek werkgevers - overheden - aanbieders 
van mobiliteitsdiensten, zowel op projectleiders- als op bestuurlijk niveau). Daarmee is 
het beter bestand tegen nieuwe winden, losse flodders en de waan van de dag. 
3. De reiziger centraal. Door actief te luisteren naar de reiziger in panels, ronde tafels 
en met onderzoek weet MB wat de reiziger wil. Dankzij de driehoek kunnen de partijen 
in de driehoek ook maatwerk bieden in producten en diensten per reizigersgroep. 
4. Met een convenant ben je er nog lang niet. Voortdurend moet je blijven schakelen 
en afspraken bevestigen, maar ook telkens de (zeven) processtappen herhalen en 
natuurlijk doorlopend motiveren en monitoren. 

Met dit rapport wil het KpVV inspiratie bieden aan andere regio’s die werken aan een 
aanpak om structurele gedragsverandering te bereiken. Het kan gaan om aanpakken 
binnen de bestaande regionale programma’s Beter Benutten, doorstart van program-
ma’s in bestaande Slim Werken Slim Reizen regio’s, lokale programma’s op het 
gebied van mobiliteitsmanagement en/of verkeersmanagement, maar ook specifieke
uitvoeringsprojecten. Het KpVV dankt het team van Maastricht Bereikbaar voor hun 
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openhartige manier van kennisdelen en het blijmoedig doorstaan van de vele kritische 
vragen. 

Wim van Tilburg
Directeur Kennisplatform Verkeer en Vervoer
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1.1 Aanleiding

Structurele gedragsbeïnvloeding van reizigers kent verschillende benamingen, zoals: 
Mobiliteitsmanagement, Slim Werken Slim Reizen (SWSR) en daarna Beter Benutten. 
Eind 2012 stopt het platform SWSR en is het startjaar Beter Benutten achter de rug. 
Tijd om de ervaringen uit Maastricht op een rij te zetten en te kijken hoe de handrei-
king Slim Reizen van het KpVV in de Maastrichtse praktijk heeft gewerkt. Maar vooral 
ook om lessen te leren uit het programma Maastricht-Bereikbaar (MB) voor andere 
regio’s in Nederland. Regio’s die evenzeer volop bezig zijn met de start of herijking 
van hun regionale programma’s. 

1.2 Waarom Maastricht?

Maastricht is geen toevallige keuze. Ten eerste heeft MB de KpVV-handreiking Slim 
Reizen vanaf de start in 2008 als leidraad genomen. Daarbij heeft MB goed gekeken 
naar wat er aangepast moest worden aan de Maastrichtse context. De bestaande 
programmatische aanpakken passen wel, maar zijn met maatwerk toegepast op de 
specifieke vraagstukken van SWSR. Ten tweede ging de programmamanager voor 
de start van MB bij collega’s in andere regio’s te rade. Hij wilde leren van andere 
aanpakken en zien waar de overeenkomsten en het onderscheidend vermogen lagen. 
Hij heeft zelf ook altijd zijn kennis willen delen, zodat anderen kunnen leren van de 
Maastrichtse ervaringen. Daar is dit rapport een direct resultaat van. In de tekst vind 
je zo’n vijftig tekstblokken, elk met een leerpunt uit Maastricht. 
Maastricht behoort inmiddels tot één van de tien Beter Benutten-regio’s (BB). Vandaar 
dat je ook leerervaringen aantreft rond de integratie van Slim Werken Slim Reizen en BB. 

1.3 Voor wie is dit rapport?

Dit rapport is geschreven voor mensen die bezig zijn met of aan de slag willen met 
vraagbeïnvloeding binnen de kaders van Mobiliteitsmanagement, Duurzaamheid, 
SWSR of BB. Denk hierbij in het bijzonder aan beleidsmedewerkers en managers 
verkeer en vervoer bij overheden, projectleiders bij vervoerders, ov-autoriteiten en 
werkgevers. Het rapport volgt grotendeels de volgorde van de Handreiking Slim Rei-
zen in 7 Stappen, maar kennis van die handreiking is voor het lezen van dit rapport 
niet noodzakelijk. 

1.4 Schrijfteam

Dit rapport is geschreven door professionals op gebied van SWSR en mobiliteitsma-
nagement die getracht hebben met een objectieve blik de leerervaringen van MB te 

1  Inleiding



            

            
8 Maastricht Bereikbaar

verwoorden. Opdrachtgever, programmamanager en enkele projectleiders hebben 
input geleverd door middel van interviews en documentatie (zie colofon). De ‘wij’ in 
deze tekst is echter niet het schrijfteam, maar verwijst naar het team van MB. 

1.5 Leeswijzer

De ervaringen met het opstarten van een voorbereidingsproces en programma Slim 
Werken Slim Reizen zijn te lezen in hoofdstuk 1,2 en 3. Die gaan ook in op de metho-
dische kant van het programma Maastricht-Bereikbaar. De praktijkervaringen in de 
uitvoeringsfase zijn beschreven in hoofdstukken 5 en 6. Wie vooral geïnteresseerd 
is in de conclusies, kan beginnen met hoofdstuk 6. Daar zijn de ervaringen en tips 
samengevat. Voor wie meer wil weten, is achterin een set achtergronddocumenten 
opgenomen waarin dieper is ingegaan op onderdelen van Maastricht-Bereikbaar 

1.6 Veel gebruikte afkortingen

7s De 7 stappen van het zeven stappenmodel uit de Handreiking Slim Reizen van het KpVV.

MB Maastricht Bereikbaar, het mobiliteitsmanagementprogramma van Maastricht.

MMM Mobiliteitsmanagement Maastricht. Voorloper van Maastricht Bereikbaar.

TFMM Taskforce Mobiliteitsmanagement o.l.v. Lodewijk de Waal. Stimuleerde van 2008 tot 2011 de 

samenwerking tussen werkgevers, werknemers en overheden op het gebied van slim reizen 

en later ook slim werken.

SWSR Slim Werken Slim Reizen. Het motto van het gelijknamige platform dat in 2011 het werk van 

de Taskforce Mobiliteitsmanagement voortzette.

BB Beter Benutten. Programma waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samen innovatieve maat-

regelen nemen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te 

verbeteren.

BBMB Uitvoeringsprogramma Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar.

TOEKAN ‘TOEspitsen op KANsen’. Met de Toekan-methode pel je de opgave systematisch af. Dat 

leidt tot een kosteneffectieve maatregelen die moeten leiden tot ander reizen op een andere 

tijd, via andere route, met andere modaliteit of niet reizen. Toekan brengt oplossingen op 

het vlak van verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement en communicatie bijeen.

 

1.7 Meer informatie

Reikt je informatiebehoefte verder? Surf dan naar de website www.kpvv.nl. Hier vind je 
praktijkvoorbeelden, tips en checklists, verwijzingen naar instrumenten die helpen bij 
de uitvoering van acties. Benieuwd naar verdere achtergronden van Maastricht Bereik-
baar? Kijk dan op www.maastrichtbereikbaar.nl.

http://www.kpvv.nl
http://www.maastrichtbereikbaar.nl
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Hoe zat het ook alweer met het zeven-stappenmodel? Dit hoofdstuk geeft een korte 
samenvatting van de Handreiking Slim Reizen van het KpVV met de zeven gouden 
regels, de zeven principes en de zeven stappen. 

2.1  De zeven gouden regels

De zeven gouden regels helpen om te komen tot succesvol mobiliteitsmanagement. 
Ze beschrijven de manier waarop mobiliteitsmanagement werkt. 
1. Reizigers maken hun eigen keuze.
2. Oplossingen en doelen liggen op veel terreinen.
3. Mobiliteitsmanagement bestaat uit het vinden van win-winsituaties.
4. Mobiliteitsmanagement is een proces.
5. Voorkom vrijblijvendheid in de aanpak.
6. Mobiliteitsmanagement is een organisatievraagstuk.
7. Iedere aanpak vergt een goede balans tussen proces en inhoud, urgentie en kan-
sen, bottom up en top down, verleiden en straffen.

2.2 De zeven principes

De zeven principes zijn afgeleid uit de leerervaringen (gouden regels) en vatten de 
denklijn van de handreiking samen. 
1. Breng lijn in een open proces zonder natuurlijke trekker.
2. Maak een goede start.
3. Breng samenhang aan van begin tot eind.
4. Ga effectief van doel naar oplossing.
5. Ga efficiënt van plan naar uitvoering.
6. Geef aandacht aan marketing en communicatie.
7. Ga voor monitoring en evaluatie.

Deze principes gelden voor alle zeven stappen en bepalen het succes van deze stap-
pen.

2.3  De zeven stappen

Rekening houdend met de zeven gouden regels is de aanpak in zeven stappen 
ontwikkeld. De zeven stappen zijn elkaar logisch opeenvolgende activiteiten 
in het proces dat leidt tot een project met resultaat. In figuur 2.1 zijn de zeven 
stappen weergegeven, inclusief de bijbehorende mijlpalen. 

2  Handreiking Slim Reizen – de 7 stappen in vogelvlucht
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Figuur 2.1       
De zeven stappen uit het 
7s-model

          
Start       Startbesluit

 7   Evalueer    Evaluatierapport     Breng de be-      Agende met    1

                  
hoeften in kaart    relevante thema’s

 6  Veranker de    Beheerplan         Analyseer nut en    Intentieverklaring  2

   
projectresultaten              noodzaak

 5  Voer de     Startschot          Maak er     Convenant   3

   
projecten uit               projecten van

 4b  Richt een project- Organisatieplan      Werk projecten in  PvA + contract  4a

   
organisatie op             samenhang uit 

Het 7s-model is geen strikte richtlijn. Het model is bedoeld en in Maastricht gebruikt 
als een denkkader, waar het pakket aan maatregelen voor MB op werd gebaseerd. 
Tussen de fasen van MB en de zeven stappen bestaat ook geen 1-op-1-relatie. Bij ieder 
hoofdstuk van deze praktijkcase is telkens vermeld over welke stappen van het 7s-mo-
del het daar gaat, maar dat is geen eenduidige toedeling. 

Figuur 2.2     
Fasering Maastricht-Be-
reikbaar 

                Draagvlak

    blanco    belangstellend       betrokken     investerend     realiserend

      idee

    voorstelbaar    houdbaar        maakbaar     uitvoerbaar       bruikbaar

                  Haalbaarheid

      Start        Ideeverbreding   intentieverklaring   Programma MB   Afronding opstartfase

                           2010 - 2014    Programma MB

  Fasering   Fase 0    Fase 1a      Fase 1b        Fase 2         Fase 3a              Fase 3b 

  resultaten/  - formele start  - start kernteam   - contouren MB      - maatregelen MB     - uitvoeringsprojecten    - operationele

  mijlpalen       MB     - werksessies experts   2010 - 2016        2010 - 2016       - mobiliteitspassen MB     uitvoering

            - consultatierondes  - uitvoerings-      - start pilots       - uitvoeringscontracten

              bedrijfsleven      programma      - 0-meting        - operationel

            - krachtenveld-     2009 - 2010      - programmabureau       organisatie

              analyses     - quick wins        gereed         - 1-meting

             - agenda MB    - intentieverklaring    - regioconvenant      - jaarprogramma 2012

              2009 - 2016    - start programma-

                      bureau

  Tijdpad    okt 2008   okt-dec 2008    dec 2008-sept 2009    sept 2009-sept 2010    sept 2010-jan 2012      2012-2016

Stappen uit het 7-stappenmodel

1 2 3 4, 5 5, 6, 7
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Om enigszins een vergelijking tussen MB en het 7-stappenmodel van het KpVV 
mogelijk te maken staan de nummers van de 7 stappen onder het schema in figuur 
2.2 vermeld. Het geeft de procesmatige fasering van MB weer, afgezet in de tijd. Elke 
tussenfase wordt afgesloten met een duidelijke consolidatie en besluitvorming in de 
stuurgroep. 

MB startte eerst met de aanpak en de eerste projecten in het kader van MMM 
(2008-2010), daarna pasten de maatregelen in het kader van MB SWSR (2010-
2011) en de afgelopen jaren in het kader van een integraal maatregelenpakket 
Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar (2012-2014). Het programma MB ging 
pas ‘volle bak’ in de uitvoering in 2011, dat is fase 3b van bovenstaand schema 
(en 5,6 en 7 van het 7s-model). Eind 2012 bevindt MB zich tussen stap 6 en 7. 
In feite loopt MB nu ieder jaar door de stappen 5, 6 en 7 heen. 
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In september 2010 ondertekenden meer dan vijftig partijen het regioconvenant 
Maastricht Bereikbaar waarin zij de gezamenlijke ambities voor de jaren 2010-2016 
inclusief hun taken en verantwoordelijkheden vastlegden. Een zorgvuldig proces 
ging hieraan vooraf. Dit hoofdstuk beschrijft dit proces en de leerervaringen die dat 
opleverde.

3.1 De aanleiding: aanpak van de hinder

De regio Maastricht en omgeving is populair: om in te wonen, in te werken en om 
te bezoeken. Het aantal mensen dat in en naar de regio Maastricht reist, neemt nog 
steeds toe. Steeds vaker staat de bereikbaarheid dan ook onder druk. Bekende voor-
beelden zijn de ochtend- en avondspits bij De Geusselt (stadsentree A2/A79 vanuit 
het noorden) en de extreme drukte op topdagen met veel bezoekers. 

3  Van aanleiding tot convenant (stap 1, 2 en 3)

Figuur 3.1       
De belangrijkste knelpun-
ten

Voor een blijvend goede bereikbaarheid van de stad en de regio staat de grootschalige 
ombouw van de A2 gepland. Echter, deze ombouw is niet voor 2015 effectief en pas 
dan kan de reiziger de vruchten ervan plukken. Ondertussen zal de reiziger er vooral 
hinder van ondervinden. 
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In 2008 resulteert de verwachte hinder in een stroom van klachten, zowel in de rich-
ting van de gemeente Maastricht, als van het projectbureau A2 dat de bouw van de 
A2-tunnel voorbereidt in dialoog met marktpartijen en aannemers. Werkgevers en be-
drijfsleven vrezen dat de stad onbereikbaar wordt gedurende de ombouw van de A2. 

Figuur 3.2      
Verkeerslichten op een 
snelweg als symbool van 
de urgentie

Het is ook in 2008 dat de Taskforce Mobiliteitsmanagement met de eerste uitgewerk-
te voorstellen komt voor de aanpak van filebestrijding door mobiliteitsmanagement. 
1+1=2, dus gemeente Maastricht grijpt deze ontwikkeling met beide handen aan en 
besluit tot het opzetten van een programma mobiliteitsmanagement. Het idee is ge-
boren! Vanaf dag 1 staan reizigersstromen en het structureel beïnvloeden van reis- en 
werkgedrag centraal.

3.2 Samen aan de slag

Naast de gemeente Maastricht zijn ook verschillende andere partijen betrokken bij de 
ombouw van de A2 (projectbureau A2, provincie Limburg, RWS-Limburg, RWS-mo-
biliteitsmanagement en KvK Limburg). Ook zij zijn enthousiast over het idee van een 
mobiliteitsmanagementprogramma naast de infrastructurele maatregelen. Met zijn 
zessen werken ze een eerste pakket aan maatregelen uit om de regio Maastricht be-
reikbaar te houden, de contouren voor Mobiliteits Management Maastricht (MMM) 
worden zichtbaar. Bij het vaststellen van deze contouren en de eerste intentieverkla-
ring MMM (sept. 2009) besluiten de initiatiefnemers om ook de 20 grote werkgevers 
in de regio en de belangrijkste aanbieders (NS, Veolia Limburg, Q-Park en OV-fiets) te 
betrekken. In 2010 zullen de aanbieders formeel in de stuurgroep gaan zitten. Daar-
mee is de samenwerkingsdriehoek uit het 7s-model compleet (zie figuur 3.3). 
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reizigers

           aanbieders
           mobiliteitsdiensten

   afspraken                 afspraken

overheden                     werkgevers en
               afspraken        publiekstrekkers

Betrek overheden, werkgevers en aanbieders vanaf het begin

Omdat we de aanbieders al heel vroeg hebben uitgenodigd, waren ze (Veolia, NS, Q-Park) enthousiast. 

Het hielp dat de programmamanager goede ervaringen had met samenwerking met NS, ProRail en 

Veolia in andere trajecten. 

De kenmerken van Mobiliteits Management Maastricht (MMM) zijn:
- preventieve aanpak, problemen voorkomen;
- kansgedreven, alert inspelen op effectieve initiatieven van partijen;
- werkend op regionale schaal, het gaat om de regio Maastricht e.o.;
- motieven van reizigers bepalen de programma-inhoud.

De voorlopige doelen van het programma zijn:
- beheersbaar houden verkeershinder tijdens ombouw A2;
- zo veel mogelijk maatregelen uitvoeren die ook na de ombouw nog relevant zijn;
- garanderen bereikbaarheid bedrijven;
- Maastricht e.o. bereikbaar houden voor bezoekers;
- behouden van leefbaarheid en verkeersveiligheid in Maastricht e.o. tijdens ombouw A2.

Meer offertes geeft een beter beeld

De opdrachtgever (de Gemeente Maastricht) vroeg meerdere offertes aan voor het programmamanage-

ment en kreeg daardoor een scherp beeld van het marktaanbod. Daarbij liet zij ruimte bestaan in de 

offertegesprekken om de opdracht te kunnen wijzigen. Dit is in ieder geval gedaan op het punt van de 

doorlooptijd. 

Figuur 3.3       
De samenwerkingsdrie-
hoek mobiliteitsmanage-
ment
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Het blijkt lastig om vanuit de kenmerken en de voorlopige doelen tot een programma 
en een eerste pakket van maatregelen te komen. Partijen hadden allemaal een eigen 
belang en kregen daardoor het gezamenlijke doel niet scherp en konden evenmin on-
afhankelijk de belangen bij elkaar krijgen op één gedeelde opgave. Daarom besluiten 
de initiatiefnemers om een onafhankelijke programmamanager aan te trekken om het 
programma in de steigers te zetten. Naast het ontwikkelen van een gedegen uitvoe-
ringsprogramma 2010-2016 wordt zijn opgave: 
- De opgave nader onderbouwen en hard maken.
- Formele afspraken maken met de initiatiefnemers over ambities en bijdragen aan MMM.
- Grote werkgevers, vervoerders en aanbieders van mobiliteitsdiensten en reizigers 
betrekken in het voorbereidingsproces, zodat een breed gedragen aanpak ontstaat.
- Draagvlak ontwikkelen bij partijen om bij te dragen aan het programma MMM 2008-
2016.
Naast de formele opgave die hij krijgt van de overheid, bleek de programmamanager 
in staat om budgetten bij elkaar te brengen van andere partijen. 

Eén manager is te weinig voor de vele aspecten en relaties

Naast een programmamanager heeft de opdrachtgever een mobiliteitsmakelaar met kennis van 

de regio aangesteld. De programmamanager had goede contacten met de Rijksoverheid, de 

Taskforce Mobiliteitsmanagement en regionale overheden. De mobiliteitsmakelaar had goede 

contacten met lokale werkgevers. De combinatie hielp om Maastricht op het juiste niveau bij de 

juiste mensen te positioneren en betekende een sterk begin voor beiden. 

Zorg voor een onafhankelijke manager

De opdrachtgever achtte zich niet onafhankelijk genoeg en zocht bewust naar iemand van buitenaf. 

Zij zocht (en vond) iemand die enthousiast was, mensen kon verbinden en die kritisch was naar haar 

toe. Bijkomend voordeel bleek dat de gemeente zich niet alleen de trekker van het proces voelde, dat er 

meteen vanaf het begin flink tempo werd gemaakt en dat er ruimte kwam voor andere financiers voor de 

projecten. 

De programmamanager koos voor een procesmatige voorbereiding van het program-
ma om de ideeën en voorstellen voor MMM nader te verkennen en uit te diepen met 
diverse partijen. Hierbij kreeg hij de ruimte om de bestaande voorstellen te vervor-
men met het oog op de haalbaarheid, maar vooral ook op vergroting van draagvlak bij 
diverse partijen. 

3.3 Fase 0: het idee positioneren

Van juni - oktober 2008; 4-5 maanden. 
Fase 0 is een korte, maar absoluut noodzakelijke fase: in deze fase zette MMM zich-
zelf op de agenda, zowel in de regio Maastricht als bij het ministerie van VenW. In een 
maand tijd zette MB de ambtelijke organisatie op en vormde de stuurgroep. 
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Zet een ‘fan’ van hoog niveau in om de stuurgroep te vormen

De wethouder was voorzitter van de stuurgroep A2-tunnelproject. Hij was overtuigd van de meerwaarde 

van MMM en had de juiste ingangen. Hij benaderde persoonlijk de potentiële stuurgroepleden. Dit 

hielp om de juiste mensen om tafel te krijgen. 

De Gemeente Maastricht legde het contact met de landelijke Taskforce. Het eerste 
artikel over MMM verscheen in de media. Hieruit bleek dat de tunnel alleen de pro-
blemen niet zou oplossen.

Gebruik de media bij de agendering

We zijn in Maastricht zo vroeg mogelijk begonnen met agenderen. Daarbij hebben we altijd 

bewust rekening gehouden met timing: op welk moment laten we iets horen. We plaatsten ons 

eerste bericht op zaterdagochtend in de regionale krant: een artikel waarin werd uitgelegd dat bij 

‘niets doen’ in 2016 file zou ontstaan vóór de tunnel. Dat kwam wel aan. Direct was het ‘nieuws’ 

dat er meer nodig was om Maastricht bereikbaar te houden: de tunnel alleen was niet de oplos-

sing.

 

3.4 Fase 1A: van idee naar agenda

Van oktober – december 2008; 3 maanden. 
Nadat MMM is gepositioneerd, is het zaak het idee uit te werken tot een agenda: wat 
zijn de ambities? MB vormt een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van 
de zes initiatiefnemers. 

De trekkers zijn geen ‘trekpoppen’

Per fase en per project verschilt het sterk wie er meedoet en wie als ‘trekker’ optreedt. De variatie is 

vooral te verklaren uit de interne ‘drivers’. De aanbieders deden vanaf het begin redelijk snel mee. Was 

Rijkswaterstaat bij MMM eerst nog wat terughoudend, bij Beter Benutten stonden ze vooraan. Werk-

gevers doen er gemiddeld wat langer over, zij moeten eerst overtuigd worden. Hun belangen staan ook 

verder af van het ‘algemene’ belang. 

Als ‘aanjager’ voor de agendavorming fungeert een klein ambtelijk kernteam, be-
staande uit de programmamanager, de mobiliteitsmakelaar, een verkeerskundige 
en een communicatieadviseur van de gemeente Maastricht. Zij voeren gesprekken 
met bedrijven om informatie te geven over de ambitie van MMM en om hun betrok-
kenheid te polsen. Aan de hand van deze gesprekken werkt het kernteam een krach-
tenveldanalyse uit. Daarnaast organiseert het kernteam enkele werksessies met het 
projectteam om de inhoudelijke haalbaarheid te onderzoeken. 
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Het opbouwen van een netwerk verdient zich terug

Het opbouwen van het netwerk (ambtelijk, bestuurlijk en ambassadeurs) kost zeker 1-2 maanden om 

te kunnen starten. Daarna kost het nog maanden om stevig in het netwerk te blijven investeren voor 

echt draagvlak. Maar vervolgens kun je ze 1-op-1 bellen als je ze nodig hebt, je kunt ze hard en zacht 

aanspreken op hun taken en verantwoordelijkheden en belangrijker nog, ze gingen elkaar aanspreken. 

Het heeft meer effect als een directielid van Vodafone of Rabobank tegen een bedrijf zegt dat ze nu eens 

echt moeten doorpakken dan dat wij dat als MB doen.

Meedoen is mee-investeren

Dit uitgangspunt maakt het aanhaken moeilijker, maar versterkt de samenwerking. Partijen gaan het 

verbeteren van de bereikbaarheid zien als een gezamenlijke opgave waar ze met z’n allen mee aan de 

slag moeten. Het wij-zij-gevoel verdwijnt en partijen voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat. 

Op grond van de input van het projectteam en de consultatie van bedrijfsleven ver-
anderde de opgave voor MMM op twee manieren: van hinderaanpak naar structurele 
aanpak en van overheidsopgave naar gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Van hinderaanpak naar structurele aanpak 
De hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is niet de werkelijke opgave. De 
automobiliteit neemt fors toe, met 10% tussen 2010 en 2016 blijkt uit de analyses. 
Tijdens de geplande infrastructurele maatregelen (A2-tunnel en capaciteitsvergroting 
Noorderbrug) kan deze groei niet worden opgevangen zonder aanvullende, flanke-
rende maatregelen. Maar ook na 2016 is de nieuwe infrastructuur niet afdoende om 
de automobiliteit zonder hinder op te vangen. MMM blijkt het enige middel om de 
ongewenste groei aan autoverkeer op te vangen.
 
Van overheidsopgave naar gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het bereikbaar houden van de regio is niet alleen een opgave van de overheden, 
maar een gezamenlijke opgave van overheden, werkgevers en aanbieders van 
vervoersdiensten. Samen moeten ze de regio bereikbaar houden.

Tegelijkertijd brengt de bouw van de A2-tunnel een gevoel van urgentie in de regio 
teweeg om gezamenlijk aan een structurele verbetering van de bereikbaarheid van 
de stad en de regio te werken. De hinder die met de aanleg van de tunnel ontstaat, is 
een mooie aanleiding om reizigers te verleiden hun reisgedrag aan te passen. 
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Structurele gedragsverandering vraagt om een lange doorlooptijd

MMM had het geluk een programma te kunnen opzetten met een doorlooptijd van ruim zes jaar. De 

tunnel zorgde voor zes jaar hinder, dus we hadden ook zes jaar de tijd om een structurele gedragsveran-

dering teweeg te brengen. Als de doorlooptijd van kortere duur is, dan zie je een korte opleving met een 

beperkt effect en daarna vallen mensen weer terug in hun oude gedrag. Die zes jaar gaf ons bovendien 

de kans om structurele nieuwe ideeën uit te werken zoals de introductie van een MB OV-chipkaart en 

een meerjarenaanpak met maatregelen bij de werkgevers zelf. Dat was bij een kortere doorlooptijd nooit 

van de grond gekomen. 

Zo komt de projectgroep in enkele maanden tijd tot een agenda voor een nieuwe 
opgave: structurele gedragsverandering om Maastricht bereikbaar te houden in de 
periode 2010-2016. Een nieuwe ambitie die vraagt om meerjarige, langdurige samen-
werking tussen partijen in de regio.

Figuur 3.4     
Agenda stuurgroep 
MB dec. 2008     
Samenhang MMM

Fasering         Producten

Startbesluit

                Opgave en ambities
Knelpunten en kansen        bereikbaarheid Maastricht
  +              e.o.
Criteria voor hinder

                Opgave MMM
Afstemming            2010 - 2020
SB&F/VM/MMM

                Reizigersbestand(en)
Kentekenonderzoek en 
aanverwante analyses

                Maatregelenpakketten
Reizigersgroepen en         per doelgroep
mobiliteitsgebieden

Communicatie           Communicatieplan
initiatiefnemers en         MMM en Maastricht-
reizigers             Bereikbaar.nl

In het 7s-model is fase 1 benoemd voor het in kaart brengen van de behoeften. 

Geen doelgroep is gelijk

Door de behoeften eerst in kaart te brengen èn door de persoonlijke gesprekken met de reizigers be-

paalden we onze eigen agenda. Zo legden we - in vergelijking met andere regio’s - in het begin al minder 

nadruk op de files en meer op aanpak van drukte tijdens topdagen. Dit vergroot natuurlijk ook je lokale 

draagvlak voor de volgende stappen. 
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In Maastricht stemt MB in de gehele productontwikkelingscyclus haar aanbod conti-
nue af op de reizigers. Hierbij gaat MB als volgt te werk:
- Voor alle reizigersstromen voert MB specifieke analyses uit (forensen, goederen, 
bezoekers, zakelijk- en bestelverkeer), waarin de relatie tussen de herkomst en de 
bestemming van de reiziger en de reisbehoefte centraal staan. 
- Voor de diverse reizigersgroepen bouwt MB verschillende datasets op om: 
 o een directe relatie met de reiziger te kunnen leggen; 
 o het reisgedrag van de reizigers (anoniem) te kunnen volgen en te monitoren; 
 o specifieke reisgerelateerde producten en diensten op maat te kunnen aanbieden; 
 o snel te kunnen communiceren met reizigers over vragen over de diverse produc- 
 ten, reisinformatie etc. 
- Op basis van de vragen van reizigers maakt MB in de samenwerkingsdriehoek 
afspraken tussen overheden, werkgevers en aanbieders over het meest geschikte 
aanbod aan maatregelen en producten. 
- Nieuwe vormen van producten en diensten test MB vooraf bij de diverse reizigers-
groepen uit (pilots MB). Bij gebleken succes rolt MB deze producten of diensten 
grootschalig uit. 
- Aan de creatieve filerondetafels (zie paragraaf 3.6) gaat MB met kunstenaars erbij in 
gesprek met reizigers. 
- Het programmabureau MB is de centrale plaats waar alle vragen van reizigers en het 
aanbod aan diensten en producten bij elkaar komen. 
- Door analyses en enquêtes van reizigersstromen krijgt MB inzicht in het reisgedrag. 
Vervolgens kan MB met een toegesneden pakket aan maatregelen het gedrag van 
deze reizigers beïnvloeden. MB sluit daarbij aan op de binnen Rijkswaterstaat en 
SWSR-projecten ontwikkelde aanpakken voor mobiliteitsbeïnvloeding. Kern van de 
strategie van MB is dat ze inspelen op de mogelijke keuzes van de reizigers naar tijd 
en plaats (figuur 3.4). 

Wees niet bang om de reiziger (te) vroeg te betrekken

We zijn geneigd om een product eerst uit te ontwikkelen en het daarna pas aan reizigers aan te bieden. 

Toch moet je niet bang zijn om een halfklaar product aan reizigers voor te leggen, als je maar aangeeft 

dat het nog niet klaar is. Op deze manier kunnen reizigers meepraten over de ontwikkeling en kan je 

hun feedback nog verwerken in het eindproduct. Dan geef je echt een stem aan de reiziger. Je moet 

uiteraard wel goed opletten bij welke producten je dit doet. Niet elk product leent zich hiervoor.

Wij hebben de website MB aan reizigers voorgelegd. Ze waren op zich tevreden maar vonden de infor-

matie veel te veel en niet toegesneden op hun behoefte. Zij wilden info die ze direct kunnen gebruiken 

‘just in time’ kunnen scheiden van achtergrondinfo ‘just in case’. Die aanbeveling hebben we ook 

doorgevoerd.

Motieven van reizigers bepalen de programma-inhoud

Reizigers hebben nadrukkelijk bepleit om knooppunten met parkeer- en fietsvoorzieningen te realise-

ren in zowel Maastricht-Noord als in Maastricht-Zuid. Ook hebben reizigers voeding gegeven voor de 

projecten rond E-bikes en de persoonlijke reisadviezen. 



            

            
21 Maastricht Bereikbaar

3.5 Fase 1B: van agenda naar contouren

Van december 2008 – september 2009; 9 maanden. 
Fase 1B richt zich op een nadere analyse van de problematiek in Maastricht en de 
kansen die dit biedt om tot de contouren voor een uitvoeringsprogramma te komen. 
De eerste stap om hiertoe te komen is het uitvoeren van de TOEKAN-analyse (meer 
informatie over TOEKAN is te vinden op de website van het KpVV). 

TOEKAN helpt bij structurele analyse en strategieontwikkeling

De TOEKAN-methode van Rijkswaterstaat stelt partijen in staat om op een gestructureerde wijze 

de opgave, de reizigersstromen (marktsegmenten) en de potentiële effecten van de verschillende 

gedragsalternatieven in kaart te brengen. Op basis van deze marktanalyse konden we gemakkelijk een 

strategie inclusief maatregelen ontwikkelen die aansluit bij de gestelde opgave. Dankzij de inzet van 

twee TOEKAN-experts konden wij TOEKAN goed passen, al hadden we nauwelijks ervaring in huis. 

MMM past de TOEKAN-methode toe in vier werksessies, waarbij naast de initiatiefne-
mers vertegenwoordigers van het Rijk, Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, NS, 
Veolia, Kamer van Koophandel en Vodafone (als grote, vooruitstrevende werkgever op 
gebied van Het Nieuwe Werken) aanwezig zijn in wisselende samenstelling. 

Meer zielen, meer vreugd 

We betrokken in de voorbereidende werksessies meerdere partijen in wisselende samenstelling. De 

inhoudelijk kwaliteit van de sessies groeide daarmee èn tegelijkertijd schiepen we draagvlak. 

De programmamanager organiseerde en begeleidde de werksessies. Hierin doorliep 
MB de vijf processtappen van de TOEKAN-methode:
1. Opgave verhelderen. Veel tijd steekt MB in een goede onderbouwing en afbakening 
van de opgave. 
2. Markt segmenteren. MB brengt de belangrijkste herkomst- en bestemmingsstro-
men in kaart. De doelgroep forensen werkt MB als prioritaire groep verder uit. 
3. Potenties inschatten. Per stroom en per type reiziger brengt MB mogelijke alterna-
tieven in kaart. Zo komen ze tot de potenties per stroom. 
4. Strategie bepalen. MB bepaalt de prioriteiten aan de hand van de potenties en de 
mogelijke alternatieven. De ervaringen in Haaglanden en Utrecht laten zien dat een 
combinaties van alternatieven het meest effectief is. 
5. Maatregelenpakket kiezen. Tot slot maakt MB de match tussen strategieën per 
stroom en de maatregelen.

Leken worden deskundigen

Vertrouwen op best personal judgement in plaats van op langdurige, met modellen onderbouwde ana-

lyse was een verademing, ook voor betrokken RWS-experts. Zo bleken werkgevers al heel veel feitelijke 

informatie over het reisgedrag van hun werknemers te kennen, inclusief de fileknelpunten. Dit leverde 

betrouwbare inschattingen op: bij kentekenonderzoek op een later moment bleek slechts een afwijking 

van +/- 10%. 
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De TOEKAN-sessies resulteren in het eerste (potentiële) maatregelenpakket voor 
MMM. Naast de analyse van bestaande initiatieven is de input van diverse experts 
een belangrijke voedingsbron. 
Bij de uitwerking hanteert het team een aantal uitgangspunten:
- Aansluiten bij lopende initiatieven en projecten. De opname van maatregelen in het 
programma MMM moet als voordeel hebben dat de samenhang met andere maatre-
gelen wordt versterkt, dat lopende projecten worden versneld en dat MB gezamenlijke 
uitwerking kon geven aan bestaande initiatieven van afzonderlijke MB-partijen. Een 
mooi voorbeeld is dat twee bedrijven wilden experimenteren met E-werken. Zij vroe-
gen MB om kennis en ervaringen uit de rest van het land. MB heeft er een gezamen-
lijk project van gemaakt. Een geheel ander voorbeeld was dat het al langer lopende 
project ‘Goederenvervoer Maastricht-Noord’ weer een impuls kreeg. 
- Maatregelen bundelen die geografisch of qua tijdsplanning nauwe samenhang 
vertonen;
- Maatregelen bundelen die een trekkersrol vragen van 1 of enkele grote uitvoerings-
partijen. 
- Contouren schetsen van de maatregelen en fase 2 van MMM (najaar 2009 – voor-
jaar 2010) benutten om deze maatregelen met regionale partijen nader in te kleuren 
en uit te werken tot concrete en door MMM-partijen gedragen uitvoeringsprojecten 
voor de periode 2010-2016. 

Figuur 3.5       
De maatregelen in con-  
cept gereed

Hoofdmaatregelen MMM per doelgroep Woonwerkverkeer (ochtend- en avondspits)

Vrije tijds-

verkeer

Goederen-

verkeer

A2 - Noord A79 Intern 

Maas-

kruisend

Maastricht

uitgaand

1 Opbouwen abonneebestand

2 E-werken

3 Doorontwikkelen Maasstricht-bereikbaar.nl

4 Arbeidsvoorwaarden

5 Integrale ontwikkeling knooppunt Beatrixhaven

6 Samenhangende meerjarenimpuls ov

7 Gestuurd parkeerbeleid Maastricht e.o.

8 Stimuleren fietsbeleid Maastricht e.o.

9 Maatregelen goederenvervoer

10 Maatregelen topdagen / evenementen

11 Mobiliteitspassen ‘Maastricht-bereikbaar.nl’

12 Reisinformatie reiziger

Met het doorlopen van de TOEKAN-analyse is tevens gewerkt aan draagvlakcreatie, 
door partijen actief te laten participeren in de werksessies. Aan het einde van fase 1B 
stelt het kernteam dan ook een Intentieverklaring MMM op die de partijen die tot dan 
toe betrokken zijn, gezamenlijk ondertekenen. Zo wordt niet alleen inhoudelijk de 
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balans opgemaakt, maar ook qua draagvlak. Partijen die de verklaring ondertekenen, 
geven aan dat:
- zij de ambities en activiteiten in het kader van het programma MMM actief onder-
schrijven en uitdragen;
- zij kennis en ervaring inbrengen in diverse projectgroepen;
- een aantal partijen is gericht gevraagd om menskracht en/of middelen in te zetten in 
fase 2 van het programma MMM.

 Meedoen creëert betrokkenheid bij stakeholders

We wisten dat de maatregelen hout sneden, maar hoe we dit gingen vormgeven en wat het opleverde 

was nog niet duidelijk. We hadden uiteraard consultants kunnen inhuren om dit uit te werken. Waar-

schijnlijk de snelste manier, maar niet dé manier om partijen betrokken te houden. We hebben er dus 

voor gekozen om betrokken partijen zelf te laten kiezen welke maatregel zij onder hun hoede wilden 

nemen. Zo ging elke partij aan de slag met de maatregel waar hij de meeste affiniteit mee had én waar 

hij zelf mee aan de slag wilde. De impuls voor E-werken is nadrukkelijk vanuit werkgevers gekomen die 

hier de contouren hebben uitgewerkt tot programmalijnen. Bedrijven zochten elkaar op om samen uit te 

werken hoe de maatregel vormgegeven moest worden en om de potentie van de maatregel in te schat-

ten. Een mooie manier van cocreatie.

3.6 Fase 2: van contouren naar regioconvenant

Van september 2009 - september 2010; 12 maanden. 
In de eerste fase van MMM stond de bereikbaarheid centraal. In fase 2 zoekt men 
nadrukkelijk de verbreding op: van mobiliteitsmanagement (primair overheidsbelang) 
naar een aanpak van Slim Werken Slim Reizen, waarbij werkgevers, aanbieders en 
niet te vergeten reizigers bij zijn gebaat. Men besluit dan ook de naam te wijzigen van 
MMM in Maastricht Bereikbaar (MB), met als ondertitel Slim Werken Slim Reizen 
(zie logo 2010).
HNW is in Maastricht overigens vanaf het begin sterk leidend geweest, inclusief 
zaken als arbeidsvoorwaarden waarvoor MB al in 2008-2009 een werkgroep van werk-
gevers had ingesteld. Maar deze verschuiving in einddoelen was ook in andere regio’s 
en landelijk in de Taskforce en de B50 groep goed merkbaar. 

Zoek en waardeer ieders motief om mee te doen

Werkgevers, overheden en aanbieders, hebben hun eigen motieven om mee te doen. Het is belangrijk 

om die te kennen en te waarderen. De belangen van overheden en werkgevers zijn inmiddels redelijk 

bekend. Aanbieders doen in Maastricht om een drietal redenen mee:

- Via MB boren ze een extra marketingkanaal aan, MB ‘zet’ als het ware nieuwe klanten voor ze klaar. 

Want MB organiseert het proces van aanbod en informatievoorziening. Zo bieden we ov-producten via 

de werkgever aan (vele) reizigers. 

- Via MB wordt gratis reclame gemaakt voor hun diensten. 

- Ze krijgen waardevolle kennis en krijgen geld om innovatieve pilots uit te voeren en het gedrag van 

klanten te onderzoeken. 
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Geduld is een schone zaak 

De wethouder had geduld. Deels kwam dat doordat de werkzaamheden rond de A2 nog niet op stel en 

sprong zouden beginnen. Maar belangrijker was dat hij vertrouwen had en overtuigd was van een meer-

jarige aanpak gericht op gedragsverandering. Natuurlijk, hij is en bleef een politicus, dus kortetermijn-

successen uit de pilots en kleine zichtbare producten/resultaten (website, kentekenonderzoek, eerste 

e-werkpilots) bleven welkom. De meerjarige aanpak was nodig, maar ook kansrijk. Twee bijkomende 

voordelen van ‘onthaasten’ zijn: 

- Partijen doen makkelijker mee als het doel verder weg ligt in de tijd. 

- Om partijen en individuele reizigers in beweging te krijgen moet je regelmatig stil staan om de juiste 

beweging in gang te zetten.

In fase 2 werken partijen samen aan:
- Versterken van de programmaorganisatie;
- Aanscherpen en ‘hard maken’ van de contouren van het MB-programma 2010-2016 
met geoperationaliseerde doelen, activiteiten en concrete uitvoeringsprojecten (in-
houd, tijd, geld, organisatie);
- Opstellen van een regioconvenant. 

Weten waar beslissers en financiers zitten, helpt in de opbouwfase

Op basis van de gesprekken die we voerden in fase 1A en de netwerken die onze mobiliteitsmakelaar en 

programmamanager hadden, kregen we een goed beeld van de beslissers en financiers in de regio. 

De directeuren van NS, Veolia en Q-Park zaten in het netwerk en besloten snel om menskracht te 

leveren en in de stuurgroep MB te gaan zitten.

Versterken programma-organisatie
Met de verbreding van een mobiliteitsmanagement-programma naar een aanpak 
voor SWSR is het duidelijk dat MB de samenwerking met werkgevers en aanbieders 
moet versterken. Voor aanbieders biedt MB een gemakkelijk kanaal om potentiële 
klanten te bereiken. Hen over de streep halen is dan ook niet de moeilijkste opgave. 
Werkgevers als samenwerkingspartner aan tafel krijgen is uitdagender. 

MB kiest bewust voor een aanpak om een relatief beperkte groep bedrijven gericht te 
benaderen. Op basis van de krachtenveldanalyse uit de eerste fase stelt het project-
team een top25 van werkgevers op die men graag bij MB wil hebben: een selectie van 
25 bedrijven uit de regio die òf een fors aantal werknemers in dienst heeft en/of grote 
verkeersstromen veroorzaakt èn ‘eager’ is om aan de slag te gaan met Slim Werken 
Slim Reizen. 
De mobiliteitsmakelaar benadert alle 25 werkgevers voor het reizigersonderzoek 
(zie hieronder bij ‘hard maken programma’). Een groot deel besluit mee te doen: ze 
waarderen de serieuze aandacht voor bereikbaarheid. Stap 2 is ze overhalen om ook 
convenantpartner te worden van MB en daarmee uit te groeien tot koploperbedrijf in 
de regio als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit blijkt een lastiger 
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opgave. Een deel is enthousiast, ziet kansen om mooie innovatieve projecten op te 
zetten samen met de overheid. Een deel is terughoudend: men vindt bereikbaarheid 
in eerste instantie nog steeds een opgave voor de overheid. 

Gemak is doorslaggevend voor gedragsverandering

Prijsprikkels werken maar ten dele bij het stimuleren van een gedragsverandering. Uiteindelijk zijn 

gemak en betrouwbaarheid cruciaal om deelnemers zo ver te krijgen dat ze gebruik maken van SWSR-

maatregelen. Werkgevers lieten zich niet verleiden bij het eerste aanbod van een goedkoop ov-product 

omdat andere belangen (intern draagvlak/privacy/controle) overheersten. 

Door naast de win-win van SWSR ook de voordelen voor betrokken partijen expliciet 
te maken ontstaat langzaam aan het besef dat er een match te maken is tussen de 
belangen van MB en de bedrijfsbelangen. Partijen besluiten mee te gaan doen. Een 
cruciale stap! 

Breng de driehoek naar binnen

MB gaat op een ‘gewone’ manier met haar omgeving om. Zo zijn er bijvoorbeeld een stuurgroep, sta-

keholdersessies en regelmatig overleg op landelijk niveau. Maar het sterkste punt blijft dat we de ‘drie-

hoek’ realiseerden binnen het programmabureau, vanuit drie hoeken draaien er mensen mee. Daarmee 

haalden we niet alleen denk- en doekracht in huis, maar hielden we vanaf dag één tegelijk goed contact 

met de belangrijkste spelers in onze omgeving: werkgevers, aanbieders en overheden. 

Naast convenantpartners besluit MB ook op zoek te gaan naar ambassadeurs: par-
tijen die niet direct een belang hebben bij MB maar die MB wel graag aan zich wilde 
binden omdat ze helpen om MB verder te brengen. Bij concerten van Andre Rieu 
geeft MB gericht reisinfo en parkeerinfo. 
  

Creëer koplopers

We hebben er in Maastricht bewust voor gekozen om onze convenantpartners tot ‘koplopers’ te be-

noemen. De naam ‘koploper’ gaf ze de gelegenheid onderscheidend te zijn in de regio en tegelijkertijd 

stelde het MB in staat om, als ze deze naam droegen, ook verwachtingen van ze te hebben. Je bent 

koploper of niet.
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‘Hard maken’ van het programma: reizigersonderzoek
Gelijktijdig aan het versterken van het draagvlak en de betrokkenheid van relevante 
partijen werkt MB aan het ’hard maken’ van het programma. MB laat een reizigerson-
derzoek uitvoeren om de hardheid van de cijfers en daarmee de haalbaarheid van het 
programma te onderzoeken. Dit onderzoek dient tevens als nulmeting voor het moni-
toringsprogramma van MB en als basis voor de opbouw van een reizigersbestand.
Er vindt een kentekenonderzoek plaats om inzicht te krijgen in de huidige verkeersin-
tensiteiten, indeling in voertuigcategorieën en de verkeersstromen in en rond Maas-
tricht (met name forensen, goederen, sociaal-recreatief en zakelijk). Daarnaast neemt 
MB een enquête af onder reizigers. De enquête bestaat uit vragen over o.a.:
- werkgedrag (arbeidsduur, thuiswerken, begin- en eindtijden, zakelijke reizen);
- reisgedrag (reistijden en vervoerswijze van/naar vast werkadres en andere werk-
adressen);
- achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, herkomst, aantal auto’s, invloed van pri-
véomstandigheden op reisgedrag).

MB benadert reizigers via twee sporen om de enquête in te vullen: (1) via het kente-
kenregistratieonderzoek en (2) via 25 (grote) werkgevers, ook wel ‘koploperbedrijven’ 
genoemd. In totaal werden 15.000 enquêtes ingevuld. Respondenten konden zich 
door het invullen van een vragenlijst aanmelden en bovendien globaal hun voorkeur 
aangegeven voor een aantal producten. Circa 60% van de respondenten reageerde 
hier positief op en meldde zich aan voor het reizigersbestand. Dit komt neer op ruim 
8.000 reizigers - voornamelijk forensen - die daarmee dus in meer of mindere mate 
aangeven interesse te hebben in Slim Werken Slim Reizen. Een positief resultaat. 

Hogere respons dankzij dubbele aandacht

Doordat we in een korte tijd achter elkaar de kentekens registreerden en de deelnemers aanschreven 

voor de enquêtes, kregen we een hoge respons. 
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MB kan op basis van de resultaten van dit onderzoek de getallen rond de verkeers-
stromen aanscherpen. Bij vrijwel alle stromen betreft het een aanscherping van +/- 
10%. De inschattingen van deskundigen in de TOEKAN-analyses blijken dus redelijk 
goed te zijn. MB ontdekt drie opmerkelijke zaken:
- De verkeersstroom naar het zuiden is veel kleiner dan verwacht. Het overgrote deel 
van het verkeer blijkt dus in de stad te blijven ‘hangen’.
- Het aandeel goederenvervoer in de spits blijkt kleiner dan verwacht. Vrachtverkeer 
mijdt zelf blijkbaar al de spitsen. 
- Intern Maas-kruisend autoverkeer binnen de stadsgrenzen en uitgaand verkeer A2 
blijkt veel groter dan deskundigen dachten.
  

Figuur 3.6      
Analysemethode ‘Slim 
Reizen’

 

 Huidige situatie       veranderen in Slim reizen

                    Tot 5 km, max 20 min langzamer dan auto

                    5 - 15 km, max 20 min langzamer dan auto

                    Min. 10 min. sneller dan e-bike of fiets

                    Max 1,6x langzamer dan auto

                    Max 60 min. langzamer dan auto

 Fiets                 Fiets          Auto

 34%                41%          25%

             Auto               ov

             59%               14%

 e-Bike   

 0%    ov            

      7%                   e-Bike 

                       20%

 

Forensen zijn makkelijker te bereiken dan bezoekers

Door onderzoek kregen we de doelgroepen forensen en vrachtverkeer vrij gemakkelijk in kaart. We kon-

den ze goed in een databestand krijgen en houden en met gerichte marketing bewegen tot structureel 

ander reisgedrag. De omvang van de doelgroep bezoekers hebben we echter nog steeds niet scherp. 
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Bezoekers zijn makkelijker te bewegen dan forenzen 

Zicht op omvang en motief van een doelgroep wil nog niet zeggen dat ze ook gemakkelijk zijn te 

beïnvloeden. Forensen vertonen sterk gewoontegedrag. Bezoekers zijn wat dat betreft gemakkelijker te 

beïnvloeden. Bij vrijetijdsbesteding staan mensen eerder open voor iets nieuws. 

Op basis van resultaten van het reizigersonderzoek berekent het onderzoeksteam 
vervolgens de omvang van de diverse reizigersstromen (zie figuur 3.7). De noodzaak 
om te komen tot 10% reductie van de groei is vervolgens vertaald op deze reizigers-
stromen en reizigersgroepen. 
 
 

Figuur 3.7      
De reizigersstromen   
Maastricht 2016.   
Woon-werkverkeer och-
tendspits, 7-10 uur

3.300  A2-noord ingaand

2.300  A79 ingaand

5.300  A2 / A79 uitgaand

5.000  intern niet -Maaskruisend

2.900  intern Maaskruisend oost-west

4.200  intern Maaskruisend west-oost

2.500  België ingaand

2.200  Aken-Heuvelland-Maastricht

1.000  doorgaand

‘Hard maken’ van het programma: van de lijst van twaalf naar definitieve lijst
Op basis van de SMART-doelen houdt MB de eerste lijst van maatregelen nogmaals 
tegen het licht. Deskundigen kiezen de maatregelen uit die een hoog effect lijken te 
hebben. Daarnaast kiest MB bewust voor enkele pilots waarmee ze zich kan pro-
fileren. Ze maken een overzicht van de maatregelen inclusief de bijdrage die deze 
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maatregelen leveren aan het bereiken van de doelstellingen. Hieruit blijkt direct de 
flexibiliteit die MB inbouwt in de aansturing van het programma: als alle maatregelen 
succesvol worden uitgevoerd, bereikt MB meer dan 100% van haar doelstellingen. 

Bouw zekerheden in

Een projectmanager weet van te voren dat niet elk project alle go-no-go beslissingen overleeft. Een 

financieel manager weet dat er bijna altijd sprake is van onderuitputting. Toch gaan we in de planning 

vaak uit van het beschikbare geld en van 100% succesvolle projecten. MB deed dat niet en ging uit van 

ongeveer 130% benodigde middelen om uiteindelijk in de buurt van de 100% uit te komen. Je neemt 

een risico op ‘overshoot’ en het kost meer budgetruimte. Maar de grote voordelen zijn wel dat je niet 

vanaf het begin aan het kruidenieren bent en meerkostendiscussies krijgt en dat de kans op het halen 

van je doelen veel groter is!

Luisteren naar de reiziger: creatieve filerondetafels
Om ook direct contact te hebben met reizigers en hen direct te betrekken bij nieuwe 
producten en diensten organiseert MB in samenwerking met de Amsterdam School 
of Management filerondetafels en filedenktanks. In 2010 is hier een start mee ge-
maakt. Er vonden drie tafels plaats met diverse reizigersgroepen:
1. een tafel over woon-werkverkeer binnen de stadsgrenzen van Maastricht;
2. een tafel over verkeer tijdens evenementen en topdagen;
3. een tafel over regionaal forensenverkeer.
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Tijdens een creatieve filerondetafel worden reizigers uitgedaagd tips aan te dragen 
voor een culturele omslag rond leef-, werk-, woon- en reiswijze ter vermindering 
van filedruk. Dit doen zij samen met kunstenaars, vervoersdeskundigen, personen 
uit bedrijfsleven en beleidsmakers. Ook de kunstenaars zijn afkomstig uit de regio. 
De creatieve filerondetafels leverden in totaal 50 praktische tips en adviezen op. De 
hoofdconclusies op een rij:
- De fysieke persoonlijke dialoog levert een grote betrokkenheid op met de thema’s 
van MB. Deze aanpak zou een structurele plek moeten krijgen in het uiteindelijke 
programma.
- Uit de eerste filerondetafels komt duidelijk naar voren dat ook andere expertises in 
het geding zijn dan alleen verkeerstechnische. MB zou meer aandacht kunnen geven 
aan gedragsdeskundigheid en aan marketing en communicatie in relatie tot reizigers-
profielen.
- De reizigersprofielen verdienen een verdere verbreding en nadere toetsing. Zo zou 
MB de thema’s ‘bereikbaarheid van Maastricht tijdens topdagen’ en ‘snelle gemeen-
schappelijke acties door en voor reizigers’ moeten uitdiepen en verbreden in het 
vervolgtraject.
- De dialogen tussen overheden, deskundigen en bewoners brachten verschillende 
confrontaties met zich mee. Investeren in dialoog kan informatie opleveren over de 
verschillende manieren waarop MB naar doelgroepen kan communiceren.
- MB doet er goed aan uitdrukkelijk de jongere reizigers een eigen stem te geven.
- MB zou diverse suggesties, tips en adviezen van een kort commentaar kunnen voor-
zien en kunnen communiceren met de deelnemers.

De resultaten uit de filerondetafels zijn verwerkt in de diverse maatregelen en uitge-
werkt in het programma MB 2010-2016. Daarmee hebben de reizigers direct invloed 
gehad op de inhoud van het programma. De creatieve filerondetafels hebben inmid-
dels opvolging gekregen in de vorm van creatieve filedenktanks. In deze denktanks 
beoordelen reizigers producten en diensten, voordat MB ze op de markt brengt, 

Ga uit van de behoefte van de reiziger

De vragen van reizigers zijn richtinggevend voor MB. We hebben inzicht hierin gekregen via de filereizi-

gersdenktank. “Wij bedenken niet wat goed voor u is. Dat bedenkt u zelf.” Uit filerondetafels blijkt dat 

gemak, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid leidend zijn in keuze van de gebruiker. Dat hebben 

we dus ook verwerkt in onze aanbod. Het draait niet altijd om financiële prikkels.

De snelle maatregelen: ‘quick wins’
Tijdens het hard en zacht ‘maken’ van het programma, start MB de eerste projecten 
al op als belangrijke bouwstenen voor de maatregelenpakketten: de quick wins. MB 
kiest er bewust voor al buiten aan de slag te gaan terwijl de ‘winkel’ nog moet worden 
ingericht. Zo kan men aan geïnteresseerde partijen direct laten zien dat het geen 
papieren afspraken zijn maar dat er ook daadwerkelijk iets in de praktijk gebeurt. Dit 
is mogelijk dankzij cofinanciering van de Taskforce Mobiliteits Management.
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MB start drie projecten op in 2009-2010: 
1. Opbouw reizigersbestand. De reiziger staat centraal in de aanpak van MB. Om het 
gedrag van reizigers te beïnvloeden moet MB maatregelen ontwikkelen die aansluiten 
bij de wensen en behoeften van reizigers. Hoe beter deze aansluiten bij de individuele 
behoefte van de reiziger, des te groter is de kans dat hij/zij hier gebruik van gaat ma-
ken. Daarom besluit MB een bestand te bouwen van met name forensen in de regio 
Maastricht met informatie over verplaatsingspatronen, verplaatsingsmotieven en 
andere relevante kenmerken van de reiziger. Aan de hand van de informatie in deze 
(dynamische) database kan MB voor elke reiziger een aanbod op maat ontwikkelen. 
Bovendien ontstaat een waardevolle databank en een krachtige marketing- en monito-
ringstool.
2. E-werken (later genoemd: Het Nieuwe Werken). De verwachtingen ten aanzien 
van E-werken zijn hoog. MB verwacht dat dit een krachtige maatregel zal zijn om de 
automobiliteit terug te dringen. Betrokken werkgevers willen hier graag mee aan de 
slag. Doelstelling van dit project is het opstellen en uitrollen van een plan van aanpak 
voor het stimuleren van E-werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken met behulp van 
ICT), waarbij MB onderscheid maakt naar: spitsmijdend E-werken (al dan niet op ba-
sis van een financiële stimulans), Incidenteel thuis ‘een dagje E-werken’, Structureel 
thuis E-werken, en Werken vanuit een E-werkkantoor.
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3. Website en publiekscampagnes. In de eerste fase van MB is veel tijd besteed aan 
procescommunicatie om partijen die deelnemen aan MB betrokken te houden. In 
fase 2 gaat de aandacht ook uit naar marketingcommunicatie: communicatie die er 
op gericht is om de reiziger te verleiden tot het vertonen van ander gedrag. Eind 2012 
ontwikkelt MB ook de website en de eerste publiekscampagnes.

Zichtbare resultaten zorgen voor draagvlak

Het kostte veel tijd om tijd en geld te regelen om aan de slag te kunnen gaan. Gevolg was dat er nog 

weinig zichtbaar iets op straat gebeurde. We hebben wel geprobeerd dit op te vangen met enkele quick 

win-projecten, maar toch bleven de branding en de zichtbare resultaten mager. Een volgende keer zul-

len we nog sneller zorgen voor zichtbare resultaten. Dit helpt om het programma gedragen te krijgen, 

met name bij niet-overheden. In de stappen van het 7s-model zet je dan in feite stap 5 (van de zeven) 

eerst om stap 3 te kunnen zetten. 

MB sluit fase 2 af met het ondertekenen van het regioconvenant SWSR. Met het 
convenant ondertekenden partijen het belang van MB en beloofden ze een bijdrage te 
leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Maar liefst 54 partijen onderteke-
nen het convenant. Dat was uniek, zeker omdat een groot aantal individuele bedrijven 
mee tekende en niet alleen de koepels van VNO-NCW en Kamer van Koophandel. 
Het grote aantal gaf ook een enorme branding, zelfs op nationale schaal, Maastricht 
stond direct op de Haagse agenda. 
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Meetekenen is nog geen ondertekenen

Werkgevers vinden bereikbaarheid belangrijk, maar tegelijkertijd spelen er andere wensen: rust in de 

tent, geen gedoe met de OR en graag maatwerk. Hier hadden we niet op gerekend. Het heeft dan ook 

relatief lang geduurd voordat convenantpartners gingen bewegen. Achteraf gezien hadden we direct 

de match moeten maken tussen de belangen van de convenantpartners en MB. Dan hadden de werk-

gevers niet ’meegetekend’ met een overheidsplan. Dan was het een plan geworden met nog sterker 

gedeelde belangen en gedeelde inspanningen.
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Van september 2010 – december 2011, 1e uitvoeringsfase; 16 maanden. 

Met de vaststelling van het programma MB 2010-2016 en de ondertekening van het 
regioconvenant is de voorbereidingsfase (fase 2) afgesloten. Draagvlak en haalbaar-
heid lijken in balans. 
 

Een ondertekening betekent nog geen actie

We hadden explicieter moeten zijn in de afspraken in het regioconvenant. Wie draagt er wat bij? Gevolg 

van de onduidelijkheid was dat het lastig was om partijen echt aan de slag te krijgen. We moesten regel-

matig een deel van de stappen kort opnieuw doorlopen, bijvoorbeeld de contouren vaststellen, de eerste 

projecten doen, daarna het definitieve programma vaststellen en daarna de definitieve acties starten. 

Met alleen een keer tekenen, ben je er gewoon nog niet. Bij Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar 2012-

2014 moesten we stappen 1-4 uit 2008-2010 in feite weer een stuk opnieuw doen.

De uitdaging is om de projecten in samenhang uit te voeren. MB zoekt en vindt de 
samenhang dankzij verschillende zaken: inhoud, organisatie, communicatie, denken 
vanuit de reiziger, de programma-aanpak, de driehoek, door te onthaasten, de portfo-
lio’s en dankzij de MB OV-chipkaart. In de volgende paragrafen wordt dit uitgelicht. 

Bepaal de timing niet zelf

De samenhang bereikten we voor een groot deel doordat de reiziger de timing van de maatregelen 

bepaalde. Zijn vraag en behoefte stelden we centraal. We moesten afleren om bij de planning van maat-

regelen vanuit aanbod en techniek te denken. 

De belangrijkste twee vlakken bleken het bouwen van één huis (de programma-orga-
nisatie) en de communicatie. De communicatie is geheel verweven met de organisa-
tie en de maatregelen. 
Alles wat naar de reiziger wordt gecommuniceerd loopt via MB. Informatie wordt op 
meer (virtuele) plekken neergelegd of door anderen uitgedeeld, maar het komt vanuit 
MB. Dat gaat natuurlijk niet vanaf dag 1 vlekkeloos, maar in de Stuurgroep konden ze 
elkaar er eerlijk op aanspreken als één van de partijen in de ‘fout’ was gegaan. 

4  Projecten uitvoeren in samenhang (stap 4 en 5)
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Acute hinder helpt om SWSR van de grond te krijgen

Als er een compleet wegvak of een brug wegvalt, ontstaat er vaak acute hinder. Dit helpt om SWSR 

goed van de grond te krijgen. MB had geen acuut probleem: de bouw van de tunnel zorgt voor hinder, 

maar niet vanaf dag 1 en niet van de ene op de andere dag. De hinder bouwt zich in de komende jaren 

langzaam op. En dan nog niet eens direct door bouwhinder, maar doordat er meer verkeer komt in een 

A2-gebied dat kwetsbaar is voor teveel spitsverkeer. Gevolg hiervan is dat zowel bij reizigers als werkge-

vers geen acuut urgentiegevoel ontstond om met SWSR aan de slag te gaan. Dit maakte het lastiger om 

MB in het begin echt van de grond te krijgen. 

Inmiddels is de urgentie hoog: overal vinden wegwerkzaamheden plaats. Reizigers hebben dus behoefte 

aan reisadvies. Het project regioregie slaat om die reden bijvoorbeeld goed aan: met alle gemeenten 

worden wegwerkzaamheden afgestemd en wekelijks wordt een actueel reisadvies via alle websites 

verspreid. 
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4.1 Opzetten programma-organisatie

MB heeft de basis voor de uitvoering gelegd: de maatregelen zijn vastgesteld en 
partijen die mee willen doen, hebben het convenant ondertekend. MB heeft ervoor 
gekozen deze basis niet te beschouwen als een blauwdruk voor de komende zes jaar. 
In plaats daarvan is MB gaan werken met een dynamisch programma waarbij stuur-
groep/programmamanager ‘flexibel aan de knoppen kunnen draaien’ om de program-
madoelen te halen.

 Het convenant levend houden is belangrijker dan gedacht 

Na ondertekening van het convenant blijken de partijen toch al snel weer vanuit hun eigen belang te 

denken. Het is belangrijk het convenant niet te laten verwateren, maar bij conflicterende belangen het 

gesprek aan te gaan. Bij MB hebben we geprobeerd deze gesprekken altijd open te voeren. Niet het 

convenant als regel, maar het probleem bespreken, de belangen open op tafel leggen en samen naar 

oplossingen zoeken. Dit deden we bijvoorbeeld bij de samenwerking met de ov-ketenpartijen. Pas toen 

de conflicten (andere belangen, andere producten en andere tempi voor marketing) open op tafel lagen 

kon MB een nieuwe basis voor een goede samenwerking bouwen.

MB kiest voor een dynamische aanpak waarin ze op basis van monitoring en pe-
riodieke evaluaties jaarlijks een herijking uitvoeren en een uitvoeringsprogramma 
vaststellen. Met deze herijking kun je flexibiliteit behouden, zowel in inhoud als in 
betrokkenheid van partijen, om de beoogde doelen te bereiken. Daarom kiest MB 
voor programmamanagement als aanpak. Een bewuste keuze, omdat:
- De doelen van het programma vaststaan en MB daarop kan sturen. De maatregelen 
zijn weliswaar vastgelegd, maar ze zijn flexibel in te vullen gedurende de looptijd van 
het programma. Dit is wenselijk gezien de onzekerheid van de groeiprognoses van 
het autoverkeer, de onbekendheid van het daadwerkelijke effect van de diverse maat-
regelen, de wens van werkgevers om de diverse maatregelen gefaseerd in te kunnen 
voeren, het aanpassen van de maatregelen op basis van de uitkomsten van groot-
schalige pilots en het aandienen van nieuwe innovatieve oplossingen en inzichten. 
- Er is een duidelijke samenhang tussen de diverse typen maatregelen in het program-
ma. Samenhang zowel tussen de diverse doelgroepen als binnen de geografische 
corridors. 
- De programmamaatregelen worden uitgevoerd door een samenwerkingsnetwerk 
met een onafhankelijke regie door het programmabureau. De onafhankelijkheid is op 
drie manieren gewaarborgd:
 1. Programmamanager en mobiliteitsmakelaars zijn procesmensen, ze verkopen   
 geen eigen product. 
 2. MB wordt door meerdere partijen gefinancierd.
 3. Sommige projectleiders zijn consultants die een commercieel product verkopen.
  Dat gebeurt echter altijd onder de vlag van MB waarbij het MB-belang voorop staat
  en het commercieel belang van bijvoorbeeld aanbieders volgend zijn. Hiervoor 
 tekenen zij ook vertrouwelijkheidsverklaringen en wordt alle ontwikkelde kennis/
 producten breed gedeeld, binnen Maastricht maar ook met andere BB-regio’s.
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- Er zo ruimte komt voor het uitvoeren van pilots en het oppakken van nieuwe initia-
tieven die bijdragen aan de realisering van de programmadoelen.

 
Onafhankelijkheid is een kritische succesfactor

De onafhankelijkheid van de organisatie is niet alleen noodzakelijk voor de regie en voor het 

kunnen uitvoeren van flexibel programmamanagement. Het is ook belangrijk voor het delen van 

kennis. De kennis die onder de MB-vlag is opgebouwd, is van iedereen en wordt actief gedeeld. Dit 

rapport is daar een voorbeeld van!

Programmabureau MB als ‘motor’ voor de uitvoering 
De operationele uitvoering van het programma MB vindt plaats door het programma-
bureau onder leiding van de programmamanager. De programmamanager krijgt van 
de stuurgroep een mandaat om het programma uit te voeren. 
Het programmabureau is onafhankelijk en fungeert als schakel tussen de deelnemen-
de partijen. De aard en omvang van de formatie van het programmabureau kan ge-
durende de looptijd van het programma verschillen. Dit is afhankelijk van de samen-
stelling van het maatregelenpakket, de intensiteit van het programma en de hiervoor 
benodigde disciplines. Het programmabureau is opgebouwd uit een vast kernteam 
en een flexibele pool projectmanagers. Het kernteam bestaat in 2010-2011 uit de 
programmamanager, een mobiliteitsmakelaar, twee communicatieadviseurs, een ver-
keerskundige en een management-assistente. Naast het vaste kernteam benoemt MB 
per project een projectmanager voor de duur van het project. Hierbij streeft MB naar 
een goede verdeling van projecten over partijen, rekening houdend met de natuurlijke 
rol en belangstelling van betrokken partijen. 

Bij de start van MB kende de organisatie een kernteam van 4 plus enkele projectlei-
ders. Van september 2009 tot september 2010 groeide MB tot circa 10 personen. 
Vanaf 2010 hadden ze een kern van ca. 8 met in totaal 25 medewerkers in het pro-
grammabureau. De verhouding tussen inhuur & detachering vanuit overheden & 
detachering vanuit aanbieders en werkgevers is ongeveer: 60-20-20.
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Figuur 4.1      
Schematische weergave 
van het programmabu-
reau

   Dagelijks toezicht            Stuurgroep

              Programmabureau Maastricht Bereikbaar

    Programmamanager          Backoffice:

                     - Medewerkers reizigersbestand

                     - Financieel juridische expertise

                     - Verkeersdeskundige

    Frontoffice

    - Mobiliteitsmakelaar          Communicatie:

    - Programma secretariaat         - Communicatiestrateeg

                     - Communicatiemedewerker 

              Uitvoeringsprojecten SWSR 

     Projectleider      Projectleider       Projectleider            Projectleider    

         

 
Wie zaait zal oogsten

MB probeert bewust projecten bij werkgevers neer te leggen en zoekt projectleiders uit de deelnemende 

bedrijven. Dit is goed voor het draagvlak, vergroot de bijdragen vanuit deze hoek en je weet direct wat 

er speelt. Het is echter niet altijd goed voor het tempo, want je hebt een langere doorlooptijd nodig om 

met de bedrijven draagvlak en inhoud voor elkaar te boksen. En een beetje meer sturing is ook gewenst. 

Maar uiteindelijk, als het netwerk er is, dan kun je ook snel doorpakken. 

Stuurgroep
De stuurgroep geeft richting aan de uitvoering van het programmabureau MB door 
besluiten te nemen over de inhoud, richting en fasering van het programma, die wor-
den voorbereid door de programmamanager en secretaris van de stuurgroep. 

De stuurgroep houdt toezicht op het programmabureau en beoordeelt de uitvoering 
van het programma minimaal elk kwartaal in overleg met de programmamanager. De 
stuurgroep neemt besluiten over tussen- en eindproducten en zorgt voor de ‘bor-
ging’ van deze besluiten naar de eigen achterban. Ook fungeren de stuurgroepleden 
nadrukkelijk als ‘ambassadeurs’ van het programma en spelen een cruciale rol in de 
communicatie en publiciteit rondom het programma. 

Om te zorgen voor een volledige onafhankelijke positie van het programmabureau, 
een eenduidige juridisch -financiële structuur en een versterkte positie in het uitvoe-
ringsveld is in deze fase een zelfstandig opererend Programmabureau MB ingesteld, 
aangestuurd door een Dagelijks Bestuur vanuit de stuurgroep. 
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reizigers

           aanbieders
           mobiliteitsdiensten

   afspraken                 afspraken

overheden                     werkgevers en
               afspraken        publiekstrekkers

ANWB /

Fietsersbond /

Reizigers Overleg

Limburg

De programmamanager stuurt op doelen en de projectleiders hebben tegelijk een be-
hoorlijke vrijheid in hun input/output keuzes. De aanpak is daarmee niet top-down, 
noch een blauwdruk sturing of een multi-projecten aanpak. Het Programmabureau 
MB is een combinatie van procesregie tussen partijen en een programmasturing op 
doelen, met gezamenlijke afspraken over inzet van mensen/middelen om die doelen 
te halen.

Samenwerkingsproces
De ambities van MB zijn niet alleen gericht op het bereiken van inhoudelijke doelen. 
Ook een intensief samenwerkingsproces tussen overheden, werkgevers en aanbie-
ders van mobiliteitsdiensten is noodzakelijk. 

A2 Bedrijvenplatform / André Rieu Prod. 

/ Arboned / azM / Corus / DHL / DSM / 

ELC Limburg / EVO / FSOM / Gemeente

Eijsden / Gemeente Heerlen / Gemeente 

Maastricht / Gemeente Meerssen / Hoge 

School Zuyd / Horeca Nederland / ING / 

Johnson Matthey / KHN / KvK Limburg /

KWV / LWV / Maastro / MECC / MKB / 

Mondriaan / Mosa / MTB / NCR / O-I 

Manufacturing / Ondernemers Wyck /

Provincie Limburg / Q-Park / Rabobank / 

Rubber Resources / RWS Limburg / Sabic 

/ Sappi / Sahot / Servatius / SIM /

Teleperformance / TEFAF / TLN / Univer-

siteit Maastricht / VBO / Vivre / Vodafone 

/ VVV / WML

Gemeente Maastricht / Provincie 

Limburg / Projectbureau A2 Maastricht / 

RWS Limburg / Avenue2

Nederland Bereikbaar / NS Regio Zuid / NS

OV-Fiets / De Lijn Limburg / Veolia Transport

Limburg / Q-Park / Reisinformatiegroep 9292 /

TeleWerkForum

Figuur 4.2      
De vertegenwoordigers 
in de stuurgroep MB en 
regioconvenant SWSR 
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Ruimte om te experimenteren

In MB hebben we bewust in alle fasen ruimte gecreëerd en vastgehouden om maatregelen die minder 

goed werken of minder aanspreken te stoppen of te vertragen en om te kunnen experimenteren en 

nieuwe producten te ontwikkelen. Zo kwam in het nieuws dat de ziekenhuizen te maken hebben met 

veel ‘no shows’. Nu wordt een idee uitgewerkt tot een operationeel project om bij de afspraakbevesti-

ging voor een polikliniek direct een persoonlijk reisadvies mee te sturen. 

MB heeft bewust benoemd wat naar haar idee garanties zijn voor een goede samen-
werking, zodat hier ook op kan worden gestuurd. Deze garanties zijn (tot op heden):
- Samenstelling van de stuurgroep gelijk houden zodat betrokkenen zich als organi-
satie maar ook persoonlijk verbinden aan MB, zich hard maken voor het bereiken van 
de doelen en elkaar en zichzelf durven aanspreken.
- Zorgen voor telkens nieuwe impulsen in € via landelijke programma’s zoals de 
Taskforce MobiliteitsManagement, het Platform SWSR of het rijksprogramma Beter 
Benutten. Hierdoor kan het MB-programma doorgaan, ook als deelnemende partijen 
nog niet direct met geld over de brug komen of slechts een deel van de investering 
kunnen bekostigen.
- Vieren van successen zodat zichtbaar wordt wat MB doet en waar zij voor staat.
- Programmateam samenstellen van een combinatie van vertegenwoordigers van 
moederorganisaties en consultants/externen op projectbasis zodat er telkens fris 
bloed blijft stromen, frisse ideeën ontstaan en MB blijft vernieuwen.

Elk succesje moet je vieren

Vraagbeïnvloeding is nog steeds een onderwerp waar bestuurlijk veel scepsis over bestaat. Het staat op 

de agenda maar de bewijslast dat het structureel iets oplevert, is lastig te geven. Je moet permanent het 

momentum benutten om deze nieuwe tak van sport te agenderen. En kleine succesjes moet je vieren 

want 100 kleine speldenprikjes helpen ook en vieren van successen motiveert om door te gaan. 

4.2  Uitvoering Fase 3A: Slim Werken Slim Reizen 

Van september 2010 - januari 2012; 16 maanden. 
De introductie van maatregelen beslaat in feite twee fasen: de geplande uitvoerings-
fase MB SWSR (fase 3A) en de uitvoeringsfase Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar 
2012-2014 (fase 3B). 

De opstartfase gebruikt MB voor de introductie van de maatregelen, zoals de mobili-
teitsscans bij bedrijven en het introduceren van de mobiliteitspas. 
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De 50-50 regel werkt

Het werken met package-deals werkt stimulerend voor bedrijfsleven. De overheden binnen MB zetten 

zich in om subsidie binnen te halen voor innovatieve projecten om de bereikbaarheid te verbeteren. 

Werkgevers en / of aanbieders zeggen toe dat zij zelf een deel financieren als de overheid de subsidie 

binnenhaalt. MB paste dit succesvol toe bij het project OV-ketenmobiliteit, Slim Parkeren en Binnen-

stadservice goederen. Een mooie manier om initiatieven waar onvoldoende budget voor beschikbaar is, 

toch van de grond te krijgen.

In deze opstartfase onderzoekt MB ook maatregelen binnen pilots (Slim leasen, OV-
spitsmijden, Slim Parkeren). Ze hoopt inzicht te krijgen in het gedrag van reizigers 
naar aanleiding van deze maatregelen. Ook krijgt de programmaorganisatie in deze 
opstartfase een definitieve invulling. 

Mobiliteitsscans
In het najaar van 2010 start MB met het uitvoeren van mobiliteitsscans bij alle 
20 deelnemende (grote) werkgevers in de regio Maastricht. Ook de deelnemende 
werkgevers gevestigd in de regio’s Sittard-Geleen en Parkstad worden meegenomen. 
Tijdens de scans inventariseert MB per werkgever systematisch het reizigersgedrag 
van de werknemers voor het gehele bedrijf en brengt de mogelijkheden en kansen op 
het gebied van SWSR in kaart. In totaal worden er 23.000 medewerkers gescand.

Haastige spoed is wel eens goed

Op basis van de mobiliteitsscans per bedrijf en enquêtes onder een selectie van werknemers heeft MB 

5.500 persoonlijke reisadviezen opgesteld. De voorbereiding hiervan en het foutloos maken van de ad-

viezen heeft maanden geduurd, waardoor het advies maanden na de enquête is aangeboden. Hierdoor 

is de voeding van het reizigersbestand met 5.500 deelnemers gestagneerd en is ook het momentum om 

reizigers andere producten aan te bieden (ov-abonnementen, E-bike etc.) niet optimaal gebruikt. Het is 

noodzakelijk om een goede balans te vinden tussen de tijd die het kost om foutloze informatie te geven 

en een gewenste korte reactietijd, direct volgende op enquête. 

Vóór 1 januari 2012 maakt het programmabureau met alle deelnemende werkgevers 
afspraken die in een uitvoeringscontract tussen het programmabureau en elke indivi-
duele werkgever worden vastgelegd. Deze afspraken gaan onder andere over: 
- De bijdrage van het bedrijf bij het realiseren van de doelstellingen in het programma 
MB 2010- 2016 door het nemen van kansrijke maatregelen, zoals bijvoorbeeld de 
inzet van het openbaar vervoer, de fiets, de elektrische fiets, het buiten de spits reizen, 
het e-werken en het flexkantoor. 
- De herijking en/of invoering van mobiliteitsgerelateerde arbeidsvoorwaarden uit het 
‘Maastrichts Basispakket’. 
- De afname van producten onder de vlag van MB (onder andere de mobiliteitspas 
MB met een primair basispakket voor de ov-keten, bestaande uit de NS-treinen, Veo-
lia-bussen, OV-fiets, e-bikes en parkeren). 
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- De inzet van menskracht en middelen voor het uitvoeren van de in het individuele 
uitvoeringscontract gemaakte afspraken en bijdragen aan de diensten van het pro-
grammabureau (met name voor de periode 2012-2014).

Werkgever als tussenschakel biedt meer voor- dan nadelen

Het is mogelijk om forensen individueel te benaderen over de maatregelen van MB. Dan ben je directer, 

sneller en niet afhankelijk van anderen qua tempo en keuzes over wat ze wel en niet aan aanbieden. 

Maar als je gebruik maakt van bestaande communicatiekanalen is dat veel minder arbeidsintensief, 

bereik je de forens makkelijk en kunt gebruik maken van werkgeversregelingen t.a.v. woon-werkverkeer. 

MB heeft daarom gekozen om forensen via werkgevers te benaderen. 

Van de 23.000 afgenomen scans blijken 18.500 medewerkers relevant voor de ambitie 
van MB: deze medewerkers reizen structureel op de relevante corridors van en naar 
Maastricht. Van de 6.700 potentiële nieuwe slimme reizigers zijn er in overleg met de 
werkgevers in totaal ca 2.000 werknemers ingeschat waarmee MB snel aan de slag 
kon om te komen tot structureel anders reizen en werken. Dit betreffen medewerkers 
waarvan MB vermoedt dat ze gebruik zullen maken van een product of dienst van MB 

Fiets E-bike ov Carpool Flexibele 

werk-

plekken

Spits

mijden

Totaal 

zonder 

correctie 

PT-factor

Totaal 

met 

correctie 

PT-factor

1. Gemeente MST 65 97 52 29 58 229 530 466

2. UM 32 238 125 36 47 100 578 486

3. azM 150 200 136 37 nntb nntb 523 450

4. Rabobank MST e.o. 10 10 10 0 4 8 42 36

5. Provincie limburg 5 39 2 25 21 21 113 104

6. Gemeente Heerlen 0 0 0 1 4 8 12 11

7. WML 2 8 2 0 9 9 30 28

8. Maastro clinic 3 10 8 5 3 9 38 32

9. RWS 0 4 1 0 9 0 14 14

10. Mosa 10 5 3 3 0 0 21 20

11. 0-1 4 9 0 0 0 0 13 13

12. Rubber Resources 2 3 0 0 1 3 9 8

13. Leeuwenborgh Oplei-

dingen 

16 26 4 5 22 8 81 68

14. Teleperformance 92 5 0 118 0 0 215 198 

15. Vodafone 10 5 15 0 73 73 176 158

16. Mercedes-Benz CAC 8 10 5 6 5 9 43 32

17. Zuyd 15 49 0 0 0 2 66 53

18. Mondriaan 14 10 2 11 59 8 104 104

Totaal 438 728 365 276 315 487 2.608 2.281

17% 28% 14% 11% 12% 19% 0,87

Figuur 4.3      
Bijdrage achtien grote  
werkgevers aan aantal au-
to’s uit de spits in periode 
2012-2016
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om een alternatief voor de auto te kiezen en daarmee de corridor te ontlasten. Denk 
aan e-bike, ov-ketenabonnement of carpoolen. 

Denk vooraf na over de follow-up

De omvangrijke operatie om 5.500 reisadviezen te maken en tegelijk foutloos te willen blijven, vroegen 

beide veel aandacht. Maar nadat de reisadviezen waren verstrekt, waren we eigenlijk nog niet klaar. 

Want als het 1e reisadvies is verstrekt, volgt de gedragsverandering natuurlijk niet ‘als vanzelf’. 

Daarnaast zijn er 3.000 nieuwe ‘slimme werkers’ die MB kan faciliteren met maat-
regelen, zoals thuis werken of E-werken. De restgroep (ca. 8.800 medewerkers) zijn 
automobilisten die óf geen alternatief voor de auto hebben of al gebruikmaken van 
alternatieven en dus geen ‘nieuwe’ slimme reizigers of werkers zijn. De inschatting 
is dat de producten en diensten MB in totaal een reductie van structureel 1.600 tot 
2.300 auto’s per dag uit de spits kan opleveren. Dit komt goed overeen met de ambi-
tie van MB voor de doelgroep forensen. 

En hoe gaat MB deze ambitie waarmaken? Door een portfolio van maatregelen aan te 
bieden die medewerkers ondersteunt bij slim werken en slim reizen. Dit samenhan-
gend portfolio aan diensten is een mooi voorbeeld van samenhang dat MB operati-
oneel heeft dat ze op maat per werkgever in 2012-2014 gaan uitrollen. De werkgever 
krijgt een maatpak voor die diensten die hij prioriteit geeft en waarmee hij bijdraagt 
aan de doelen. De doelen staan vast, het middel om daar te komen is beschikbaar en 
de werkgever kiest in soort, planning en kosten welke middelen hij van jaar tot jaar uit 
de MB-portfolio gebruikt. Omgekeerd beginnen de werkgevers om nieuwe producten 
te vragen. Eén van de belangrijkste pijlers in dit portfolio is de MB OV-chipkaart.

Zoek een balans tussen maatwerk en gestandaardiseerde producten

Werkgevers willen maatwerk, maar voor elke werkgever maatwerkproducten ontwikkelen kost onnodig 

veel tijd en geld. Ook bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten wilde iedereen zijn eigen over-

eenkomst met zijn eigen producten en diensten. Uiteindelijk hebben we gekozen voor één basisover-

eenkomst met algemene afspraken t.a.v. monitoring en dergelijke en daarnaast een keuzemenu t.a.v. 

producten en diensten, bijvoorbeeld reisadviezen, carpoolen, e-bikes. 

Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart
De MB OV-chipkaart is een kaart met daarop verschillende producten die de reiziger 
in de regio Maastricht kan gebruiken voor zijn reizen met de trein, bus, OV-fiets en 
om te parkeren op P+R terreinen. Het is binnen het programma geen los product, 
maar een belangrijke schakel tussen verschillende producten en een medium voor de 
communicatie met de reiziger. 
Door de techniek van de OV-chipkaart krijgt MB gemakkelijk en direct inzicht in het 
daadwerkelijke gebruik van de pas en het reizigersgedrag, uiteraard binnen de daar-
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voor geldende privacywetgeving. Voor zowel de vervoerders, werkgevers als overhe-
den levert dit inzichten op in de werkelijke commerciële waarde van de pas. Inzichten 
in het daadwerkelijk gebruik van de MB OV-chipkaart geeft weer nieuwe informatie 
om maatwerkproducten en diensten aan de gebruikers te gaan leveren.

Mogelijke weerstand tegen de OV-chipkaart kun je ombuigen als je in staat bent om 
de mogelijkheden van info over het reisgedrag om te zetten in concrete nieuwe pro-
ducten en diensten die de reiziger als plezierig en prettig ervaart. Bijv. een belservice 
als je regelmatig verkeerd je check in- check out hebt uitgevoerd.
Een belangrijk ander voordeel van MB OV-chipkaart is dat het MB in staat stelt een 
persoonlijke relatie met de reiziger op te bouwen. Zo kan MB zien welk traject een 
reiziger hoe vaak aflegt. Op basis van deze informatie kan zij de reiziger reisadviezen 
geven, specifieke producten aanbieden of uitnodigen om deel te nemen aan pilots. 

MB kiest in 2010-2011 voor een gefaseerde invoer van de MB OV-chipkaart in drie 
stappen:
1. Strooipas: MB start met het uitdelen van een gratis ‘strooipas’ zonder abonne-
ment met als doel om vooral veel reizigers in het reizigersbestand MB te krijgen en 
om de werknemers van de grote werkgevers te ‘laten wennen’ aan het reizen met 
de OV-chipkaart op saldo. De reguliere OV-chipkaart vormt de basis voor de mobi-
liteitspas met een duidelijk en herkenbaar logo van MB erop. De introductie van de 
MB OV-chipkaart valt samen met de grootschalige introductie van de OV-chipkaart 
door Veolia Transport in Limburg (eind 2010-begin 2011). Stap 1 is goed gelukt met de 
introductie van ca. 6.500 strooipassen medio 2011.
2. Basispas: in de volgende fase biedt MB in overleg met de grote aanbieders (NS, 
Veolia, Q-Park, OV-fiets) een specifiek ‘vrij-reizenabonnement’ aan op de pas. Dit 
abonnement kan door de werkgevers collectief voor haar werknemers worden afge-
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nomen tegen een vast bedrag per jaar. Dit is het collectieve basisabonnement dat de 
start moet zijn van de gedragsverandering van de autoreizigers. 
3. Maatwerkpas: Als grote groepen reizigers op deze wijze gebruikmaken van het aan-
geboden product van MB ontstaat zicht op het reisgedrag van de betrokken werkne-
mers. Werkgever en werknemer krijgen inzicht in de kosten en zijn wel/niet overtuigd 
van het gemak van de pas. MB kan in die fase - samen met de aanbieders - zorgen 
voor een maatwerk-abonnement. Een abonnement waarbij alleen betaald wordt voor 
het daadwerkelijke gebruik (pay-as-you-go-abonnement). 
De stappen 2 en 3 bleken in de praktijk niet haalbaar: werkgevers wilden geen vast 
abonnement maar gelijk maatwerk. 

Onderzoek de weerstand

Het idee van de MB OV-chipkaart was een geweldig idee, vonden we. Bovendien hadden de werkgevers 

meegedacht over het aanbod. Maar … werkgevers liepen er niet direct warm voor. Het riep veel vragen 

op en ze wilden geen introductieproblemen. 

We zijn toen te snel gaan sleutelen aan het aanbod. Later bleek pas dat het niet aan het aanbod lag, 

maar aan interne weerstand bij bedrijven om MB als ‘ontzorger’ te zien. Denk hierbij aan privacy, recht-

matigheid en controle door managers. We hadden moeten doorpraten over de achterliggende redenen 

van de weerstand. 

De ontwikkelingen rond de OV-chipkaart en abonnementen zorgden bovendien voor 
vertraging. Ook bleek het aantal nieuwe ov-reizigers beperkt. Om die reden is in 2012 
de ambitie bijgesteld. MB start met een beperkt aantal bedrijven dat voor een deel 
van haar reizigers een MB OV-chipkaart krijgt aangeboden met maatwerkabonne-
menten. In een aantal gevallen wordt de MB OV-chipkaart gecombineerd met een al 
gangbare NS-businesscard omdat integratie op één kaart nog niet mogelijk is.

Varieer in je aanbod

Agendeer ook de minder gemakkelijke producten/diensten en varieer met een groeimodel waarin je 

uitgaat van een eerst een kleine afname van de producten/diensten en in de volgende jaren gaat groeien 

of waarin je uitgaat van een gefaseerde invoer. Bijvoorbeeld door niet in 2012, maar pas in 2013 nieuwe 

ov-abonnementen in te voeren, als de oude zijn verlopen. Of bijvoorbeeld de nieuwe MB OV-chipkaart 

pas introduceren als het jaarcontract van de NS-businesscard gaat verlopen. 

Innovatieve pilots
Het programma MB is dynamisch van karakter: om beoogde doelen te bereiken 
dient van tijd tot tijd de stand van zaken opgemaakt te worden om na te gaan of het 
programma nog op koers ligt. Daarbij wil MB flexibiliteit behouden om maximaal in 
te spelen op nieuwe initiatieven van reizigers, het bedrijfsleven en aanbieders van 
mobiliteitsdiensten/-diensten om het gedrag van reizigers structureel te beïnvloeden. 
In de voorbereidingsfase starten daarom drie grootschalige pilots.
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Kwaliteit gaat voor kwantiteit

Er ligt een grote uitdaging, er zijn veel partijen betrokken en er is geld. De verleiding is dan ook groot 

om meteen uit te pakken. Toch kozen we in onze benadering voor kwaliteit: eerst uitproberen in een 

kleine groep. Dit werd mogelijk gemaakt door het weglaten van de haast. Het lukte niet altijd, maar als 

het lukt, voorkomt het teleurstelling en verspilde energie.

Het doel van deze grootschalige proefprojecten is om in 2010-2011 na te gaan op wel-
ke wijze MB het reisgedrag van diverse groepen reizigers structureel kan beïnvloeden. 
Dit is uitgewerkt voor de inzet van persoonlijke mobiliteitsbudgetten bij de doelgroep 
leaseautorijders (Slim leasen), het gebruik van het openbaar vervoer door forensen in 
de daluren (OV-spitsmijden) en het gebruik van dynamische parkeerinformatie door 
bezoekers tijdens reguliere koopavonden en topdagen (Slim Parkeren).

Wees niet te streng in de werving van deelnemers

Uit de tussenresultaten blijkt dat het aantal deelnemers in alle pilots lager uitvalt dan gepland. Achteraf 

gezien denken we dat we te streng zijn geweest in de selectie van deelnemers. We hadden van tevoren 

allerlei criteria opgesteld waaraan deelnemers moesten voldoen. Bijvoorbeeld dat ze al in het bezit van 

een NS of Veolia-abonnement moesten zijn om mee te mogen doen aan OV-spitsmijden. Achteraf 

gezien hadden we liever meer deelnemers gehad die niet aan alle criteria voldeden. Hoe meer mensen 

kennis maken met de pilots van MB, hoe beter. 

De pilots draaien onder regie van het programmabureau MB en worden samen met 
vele andere partijen uitgevoerd in de periode tussen september 2010 en december 
2011. Als de pilots slagen, dan zet MB de resultaten door in de vorm van structurele 
maatregelen binnen MB. Zo is Slim Parkeren – na enige vertraging – in 2012 zijn 
tweede fase ingegaan. En ook de proef met Slim Leasen is succesvol en is in 2012 
opgeschaald.

Niet elke pilot is op alle fronten een succes

Het zou naïef zijn om te denken dat alle pilots een succes worden en daarna worden opgeschaald. Toch 

is iedereen in het begin van een pilot enthousiast en er op gebrand om er een succes van te maken. 

Sommige projecten, zoals de MB OV-chipkaart, gingen door omdat het een succes bleek. Maar achteraf 

gezien hebben we er relatief veel geld in gestoken. Andere pilots, zoals de 1e pilot carpoolen leverden 

leerervaringen op, maar geen basis om direct op te kunnen schalen. 

Communicatie en website Maastricht-Bereikbaar.nl
Alle voorlichting en communicatie over bereikbaarheid in de regio Maastricht vindt 
plaats onder één noemer: de website Maastricht-Bereikbaar.nl. Deze site vormt een 
overzichtelijk portal met alle informatie over mobiliteit in de regio Maastricht. Op de 
homepage staat de belangrijkste en meest relevante bereikbaarheidsinformatie bij 
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elkaar, gegroepeerd rond een plattegrond met de actuele verkeerssituatie. De reiziger 
en zijn reismotieven staan centraal. 

Mobiliteitsmanagement vraagt een andere mediastrategie

Een tunnel is hard; het is een stuk infrastructuur, met duidelijk zichtbare veranderingen waar veel 

mensen mee te maken krijgen. Daar hoef je maar één keer iets over te melden in de media en het blijft 

hangen. Mobiliteitsmanagement is zacht, de verandering en de resultaten zijn niet direct zichtbaar. Dit 

vraagt om een andere mediastrategie: je moet minstens tien keer iets melden en dan hopen dat het 

blijft hangen. Hier geldt ook het motto : je ziet het pas als je het door hebt!

Naast algemene informatie over de actuele verkeers- en vervoerssituatie kunnen be-
zoekers de homepage naar eigen voorkeur inrichten met de gebruikte routes (wonen/
werken, wonen/winkelen, wonen/recreëren, enzovoort). Op de website staan onder 
andere de planning van wegwerkzaamheden, actuele reistijden op relevante trajec-
ten, reisalternatieven, een reisplanner, aankondiging van ernstige hinder en actuele 
vertrektijden van het openbaar vervoer.

Zoek een aanleiding voor gedragsverandering 

Je communicatie wordt pas effectief als hij doelgericht is. En daar is doelgroep belangrijk bij, maar nog 

meer: timing. Het gaat er om dat mensen op een bepaald moment bewuster zijn van hun reisgedrag 

en op dat moment moet jij communiceren dat ze alternatieven hebben. MB kon het momentum van 

de bouw van de tunnel aangrijpen. Ook topdagen, dagen waarop veel bezoekers de stad Maastricht 

bezoeken, bieden kanalen om MB onder de aandacht te brengen. Denk aan Magisch Maastricht in de 

maand december. Tot slot zijn er ook landelijke acties waar je bij aan kunt sluiten, zoals ‘De week van 

het Nieuwe werken’.
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De website is meer dan een plek waar bezoekers en forensen realtime informatie 
vinden over de bereikbaarheid van Maastricht en de regio. De site is het centrale loket 
voor SWSR voor werknemers en werkgevers. De navigatie, vindbaarheid en compleet-
heid van de informatie zijn verbeterd. De site is er op ingericht om reizigers informa-
tie op maat te verschaffen. Via de website staat MB in contact met de reizigers uit het 
reizigersbestand via bijvoorbeeld elektronische nieuwsbrieven. Ook nieuwe reizigers 
kunnen zich via de site aanmelden en producten afnemen.

Gebruik social media in je werving

De werving van deelnemers voor pilots was intensief maar klassiek: via reizigersbestand, huis-aan-huis 

folders, advertenties in kranten en op websites, aanschrijven abonnementhouders, werving op straat. 

Kortom, een blik aan wervingsmogelijkheden werd open getrokken, maar blijkbaar waren dit niet de meest 

effectieve middelen. Social media hebben we nog volledig buiten beschouwing gelaten. Achteraf gezien 

denken we dat dat een groot gemis is geweest. Bij volgende pilots zijn we dan ook zeker van plan hier 

actief op in te zetten. Enerzijds om dat het hét communicatiemiddel van deze tijd is. Anderzijds omdat het 

je direct in staat stelt te communiceren met je doelgroep en een community weet op te bouwen. 

Het programmabureau MB voert de regie over alle activiteiten, input, reacties en 
dergelijke van Maastricht-Bereikbaar.nl. Om dit te bereiken maakt MB afspraken met 
de andere grote spelers op het gebied van bereikbaarheidsinformatie, zoals Rijkswa-
terstaat, het Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2. 

Communicatie vraagt om subtiele balans tussen ellende en bereikbaarheid

Er moet een gevoel van urgentie zijn of ontstaan om mee te doen met SWSR. Maar je moet tegelijk 

voorkomen dat het imago van jouw stad slecht wordt. De boodschap moet zijn: “Ondanks alle ellende 

zijn we toch goed bereikbaar”. Wekelijks een half uur om tafel om de boodschap voor die week woorde-

lijk kort te sluiten, bijvoorbeeld deze week maar 10 min vertraging of deze week echt probleem minstens 

10 min vertraging.

4.3 Uitvoering Fase 3B: Beter Benutten (2012-2014).

Van januari 2012 - 2014; drie jaar. 
Wijzigingen in de buitenwereld kunnen tot aanpassing van het programma leiden. 
Zo was daar in 2012 de start van het landelijke programma Beter Benutten. MB greep 
deze ontwikkeling met beide handen aan. Met het programma BB wordt de vraagge-
richte benadering van MB versterkt met een specifiek deel van de aanbodkant. Om de 
hoofddoelstellingen te halen kunnen er extra ‘programmaknoppen’ worden aangezet 
of versterkt worden ingezet, daarmee wordt de kans vergroot dat de programma-doel-
stellingen worden gehaald. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld kleine infrastruc-
turele aanpassingen, een extra ambitie in ITS-oplossingen, fietsvoorzieningen, P+R 
terreinen en extra afrit voor de A2. 
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De andere kant van de medaille is dat de aanwezige mensen, middelen en organisatie 
van MB het mogelijk maakten om snel en kostenefficiënt de nieuwe maatregelen van 
BB in te voeren. 

Het programma MB 2010-2016 is doorvertaald in een uitvoeringsprogramma Beter 
Benutten Maastricht-Bereikbaar 2012-2014 (BBMB). Dit programma is naadloos geïn-
tegreerd in MB. Daarvoor is wel het programmaproces uit fasen 1-2 voor onderdelen 
opnieuw doorlopen. Door Ecorys is toen een inschatting gemaakt van de kosteneffec-
tiviteit per BBMB- maatregel.
 

Figuur 4.4      
Inschatting van de kosten-
effectiviteit van de maat-
regelen. Bron: Ecorys. 

Door MB zijn de maatregelen geclusterd en is een inschatting gemaakt op clusterni-
veau waarmee de effectiviteit van de samenhang in beeld is gebracht. Alle maatrege-
len die op of rond de kosteneffectiviteit van 1,0 (= rode lijn in figuur 4.4) zaten, zijn 
opgenomen in het programma BBMB 2012-2014. Uiteindelijk zijn bij de vaststelling 
van het programma BBMB 2012-2014 een beperkt aantal maatregelen afgevallen dan 
wel op de regio-agenda gehouden zonder rijksfinanciering (zie bijvoorbeeld Infra 
Maastricht-Zuid). Bij de monitoring van het programma MB zal gekeken moeten 
worden hoe de kosteneffectiviteit in de praktijk uitpakt.

Qua doelen is het programma MB 2010-2016 onveranderd, de projecten en maatre-
gelen zijn aanzienlijk verbreed en geïntensiveerd. Naast vraagbeïnvloeding kwamen 
er ook fysieke aanbodprojecten (weginfra, parkeervoorzieningen, fietsvoorzieningen) 
in het programma en werden informatietechnologieprojecten (reisinfo, in-carinfo) 
toegevoegd. Ook de financiële ambitie van het programma werd vergroot (totaal ruim 
€ 20 mln. investering voor 3 jaar).
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Het lijkt vanzelfsprekend dat een nieuw programma als BB wordt ‘ingevlochten’ in 
een bestaand programma als MB, maar dat is het niet. In Maastricht is het gelukt, 
dankzij de aanpak van MB:
- Door de lange termijn focus van MB kunnen wijzigingen in de buitenwereld relatief 
eenvoudig tot aanpassing van het programma leiden, mits dienend. 
- Door de sturing op doelen in de programmatische aanpak passen nieuwe maatrege-
len (mits die bijdragen aan de doelen) makkelijk binnen het programma. 
- Doordat de ‘driehoek‘ (d.w.z. werkgever, overheid en aanbieders) al samenwerken 
binnen MB, kunnen nieuwe ontwikkelingen die uit één van de drie hoeken komen, 
makkelijker ‘meedoen’. 
Omdat de reiziger centraal staat bij beide programma’s, is het niet meer dan logisch 
– vanuit de reiziger gezien – dat beide programma’s één zijn. Vervolgens kunnen 
maatregelen vanuit Beter Benutten goed maatwerk bieden, omdat de reiziger al 
centraal stond en goed in beeld was. Een fietspad langs de A2 ging om die reden niet 
door. Want hoe goed bedacht ook en hoe effectief ook in andere regio’s, het stond 
niet op de verlanglijst van reizigers.

De reiziger centraal leidt tot samenhang binnen de overheid

De reiziger zit niet te wachten op nieuwe projecten of programma’s vanuit de overheid. Hij zit ook niet 

te wachten op een foto in de krant van een groepje bobo’s bij de start van een nieuw project. Vanuit de 

reiziger gedacht is het zaak om overheidsprogramma’s optimaal in elkaar te vlechten om tot maximaal 

resultaat te brengen. 
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Speciale aandacht in dit kader verdienen de aanbieders. MB biedt namelijk geen 
kant-en-klare producten van de aanbieders aan, maar bestaande en nieuwe producten 
worden onder de vlag van MB door de aanbieders en in overleg met de mobiliteits-
makelaar op maat geleverd aan de werkgevers. Deze groeiende klantrelaties leiden op 
termijn zeker tot een structurele verankering van Slim Werken Slim Reizen, nog los 
gezien van de groeiende markt voor aanbieders van mobiliteit als zodanig. 

Door monitoring ontdekt MB wat de beste manieren zijn om gedragsverandering 
te bereiken en door het benutten van ervaringen passen ze die manieren toe om de 
gedragsverandering stevig te verankeren. Hoe langer het programma duurt, hoe meer 
tijd en ruimte er is om dat te doen. Dit hoofdstuk beschrijft zowel de monitoring als 
het benutten van de ervaringen. 

5.1 Monitoring

Het programma MB omvat een intensief monitoringstraject om de effecten van de 
verschillende maatregelen op het reisgedrag in beeld te brengen en de voortgang van 
het programma te bewaken. 
De monitoring is zowel resultaat- als procesgericht. De resultaatmonitoring richt zich 
vooral op het halen van de (beleids)doelstellingen van het programma. De procesmo-
nitoring focust zich met name op de voortgang en het uitvoeren van de geplande acti-
viteiten en maatregelen van zowel het programmabureau als de convenantpartners. 

Begin in het begin met het eind

Altijd kom je er achter dat de laatste stap eerder had moeten worden voorbereid. Begin daarom op tijd 

met monitoring. Van alle zeven stappen hebben we deze stap onderschat en veel te laat gestart. Eigen-

lijk zijn we er pas in 2012 goed mee aan de slag gegaan, ondanks alle informatie die voor het oprapen 

lag. 

De monitoring vindt plaats op vier gelijke niveaus: 
1. Ontwikkeling van het verkeersaanbod op de weg. 
2. Gebruik en afname van producten voor Slim Werken Slim Reizen. 
3. Effectmeting van het reisgedrag. 
4. Voortgang activiteiten programmabureau en convenantpartners. 

De eerst drie niveaus van monitoring zijn vooral gericht op resultaat. Bij het laatste 
niveau gaat het vooral om het bewaken van de voortgang en het procesverloop. Uiter-
aard wordt bij de monitor veel gebruik gemaakt van de data en inzichten in reisgedrag 
van deelnemers zoals MB die uit het reizigersbestand kan halen.

5  Structurele verankering (stap 6 en 7)
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Modal shift

De vier niveaus van monitoring staan niet los van elkaar, maar vullen elkaar aan. Ze 
geven een compleet beeld van de resultaten en voortgang van het programma Maas-
tricht-Bereikbaar. Dit maakt het mogelijk het programma op zowel operationeel als 
strategisch niveau bij te sturen. 
Begin 2012 is MB gestart met een uitgebreid en concreet monitoringsprogramma 
voor de periode 2012-2014 met een doorkijk naar 2016. Hierin besteden ze ook expli-
ciet aandacht aan de effectindicatoren op verschillende niveaus.

Verkeersaanbod op de weg 

Het opvangen van 10% van de autonome verkeersgroei op de weg tot 2016 moet 
zichtbaar zijn in het verloop van het verkeersaanbod in de komende jaren.

Figuur 5.1      
Opzet monitoringspro-
gramma MB

Figuur 5.2     
Verkeersgroei en doelstel-
lingen MB 2010-2016
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Het programmabureau houdt daarom de ontwikkelingen van de verkeersintensiteit 
op de verschillende wegen goed in de gaten en gaat na of het mogelijk is een trend te 
ontdekken die positief is toe te schrijven aan het programma Maastricht-Bereikbaar. 
Uiteraard ligt de focus daarbij op de vastgestelde reizigersstromen. Hiervoor maakt 
het programmabureau gebruik van het meetsysteem dat het Projectbureau A2 en 
Avenue2 tijdens de werkzaamheden in het kader van verkeersmanagement opzetten. 

Gebruik van producten Slim Werken Slim Reizen
Er staat een groot pallet aan maatregelen en aanverwante producten klaar om 
reizigers te verleiden tot Slim Werken Slim Reizen. Het programmabureau zet in 
afstemming met de betrokken partners registratiesystemen op om het gebruik van 
deze producten te kunnen monitoren. Met behulp van een goede registratie is snel en 
betrouwbaar te achterhalen waar, wanneer en hoe frequent reizigers van de producten 
gebruikmaken. Dit vormt een goede indicator voor de aanpassing van het reisgedrag, 
geeft aan hoe goed de markt op de producten en maatregelen reageert en maakt het 
mogelijk om producten aan te passen en beter af te stemmen op de vraag van de 
reizigers. 

Investeer in systematische analyse van reizigersstromen en reizigersmotieven

Een systematische analyse helpt om in contact te komen met je doelgroepen en leert om de juiste snaar 

te raken bij zowel de bestaande als de nieuwe reizigers om hen te bewegen om structureel hun gedrag 

te veranderen.

MB kiest er bewust voor om haar ketenproduct (trein, bus, OV-fiets en parkeren) aan 
te bieden op een MB OV-chipkaart. Een techniek waarmee het op termijn mogelijk 
is producten verder door te ontwikkelen en het gebruik efficiënt te monitoren. Als 
directe registratie van het productgebruik via de MB OV-chipkaart niet mogelijk blijkt, 
worden alternatieve vormen van monitoring ingezet, zoals steekproeven of enquête-
ring. 

Effectmeting van het reisgedrag 
In maart 2010 heeft het programmabureau MB een grootschalig onderzoek uitge-
voerd naar het reisgedrag van forensen. Middels een vragenlijst hebben ruim 11.000 
respondenten inzicht gegeven in hun huidige reisgedrag tussen hun woon- en 
werklocatie. Deze zogenaamde 0-meting krijgt in de komende jaren een vervolg. 
Periodiek en minstens één keer per jaar zal een representatief panel van reizigers uit 
het reizigersbestand worden gevraagd naar de ontwikkeling van hun reisgedrag. Dit 
panel bestaat uit reizigers die ook hebben deelgenomen aan voorgaande metingen. 
Hiermee krijgt het programmabureau een goed en representatief beeld van de ontwik-
keling in het reisgedrag en de mate waarin het programma MB daar een bijdrage aan 
levert. Bovendien sluit het programmabureau hiermee aan bij de landelijke effectme-
ting van SWSR van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
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Daarnaast worden er ook effectmetingen gedaan op projectniveau en/of op het 
niveau van prestaties door doelgroepen zoals werkgevers (bijvoorbeeld het aantal 
e-bikers bij bedrijf x, zie figuur 5.3). De Sumo-methode wordt zoveel mogelijk gevolgd, 
om vergelijking met andere projecten mogelijk te maken. 
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Andere voorbeelden van aantoonbare effecten
Van een viertal projecten zijn de effecten nu al duidelijk aantoonbaar:
- Het aantal bezoeken aan de website neemt aantoonbaar toe tijdens topdagen. 
Bezoekers willen met name op die dagen gerichte informatie waaronder het actuele 
reisadvies voor die dag, informatie over bezetting van de parkeergarages en alterna-
tieven om de stad te bezoeken (o.a. ov-acties, parkeren op afstand etc.).
- Een eerste proef met E-werken bij Vodafone/Teleperformance toonde aan dat me-
dewerkers weliswaar graag thuis wilden werken, maar ook voor de afstemming en 
sociale contacten 40-50% van hun werk op kantoor wilden doen. 
- Bij een groep van 1.000 parkeerders is uitgetest of een applicatie om gerichter te 
parkeren op drukke dagen leidde tot ander parkeergedrag. Aangetoond is dat de 
applicatie is gedownload en gebruikt. Het lijkt er op dat bezoekers te beïnvloeden 
zijn, maar alleen info over de parkeerplaatsen is onvoldoende voor structureel ander 
parkeergedrag. Extra incentives (beloning, vooraf reserveren) lijken noodzakelijk om 
te komen tot structureel ander gedrag.
- Op basis van mobiliteitsscans zijn 5.500 reisadviezen verstrekt. De reisadviezen zijn 
ook getest in een klantenpanel. Daaruit blijkt dat forensen de adviezen structureel 
gebruiken en bereid zijn om hun gedrag aan te passen (later vertrekken, alternatief 
gebruiken, andere routes nemen). De absolute verandering is nog niet gemeten.

Voortgang activiteiten programmabureau en convenantpartners 
Convenantpartners hebben ieder apart en samen een belangrijke verantwoordelijk-
heid in de monitoring. Minimaal één keer per kwartaal zal de programmamanager 
de stuurgroep MB informeren over de voortgang van het programma en de geplande 

Figuur 5.3      
Voorbeeld van een effect-
meting op projectniveau
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activiteiten. Jaarlijks stelt het programmabureau ook een uitvoeringsprogramma op 
waaraan de voortgang van het programma getoetst en zo nodig bijgesteld kan wor-
den. 

Met deelnemende werkgevers maakt MB duidelijke afspraken over hun activiteiten, 
taken en verantwoordelijkheden. Hierover leggen aangesloten werkgevers verant-
woording af aan het programmabureau, zodat MB ook hier de voortgang goed kan 
bewaken. 

Vrijblijvend, maar niet vrijwillig

Leg afspraken met werkgevers SMART vast in uitvoeringsovereenkomsten en jaarplannen per bedrijf, 

inclusief de monitoring van inspanningen en investeringen van de werkgever.

Daarnaast zal MB actief en expliciet inzicht moeten geven in de voortgang van de 
diverse grootschalige investeringen, met name voor de aanbodgerichte maatregelen. 
Het voortouw ligt hiervoor weliswaar bij een regionale ‘trekker’, maar de programme-
ring en voortgangsbewaking is expliciet een taak voor MB. 



            

            
58 Maastricht Bereikbaar

.....

.....

Website (Mijn)

maastrichtbe-

reikbaar.nl Reisin-

formatie

Analyses en

monitoring

Bezoekers

Werknemers

E-werken

Mobiliteitspas

Pilots

Marketing

en campagnes

P+R

Reizigers

bestand

Reizigersbestand
Met het reizigersonderzoek in 2010 is een eerste basis gelegd voor het reizigersbe-
stand. Het reizigersbestand vormt de basis voor het contact met de reiziger. Het 
is een bestand met informatie over het werk- en reisgedrag en andere relevante 
kenmerken van de reiziger. Daarmee is het mogelijk om gericht producten en 
informatie aan te bieden waarvan de reiziger daadwerkelijk belang en voordeel 
heeft. Maar ook voor andere doeleinden kan MB het reizigersbestand gebruiken, 
bijvoorbeeld voor het monitoren en registreren van het gebruik van bepaalde 
producten. 

Zorg dat je de reizigers ook ‘bindt’

We hadden bij MB vrij snel een bestand opgebouwd van 8.000 reizigers. Dit reizigersbestand leent zich 

perfect voor gerichte marketing naar individuele reizigers of groepen reizigers. Direct marketing is ook 

nodig om duizenden reizigers hun reis- en werkgedrag structureel te laten veranderen. Maar het duurde 

nogal lang voordat we deze groep ook echt iets aan konden bieden, waardoor we de binding verloren 

met de reizigers. Dat is zonde. Zorg er dus voor dat àls je reizigers vraagt lid te worden of mee te doen 

aan pilots, je al nagedacht hebt over het vervolg en hen snel een verbetering of nieuw product of dienst 

kan bieden.

Via dit systeem kan MB directe koppelingen maken met onder meer product-, 
communicatie- en monitoringsmodules. Hiermee kan MB de reizigers gericht 
voorzien van reisinformatie, producten aanbieden zoals een mobiliteitspas en 
uitnodigen voor deelname aan vervolgonderzoeken. Uiteraard werkt het systeem 

Figuur 5.4      
Functies van reizigersbe-
stand Maastricht-Bereik-
baar
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ook andersom. Reizigers die zich hebben aangemeld voor het reizigersbestand, 
kunnen via een persoonlijk account op de website MB hun voorkeuren aange-
ven, producten aanschaffen en opzeggen en inzicht krijgen in hun reishistorie, 
als ze gebruikmaken van een mobiliteitspas. De functies van het reizigersbe-
stand MB zijn schematisch weergegeven in figuur 5.4. 

5.2 De ervaringen benut

Dankzij de programmatische aanpak kan MB de eigen ervaringen (en die van ande-
ren) relatief makkelijk verwerken in de lopende en toekomstige maatregelen. Zo zijn 
de impulsen vanuit het programma Beter Benutten ingebed. Maar andersom kon 
MB haar ervaringen benutten in Beter Benutten. Hieronder staan daarvan een viertal 
concrete voorbeelden benoemd. 

De MB OV-chipkaart
In eerste instantie was de introductie van de MB OV-chipkaart bedoeld om vele werk-
nemers van de grote werkgevers opgenomen te krijgen in het reizigersbestand en ze 
een dienst of product op het gebied van ov-keten aan te bieden. Vervolgens zouden 
deze werknemers een aantal andere diensten en producten aangeboden krijgen.
Deze aanpak is niet gelukt en enkele belangrijke leerpunten zijn:
- varieer in je aanbod;
- vrijblijvend, maar niet vrijwillig;
- luister goed naar werkgevers;
- een ondertekening betekent nog geen actie.

De aanpak is in 2012 ‘vervormd’ tot een portfolio-aanpak, d.w.z. de MB OV-chipkaart is 
nog steeds een belangrijke drager maar het aanbod aan ov-abonnementen wordt selectief 
aangeboden binnen vier bedrijven in 2012 met opschaling daarna. Het aanbod van andere 
producten en diensten uit het MB-portfolio wordt niet na de introductie van de MB 
OV-chipkaart aangeboden maar parallel. Daarmee wordt het MB-reizigersbestand langs 
diverse ingangen gevoed met reizigers (complexer, meer deelverzamelingen, minder snel 
groot basisbestand). Daar staat tegenover dat het palet aan diensten en producten sneller 
wordt aangeboden aan diverse reizigersgroepen met gericht maatwerk per bedrijf. Medio 
2012 zijn op basis van deze aanpassing in MB-portfolio met 18 bedrijven concrete uitvoe-
ringsovereenkomsten en jaarafspraken 2012 vastgelegd. De MB OV-chipkaart is hierin 
nog steeds van belang voor het ov-aanbod maar is in feite breder inzetbaar als een soort 
clubpas voor MB-reizigers. Je kunt er immers ook persoonlijke reisadviezen mee krijgen 
en je kunt je legitimeren bij de aanschaf van een e-bike. In voorbereiding zijn het gebruik 
van de MB OV-chipkaart om bijvoorbeeld fietsenstallingen te gebruiken.

Persoonlijke reisadviezen
Persoonlijke reisadviezen zijn een krachtig instrument om reizigers gericht aan het 
denken te zetten over hun persoonlijk werk- en reisgedrag. Op basis van de mo-
biliteitsscans per bedrijf en enquêtes onder selectie van de werknemers heeft MB 
5.500 persoonlijke reisadviezen opgesteld. De voorbereiding hiervan en het foutloos 
maken van de adviezen heeft maanden geduurd, waardoor het advies maanden na de 
enquête is aangeboden. Hierdoor is de voeding van het reizigersbestand met 5.500 
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deelnemers gestagneerd en is ook het momentum om reizigers andere producten 
aan te bieden (ov-abonnementen, E-bike etc.) niet optimaal gebruikt. 
Een drietal leerpunten komen hier bij elkaar:
- haastige spoed is wel eens goed;
- denk vooraf na over de follow-up;
- zoek een geschikt momentum voor gedragsverandering.

In de praktijk blijkt er veel waardering te zijn voor het reisadvies en is er een eerste 
bewustzijn gecreëerd voor keuzegedrag zowel bij keuzereizigers als verstokte automo-
bilisten. Een snelle vervolgactie (reisadvies 2 op maat, applicaties voor reiskeuzes) is 
in de maak. 

Slim Leasen
Bij Slim Leasen gaat het om meer dan leasen alleen. De deelnemers gebruiken een 
integraal pakket aan maatregelen met: thuiswerken, leaseauto, ov-kaart en brand-
stofinfo. De leaseauto maakt onderdeel uit van het persoonlijk mobiliteitsbudget en 
de leaserijder betaalt de reiskosten uit dat budget. De budgetten (kosten en ritten) 
worden geregistreerd. MB volgt het reisgedrag nauwkeurig door een ingebouwd regi-
stratiesysteem in de auto en door het gebruik van alternatieven via de OV-chipkaart te 
volgen. Het gebruik van de auto wordt duurder belast op het persoonlijk mobiliteits-
budget dan de inzet van alternatieven. Positieve gedragsveranderingen leveren dus 
uiteindelijk een kostenvoordeel op voor de leaseautorijder. Verder worden de deelne-
mers beloond als ze carpoolen of als ze hun leaseauto uitlenen aan mensen zonder 
auto. Het is een ingewikkeld proces (werknemers benaderen via werkgevers), maar 
een krachtig instrument. 
Najaar 2011 is de uitvoering van start gegaan. De werving van deelnemers bij een 
aantal grote werkgevers en leasemaatschappijen bleek lastiger dan verwacht door: 
langdurige interne besluitvorming, gevoeligheid van het onderwerp ‘leasen’, terug-
houdendheid om informatie te verstrekken en discussie over de kostenvoordelen en 
over de beoogde effecten van de proef. Het kostte tijd om vertrouwen te winnen dat 
de resultaten bij MB in goede handen waren.
De ervaringen tot dusver zijn positief, mede dankzij het benutten van enkele leerpun-
ten:
- zoek en waardeer ieders motief om mee te doen;
- wees niet bang om de reiziger te vroeg te betrekken;
- ga uit van de behoefte van de reiziger.

Het is een nieuw concept en deze doelgroep is mondig en zal zeker mee willen 
‘beslissen’, dus daarom heeft MB dit samen met de leaserijder ingevoerd. Inmiddels 
loopt de pilot op volle toeren: 100-150 leaserijders zijn aangesloten, ca.10 werkgevers 
en bijbehorende leasemaatschappijen werken mee, de pilot geeft verrassende inzich-
ten in het reisgedrag van de deelnemende leaserijders. De eerste resultaten tonen aan 
dat het concept technisch en organisatorisch goed uitvoerbaar is. Ook de privacy-as-
pecten leveren geen problemen op. De kostenvoordelen lijken aanwezig. 
Het blijkt dat leaserijders wel degelijk bereid zijn om hun gedrag te veranderen 
bij bepaalde prikkels zoals gerichte informatie over reis- en werkgedrag, inzicht in 
kostenbesparing bij het laten staan van de auto, feedback op daadwerkelijk gedrag 
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(brandstofverbruik) etc. De uitruil in motieven ontstaat waar de werkgever meer kos-
tencontrole krijgt en de werknemer meer keuzevrijheid. 

E-werken stadskantoren
Het doel van deze pilot is het terugbrengen van het aantal ritten van ambtenaren die 
in een andere gemeente wonen dan waar ze werken. De ambtenaren worden gefaci-
liteerd om te kunnen werken in het stadskantoor in hun woonplaats. De pilot is ge-
slaagd en het advies is om dit alternatief eind 2012 in een structurele vorm te gieten. 
De volgende leerervaringen kon MB benutten bij dit project. 
- ga uit van de behoefte van de reiziger;
- geen doelgroep is gelijk;
- werkgever als tussenschakel biedt meer voor- dan nadelen;
- kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Technisch zijn er geen problemen door de vergelijkbare IT-voorzieningen tussen de 
gemeenten. Het project kon na een paar uurtjes overleg en wat stoeien met de ICT 
razendsnel worden gestart. MB begon bij de leidinggevenden die mee wilden doen, 
de weg van de minste weerstand.
Ongeveer 30 enthousiaste deelnemers hielden tijd over door minder reistijd, staken 
de tijdwinst deels in extra werken, kregen meer flexibiliteit en deden nieuwe contacten 
op met collega’s van andere gemeenten. 
Maar niet alle delen van de organisatie bleken hier klaar voor te zijn. Men denkt nog 
verschillend over deze maatregel in het spectrum van ‘recht’ naar ‘gunst’ van de werk-
nemer. Naar de toekomst toe wil MB veel meer werkplekken flexibel maken, zodat een 
ambtenaar makkelijker bij zijn eigen ‘vakbroeders’ kan gaan zitten. 
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6.1 Ervaringen met het 7s model

In Maastricht zullen weinigen het 7s-model kennen. Het is door het programmama-
nagement gebruikt als basis en checklist. Dus meer als een denkkader, waar het pak-
ket aan maatregelen Mobiliteits Management Maastricht (MMM) op werd gebaseerd. 
Het MMM werkte vervolgens als een doemodel, een systematisch toepassingskader. 
Door de combinatie van een denkmodel met een doemodel ontstaat de kracht van 
het programma. 
In de voorgaande hoofdstukken is de eigen fasering van MB naast de zeven stappen 
van het 7s-model gelegd, zonder een 1-op-1 verbinding te leggen. Omdat de handrei-
king van het KpVV naast de zeven stappen ook zeven gouden regels vermeld, legt MB 
die zeven gouden regels hieronder tegen haar eigen ervaringen en inzichten aan. 

Gouden regel 1: reizigers maken zelf hun keuze
De producten en diensten worden via reizigersbestand en persoonlijke website (Mijn 
Maastricht-Bereikbaar.nl) aangeboden. Doordat MB luisterde naar de reizigers, gaven 
zij vorm aan maatregelen en aan de website. Reizigers worden weliswaar verleid via 
werkgevers en directe marketinglijnen om ander gedrag te vertonen, maar ze maken 
uiteindelijk zelf de keuze. Voor de toekomst zou het goed zijn om vanuit MB die 
reizigers ook met hun eigen reisgedrag te confronteren, bijv. door introductie van zgn. 
Travel Feed Back-programma’s.

Gouden regel 2: oplossingen en doelen liggen op veel terreinen 
Een één-op-één-benadering werkt niet. MB moet aan veel knoppen tegelijk draaien en 
zelfs uitgaan van over-programmering om in de buurt van het doel uit te komen. Ook 
de verschuiving van doelen hebben ze in Maastricht meegemaakt, van het overheids-
doel (bereikbaarheid) naar de werkgeversdoelen (Slim Werken Slim Reizen). 

Gouden regel 3: mobiliteitsmanagement bestaat uit het vinden van win-win situaties
De belangrijkste spelers zitten in de samenwerkingsdriehoek bij elkaar: overheden 
werkgevers en aanbieders. Met drie partijen, in plaats van de reguliere partijen over-
heid – werkgevers (koepels), om tafel is de kans op het vinden van win-winsituaties 
statistisch al drie keer zo groot. Dat de drie partijen ook binnen het program-
mabureau meewerkten, maakte het vinden én doorvoeren van win-win situaties 
relatief makkelijk. Cruciaal is dat de bedrijven zelf (werkgevers en grote aanbie-
ders NS,Veolia, Q-Park) direct aan tafel zitten bij MB.

Gouden regel 4: mobiliteitsmanagement is een proces
Vanaf de start heeft MB geleerd van de ervaringen in andere regio’s en door het voort-
durende contact wisten ze wat daar speelde. Hun open houding naar elkaar, in combi-
natie met de tijd die ze namen voor de stappen, versterkte dit lerende vermogen nog 
eens. En dat lerend vermogen is essentieel in een proces. 

6  Eindbeeld Maastricht Bereikbaar 



            

            
64 Maastricht Bereikbaar

Gouden regel 5: voorkom vrijblijvendheid in de aanpak
De convenanten, contracten en andere afspraken voorkomen vrijblijvendheid. Ook 
werken de belangrijke partijen samen in de stuurgroep en programmabureau. Je kent 
elkaar en spreekt elkaar (aan), dat voorkomt ook vrijblijvendheid. Maar het gezonde 
eigen belang van de deelnemers biedt de beste garantie op een aanpak die niet 
vrijblijvend blijft en waar ‘echte’ samenwerking ontstaat. De echte doorbraken komen 
er nu aan door slimme deals die vanuit private partijen zelf worden voorbereid en 
aangedragen (bijv. slim parkeren, slim leasen, OV-spitsmijden, slim carpoolen etc.).

Gouden regel 6: mobiliteitsmanagement is een organisatievraagstuk 
MB heeft haar aanpak gebaseerd op de principes van proces- en programmamanage-
ment en bij de uitvoering van de harde deelacties op die van projectmanagement. 
Sommige acties hebben ze ook stopgezet of niet opgeschaald om doormodderen te 
voorkomen. De verdeling van kosten (mensen, middelen en kennis) en baten (infor-
matie, netwerken) worden door de drie partijen gedeeld. Dat maakt MB redelijk uniek 
en daar ligt zeker in de uitvoering hun kracht. 

Gouden regel 7: iedere aanpak vergt een goede balans
De inhoud staat altijd centraal, maar MB houdt ook het proces en het einddoel voor 
ogen. De urgentie door de verbouwing van de A2 hebben ze tijdig onderkend. Daardoor 
konden ze afgelopen jaren quick wins creëren en pilots starten. De signalen vanuit 
werkgevers en aanbieders zijn van onderaf goed geïntegreerd met de top-down beleids-
doelen van de overheden. Ook in de werkwijze komen de signalen vanuit de werkvloer 
(programmabureau) goed bij signalen van de stuurgroep. In de monitoring zie je die 
balans tussen het meten van input en output, het letten op de maatschappelijke out-
come en het volgen van het verloop van het samenwerkingsproces tussen de partners.

6.2 Zeven tips voor Slim Werken Slim Reizen in andere regio’s

Tip 1: procesmatige en programmatische aanpak
Mobiliteitsmanagement, SWSR en Beter Benutten zijn allemaal aanpakken waarbij 
MB structureel het gedrag van reizigers wil veranderen. Daarvoor is tijd nodig en 
een goed doordachte, gefaseerde aanpak. Een groot voordeel in Maastricht was dat 
er al een meerjarige aanpak lag (MB 2010-2016), waar Beter Benutten naadloos in 
geïntegreerd kon worden. Doorloop eerst een grondig voorbereidingsproces voordat 
je met een programma of samenhangende projecten start. Het 7-stappenmodel van 
het KpVV is daarbij een goed denkkader, dat in de praktijk van het eigen regionale 
programma wel praktisch moet worden doorvertaald. 

Tip 2: belangen van partijen bijeen brengen met een onafhankelijke proces- en pro-
grammamanager
Maak een goede actoranalyse en investeer in het in beeld brengen van de belangen 
van overheden, werkgevers en aanbieders van mobiliteitsdiensten. Zet een program-
mamanager onafhankelijk in dit proces en investeer op bestuurlijk- en op uitvoerings-
niveau in langdurige samenwerking. Zorg voor een goede samenwerkingsdriehoek 
waarin met name de werkgevers en de aanbieders een duidelijke plaats hebben.
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Tip 3: zet de reiziger centraal
In de analyse van de problemen en uitwerking van de oplossing moeten de reizigers-
groepen en hun gedrag centraal staan. Geef de reizigers zelf zo vroeg mogelijk een 
stem in het programma (o.a. door panels) en streef naar producten en diensten die 
met een gerichte marketing naar de individuele reizigers gebracht kunnen worden. 
Maak gedragsbeïnvloeding en kennis van gedragspsychologen en marketeers onder-
deel van je programma.

Tip 4: aanbod volgt de vraag
In de Beter Benutten programma’s is er veel aandacht voor aanbodgerichte maatre-
gelen op de korte termijn zoals kleine infrastructurele projecten, parkeer- en fietsvoor-
zieningen, openbaarvervoervoorzieningen, reisinformatie etc. Zorg in alle projecten 
dat aanbodgerichte maatregelen gerelateerd zijn aan vragen van reizigersgroepen. 
Breng ook samenhang aan tussen vraag- en aanbodgerichte maatregelen door syn-
these, bijvoorbeeld op knooppunten of per werkgever.

Tip 5: resultaten vroeg zichtbaar maken
Gedragsbeïnvloeding is een aanpak van lange adem. Zoek daarom vanaf het begin 
naar het zichtbaar maken van succesvolle resultaten en eerste gedragsveranderingen. 
Stop ook veel tijd in het toelichten van de mogelijke effecten van SWSR bij bijvoor-
beeld werkgevers, maar ook bij aanbieders van openbaar vervoer of parkeren.

Tip 6: ruimte voor experimenten
Gedragsverandering kan succesvol worden als je met specifieke pilots en experimen-
ten kijkt naar het gedrag van reizigersgroepen, als zij specifieke producten of diensten 
aangeboden krijgen. Dat vraagt experimenteerruimte en geduld om in kleine stappen 
naar opschaling van producten te komen die bij grote groepen reizigers aanslaan, 
onder het motto “je moet stilstaan om de volgende beweging te kunnen maken!”.

Tip 7: fasering en timing
Programma’s gericht op SWSR zijn vooral succesvol als er zorgvuldig en gefaseerd 
wordt gewerkt. Om partijen en individuele reizigers in beweging te krijgen moet je 
regelmatig stil staan om de juiste beweging in gang te zetten. Een goede timing en 
gevoel voor het juiste ‘momentum’ zijn belangrijk om kansen op gedragsverandering 
te benutten (bijv. acute hinder, verhuizing van een werkgever, een evenement met veel 
bezoekers, week van het Nieuwe Werken, een nieuwe politieke coalitie).
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Achtergrondinformatie over het programma Maastricht-Bereikbaar is te vinden op de 
website van MB : www.maastricht-bereikbaar.nl. Op de website zijn diverse recente 
publicaties te vinden. Basisinformatie is vooral te vinden in onderstaande publicaties

Kernteam Mobiliteits Management Maastricht (2009), Werkdocument MMM: rappor-
tage TOEKAN-methodiek.

Stuurgroep Mobiliteitsmanagement Maastricht (2009), Mobiliteits Management 
Maastricht: de contouren. Gemeente Maastricht, september 2009.

Goudappel Coffeng & MuConsult (2010),
Onderzoek naar reisgedrag werknemers regio Maastricht 2010. Programmabureau 
Maastricht-Bereikbaar, september 2010.

Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar (2010), Programma Maastricht-Bereikbaar 2010-
2016. Maastricht, 6 september 2010.

Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar (2010),
Regioconvenant Maastricht-Bereikbaar 2010-2016. Maastricht, 6 september 2010.

De Regiecentrale (2010),
Propositie Mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar, roadmap 2010-2011. Programma-
bureau Maastricht-Bereikbaar, september 2010.

Amsterdam School of Management (2010),
Veel van geleerd; eindrapportage over drie creatieve filerondetafels. Programmabu-
reau Maastricht-Bereikbaar, september 2010.

Ecorys (2011)
Kosteneffectiviteittoets gebiedspakket Maastricht-Bereikbaar 2012-2014. Notitie sep-
tember 2011.

Stuurgroep Maastricht-Bereikbaar (2011),
Uitvoeringsprogramma Maastricht-Bereikbaar, gebiedspakket 2012-2014. Versie okto-
ber 2011.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gemeente Maastricht & Vodafone (2012), 
Bereikbaarheidsverklaring Beter Benutten Maastricht-Bereikbaar. Maastricht, 14 mei 
2012.

Bijlage: Achtergrondinformatie

http://www.maastricht-bereikbaar.nl
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