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Samenvatting 
 

Propositie mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar  

Maastricht Bereikbaar (MB) staat voor de uitdaging de komende zes jaar de groei aan 

automobiliteit van 10% in de periode 2010-2016 af te vangen met alternatieven voor de 

auto. Maatregelen op het gebied van Slim Werken en Slim Reizen moeten de reiziger 

verleiden tot structureel ander verplaatsingsgedrag. Een van de belangrijke pijlers in de 

aanpak van MB is de Maastricht-Bereikbaar pas; een vervoerspas die werkgevers aan 

werknemers kunnen verstrekken. De uitgangspunten voor de MB-pas zijn dat er geen 

structurele subsidie wordt verstrekt, dat er geen nieuw ov wordt ontwikkeld door MB en 

dat de pas is afgestemd op het gebruik en de invoering van de OV chipkaart in Limburg. 

MB heeft duidelijk gekozen voor een merkvoering van een herkenbare MB-pas, die de 

gehele verplaatsingketen bestrijkt (fiets, trein, bus, parkeren). Daarmee biedt de pas 

optimaal gemak. De vraag van MB is hoe een dergelijke paspropositie ontwikkeld moet 

worden en welke eisen dat stelt aan de verchipping van de pas en aan een back office.  

 

Unieke paspropositie 

Om de verkeersgroei van 10% te kunnen opvangen is een uniek en aantrekkelijk product 

noodzakelijk. Omdat de groei moet worden opgevangen met de bestaande openbaar 

vervoer voorzieningen kan MB haar doel alleen verwezenlijken door wat er al is in een 

‘nieuwe verpakking’ aan te bieden en daar extra diensten aan te koppelen: de MB-

paspropositie. Door deze vervoersproducten en diensten allemaal via de MB-pas 

toegankelijk te maken ontstaat een unieke achterzakoplossing die de reiziger optimaal 

gemak biedt.  

Gekozen is voor een grootschalige benadering van werkgevers. De meerwaarde van het 

MB product ligt met name in het gecombineerd aanbieden van alle modaliteiten, het 

ontzorgen van de werkgever (bij het inkoopproces en het administratief proces) en een 

uniek stappenplan, waarbij het product eerst grootschalig wordt aangeboden aan alle 

medewerkers van een bedrijf. In een latere fase volgt het aanbieden van maatwerk op 

basis van persoonlijk reisgedrag. 

 

Figuur 1               
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Om het doel te verwezenlijken is een voorkeurscenario uitgewerkt, bestaande uit een 

gefaseerd in te voeren aanbod aan abonnementen met de MB-pas als vaste drager. 

 

- Fase 1: de lancering van de MB-pas voor werkgever en werknemer. Een fase 

waarin een (gratis) ov chipkaart met MB logo wordt aangeboden; de strooipas. In 

deze fase wordt de naam van MB op grote schaal bekend gemaakt, ontvangt elke 

werknemer een pas waarmee ´op saldo´ gereisd kan worden, en wordt het 

gebruik van de ov chip gestimuleerd. In deze fase worden nog geen 

abonnementen op de MB-pas geladen. Eveneens zal MB de strooipas als 

'cadeautje' verstrekken aan de deelnemers van het reizigersonderzoek in 

maart/april 2010. 

- Fase 2: het aanbieden van het ´vrij-reizenabonnement´.  In deze fase wordt aan 

werkgevers aangeboden om voor het gehele personeelsbestand een abonnement 

af te nemen waarmee werknemers een jaar lang ongelimiteerd kunnen reizen in 

de regio Maastricht/Zuid-Limburg. Omdat slechts een deel van de pashouders de 

pas zal gebruiken kan een prijsstelling worden gehanteerd op het gemiddelde 

gebruik. Zo ontstaat de unieke situatie dat voor een laag en vast bedrag (flatfee) 

iedere werknemer via zijn werkgever een abonnement kan ontvangen. Het 

abonnement wordt geladen op de eerder (in fase 1) gratis verstrekte MB-pas. Het 

karakter van de ov chipkaart op de MB-pas maakt dit mogelijk. Het vrij-

reizenabonnement kent een kennismakingsperiode van 1 a 1,5 jaar.   

- Fase 3: maatwerkpas, door middel van de introductie van het pay-as-you-go-

abonnement. Met het inzicht uit de reisprofielen van fase 2 (welke werknemers 

maken wel/niet gebruik van de pas) kan per werkgever gestuurd worden op 

maatwerkoplossingen. In deze fase ligt de nadruk op betalen naar gebruik met 

steeds verder afstemming van het aanbod op de vraag. Werkgever en werknemer 

hebben in deze fase en voorgaande fases inzicht gekregen om naar eigen 

beschouwing de reiskosten en de reiskostenvergoeding in te delen, bijvoorbeeld 

met een persoonlijk mobiliteitsbudget. 

 

Eisen aan de verchipping 

Binnenkort zal reizen in het openbaar vervoer alleen nog maar mogelijk zijn met de ov-

chipkaart.  De MB-pas is dan ook volledig met de ov-chip geïntegreerd. Voor de uitgifte 

van een verchipte MB-pas is allereerst een samenwerking vereist met vervoerders. Het 

systeem van TLS (de maatschappij die de OV chip beheert) is wel beschikbaar voor 

vervoerders, maar niet voor MB. Om gebruik te kunnen maken van de ov chipkaart en 

chipkaarten met een MB logo te kunnen distribueren als strooipas is de samenwerking van 

een vervoerder dus een vereiste.  

Voor het aanbieden van het beoogde vrij-reizenabonnement in fase 2 wordt de 

samenwerking met vervoerders nog intensiever. De vervoerders moeten het product 

(bijvoorbeeld een busabonnement, of treintrajectkaart) als digitaal verchipt product 

kunnen aanbieden op de pas.  

Vanwege de technische complexiteit  van de ov chipkaart en de korte ervaring met de 

chipkaart bij vervoerders is de verchipping dus een risicovol traject, waarbij vertraging in 

de planning op de loer ligt. Om de risico’s inzichtelijk te maken is het gehele proces 

uitgeschreven dat doorlopen moet worden in fase 1 voor de aanvraag en distributie van 

de strooipas, in fase 2 voor het activeren van het vrij-reizenabonnement, en de transitie 
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naar een pay-as-you-go-abonnement in fase 3. De conclusie mag worden getrokken dat 

het proces complex is, duidelijk moet worden vastgelegd met vervoerders en andere 

aanbieders en tijdig moet worden gestart om de planning van MB te realiseren. Er zijn nog 

voldoende onzekerheden of het voorkeurscenario op korte termijn daadwerkelijk verchipt 

kan worden, met een fallback scenario op een zichtpas is rekening gehouden.  

 

Het verdient aanbeveling om de gefaseerde aanpak en het beoogde doel van de MB-pas 

leidend te laten zijn voor de afspraken die met aanbieders en werkgevers gemaakt 

worden. De techniek en de verchipping zijn van ondergeschikt belang en zijn volgend op 

de doelstelling.  

 

Back office 

Het over de streep trekken van werkgevers is de meest elementaire rol van MB. 

Waarmaken wat er aan werkgevers wordt beloofd vindt plaats in de back office. In de back 

office moeten alle datagegevens worden verzameld (personalia, pasfoto’s, 

werkgeversgegevens) opdat de juiste passen tijdig worden uitgeleverd. In de back office 

zijn menskracht en faciliteiten nodig, waaronder een portal, om gegevens aan te kunnen 

leveren. Er zijn protocollen nodig om te controleren of de gegevens compleet en correct 

zijn. Omdat de passen niet kunnen wachten tot de laatste werknemer zijn gegevens heeft 

aangeleverd is het drukproces een individueel proces. Per persoon wordt een pas gedrukt 

met een barcode voor OV-fiets gekoppeld aan het chipnummer.  

Vanwege de verchipping dient de back office datakoppelingen te leggen met TLS en 

vervoerders. Reisproducten moeten kunnen worden geactiveerd op al eerder uitgegeven 

strooipassen. Afrekening en monitoring van uitgifte en gebruik is noodzakelijk voor onder 

meer de afrekening met de vervoerder.  

Door de eisen van de verchipping worden ook meer eisen gesteld aan de back office. De 

strenge eisen om op het systeem van TLS te kunnen opereren maken de back office 

minder flexibel dan bij de uitgifte van zichtpassen. Om die reden is het van groot belang 

vooraf duidelijk het proces en de verschillende rollen van de back office vast te leggen, om 

ingewikkelde of onmogelijke wijzigingen te voorkomen in de uitvoeringsfase. 
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Inleiding 

 

Het programmabureau Maastricht-Bereikbaar.nl heeft tot doel om reizigers in de regio 

Maastricht te verleiden tot slim werken en slim reizen (mobiliteitsmanagement). Daartoe 

moet Maastricht Bereikbaar (MB) een pakket aan producten en diensten aanbieden. Dit 

pakket moet er toe leiden dat in de periode 2010-2016 de autonome groei van 10% 

automobiliteit in de regio Maastricht wordt afgevangen. Speerpunt vormen de 

werknemers in de regio Maastricht en bezoekers van de stad. 

 

Het eerste productaanbod moet in de 2e helft van 2010 gereed zijn en vermarkt kunnen 

worden. Een van de producten die het programmabureau wil gaan aanbieden is een 

regionale mobiliteitspas. Een pas waarmee reizigers eenvoudig gebruik kunnen maken van 

bijvoorbeeld het openbaar vervoer, OV-fiets en/of mobiel internet. Verschillende modules 

zijn denkbaar. De mobiliteitspas dient vooral het gemak van de reiziger. Gezien de 

introductie van de OV-chipkaart is het programmabureau nadrukkelijk op zoek naar 

mogelijkheden om de mobiliteitspas met de OV-chipkaart te kunnen integreren. 

 

De deelvragen van Maastricht Bereikbaar: 

1. Wat zijn relevante uitgangspunten voor de introductie van een mobiliteitspas van 

Maastricht Bereikbaar? 

2. Wat zijn de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor een integratie van de 

mobiliteitspas met de OV-chipkaart? 

3. Wat zijn de uitgangspunten voor de back office van het programmabureau 

Maastricht-Bereikbaar.nl (rekening houdende met de verchipping)? 

 

In dit document is de dialoog vastgelegd die gevoerd is tussen programmabureau 

Maastricht Bereikbaar , gemeente Maastricht, NS, Veolia Transport Limburg en RWS 

Limburg, ondersteund door de Regiecentrale. Het heeft tot doel om betrokken partijen 

inzicht te geven in de redenen en motivatie van te maken keuzen. De discussies hebben 

geleid tot een door de Regiecentrale uitgewerkte paspropositie van Maastricht 

Bereikbaar. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij verschillende mogelijkheden en 

aandachtspunten voor de verchipping van de pas. Datzelfde geldt voor de invloed van de 

eisen die de mobiliteitspassen (en de verchipping) hebben op de back office van MB. Het 

document eindigt met een heldere paspropositie en een samenvattende doorkijk naar het 

daadwerkelijke verchippingtraject en de back  office. 

 

Leeswijzer 

In dit hoofdrapport worden de deelvragen van MB beantwoord. De uitgangspunten staan 

beschreven in hoofdstuk 1. In het tweede hoofdstuk is de kern van de paspropositie 

kernachtig aangegeven. Deze paspropositie is de kapstok voor hoofdstuk 3 waarin in 

brede zin wordt aangegeven wat wel en niet kan met de OV-chipkaart. Het hoofdstuk is 

enigszins algemeen van opzet om aan te geven wat de mogelijkheden en onmogelijkheden 

zijn van de OV-chipkaart. Met een denkrichting voor de verchipping van de MB Pas wordt 

in hoofdstuk 4 aangegeven wat de consequenties zijn voor de back office. 
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Er is expliciet gekozen voor een brede opzet van het document, waardoor het rapport als 

naslagwerk kan dienen voor andere regio’s die overwegen een paspropositie te 

ontwikkelen. De vertaling van de aandachtspunten in dit hoofdrapport zijn nader 

uitgewerkt in een plan van aanpak voor MB. Dit deel is niet openbaar. 

 

Over de Regiecentrale 

De Regiecentrale (RC) is een back office organisatie voor 

mobiliteitsmanagementprojecten. De Regiecentrale is gespecialiseerd in onder meer het 

adviseren, ontwikkelen en beheren van processen ten behoeve van de uitgifte van 

mobiliteitspassen. Vanuit die expertise is dit adviesrapport opgesteld.  

 

Meer informatie: 

De aanleiding van dit document is te vinden in de offerte uitvraag die MB in april 2010 

heeft gedaan en de offerte die RC daarop volgend heeft ingediend. 

 

Meer informatie over MB is te vinden op www.maastrichtbereikbaar.nl. Direct 

aanspreekpunt voor de mobiliteitspassen Maastricht-Bereikbaar is Joost Beenker 

(projectleider MB, telefoon 06-21893915) 

Meer informatie over RC is te vinden op www.regiecentrale.nl 
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Gebruikte terminologie: 

Paspropositie:  Het integrale en jaarlijks wijzigende totaalproduct dat MB zal aanbieden aan 

werkgevers, waaronder de pas, de service, de abonnementsvormen en de 

prijsstelling. 

Passoort:  De verschillende duidelijk af te bakenen fasen die de paspropositie doormaakt, 

de strooipas (de introductie), de basispas (de tweede fase), de maatwerk pas (de 

derde fase). 

Abonnementsvorm De wijze waarop wordt afgerekend voor de abonnementen op de pas (gratis, een 

vaste prijs per jaar, of betalen voor gebruik). 

Vrij-reizenabonnement: product dat op een OV-chip kan worden geladen, waardoor een reiziger 

ongeacht de prijs van de reis kan instappen zonder af te rekenen. De afrekening 

kan gratis zijn en kan vooraf- of naderhand plaatsvinden. Dit abonnement wordt 

ook wel het nulabonnement genoemd. 

Flatfee: Een abonnementsvorm met een vast bedrag waarvoor (een MB Pas) gedurende 

een jaar kan worden afgenomen. De flatfee is beoogd voor de basispas (in de 

tweede fase) 

Strooipas: Een OV-chipkaart (met een MB vormgeving) die gratis wordt verspreid om zo veel 

mogelijk werknemers (en reizigers) bekend te maken met MB. De strooipas is de 

pas waar in een later stadium digitale OV-abonnementen op kunnen worden 

geplaatst. De pas is een standaard OV-chipkaart en als zodanig bruikbaar, 

bijvoorbeeld om op saldo te reizen. De pas is standaard vijf jaar geldig.  

Basispas: De paspropositie in de tweede fase met een flatfee abonnementsvorm. Het 

abonnement wordt geactiveerd op de strooipas. Het is een vrij-

reizenabonnement dat MB met de vervoerders aanbiedt aan 

werkgevers/werknemers. Het abonnement geeft recht tot ongelimiteerd toegang 

tot het openbaar vervoer in en om Maastricht. De geldigheid van het 

abonnement is 1 jaar. 

Maatwerk pas: De paspropositie in de derde fase waarbij de abonnementsvorm, maar ook de 

dienstverlening van MB (samen met vervoerders) steeds verder wordt 

toegespitsts op de werknemer en werkgever. De abonnementsvorm van de pas is 

een Pay-as-you-go abonnement 

Pay-as-you-go: Abonnementsvorm die kan worden afgesloten nadat het vrij-reizenabonnement 

in de tweede fase komt te vervallen. De Pay-as-you-go abonnementsvorm op de 

maatwerk pas is een abonnement waarbij wordt afgerekend op basis van het 

werkelijk gebruik (aantal gereisde kilometers, aantal OV-fietsritten, e.d.). De 

techniek is gelijk aan het vrij-reizenabonnement, waarmee ongelimiteerd 

toegang wordt verkregen tot bus en trein. 

Add-on(s) Een extra mobiliteitsdienst op de pas of in de paspropositie, naast de 

basisproducten trein en bus. Voorbeelden van add-ons zijn: OV-fiets, Q-park. 

Engraved ID’s Ingegraveerd pasnummer op de OV-chipkaart, vergelijkbaar met de code op een 

credit card. 

Verchipt product Een bestaand reisproduct, zoals de NS treintrajectkaart, die gereed is gemaakt 

om als digitaal product of abonnement op de OV-chip geactiveerd te kunnen 

worden, waardoor een zichtpas niet meer nodig is.  

Zichtpas De huidige mobiliteitsabonnementen in de vorm van een pasje met personalia en 

pasfoto die op basis van vertoon in het openbaar vervoer worden gecontroleerd 

in trein of bus 

Verchipte pas Een zichtpas (of andere vorm van reispas), die ook bruikbaar is als OV-chipkaart. 

1-loket-benadering Een service waarbij werkgevers via een contactpersoon (accountmanager) alle 

vragen over mobiliteit kunnen stellen, en waar een totaalpakket aan producten 

en diensten wordt geleverd. De 1-loket-benadering vertaalt zich in een MB Pas 

die met een handtekening het vervoer voor bus, trein, parkeren en fietsen 

ontsluit. 
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Hoofdstuk 1: De voorverkenning van een paspropositie MB 
 

Naar aanleiding van de vragen en antwoorden uit overleggen van het projectteam is in 

hoofdstuk 1  gestart met het vertalen van de meest bepalende factoren van MB naar een 

voorverkenning voor de paspropositie. De hoofdlijn is een resultante uit de dialoog tussen 

MB, NS, Veolia en RWS. MB, RWS en vervoerders hebben in de dialoog duidelijk de wensen 

en doelstellingen op elkaar afgestemd. 

De Regiecentrale heeft tijdens de dialoog aangegeven welke mogelijke implicaties de 

wensen en doelstellingen hebben op de verchipping en de back office. Door deze interactie 

is in een beperkt aantal sessies de hoofdlijn voor de MB Pas en een globale adviesrichting 

voor de paspropositie ontstaan. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staan de meest bepalende factoren die de 

paspropositie beïnvloeden. In de tweede paragraaf is de globale adviesrichting gegeven 

voor de paspropositie. 

 

1.1 De bepalende factoren 

 

Uit de opmerkingen en antwoorden van MB heeft RC de 10 meest bepalende factoren 

gefilterd die gelden voor Maastricht Bereikbaar: 

1. 10% groei opvangen 

2. Geen subsidie op vervoer 

3. Branding van de pas 

4. Niet uitsluiten van individuen (zonder werkgever) 

5. Verhouding met andere (deel) projecten van MB 

6. Introductie OV-chip 2010 (afschaffen strippenkaart waarschijnlijk eind 2011) 

7. Levensduur programma MB is minimaal is zes jaar (2010-2016) 

8. Ingroeimodel mogelijk 

9. Ketenmobiliteit 

10. Werkgevers willen ‘ontlast’ worden 

 

 

1.2 De hoofdlijn van MB 

 

Deze factoren impliceren al een aantal eisen aan de paspropositie van MB. 

Er komt een Maastricht Bereikbaar Pas, met een duidelijke positionering: onafhankelijk, 

gebiedsgericht. De pas wordt in eerste instantie collectief via de werkgevers aangeboden 

aan de werknemers. De pas moet dienen als een ‘achterzak oplossing’. De drempel tot 

gebruik is zo laag mogelijk. Zo veel mogelijk faciliteiten zijn op de pas gebundeld: OV, fiets, 

telewerken, leenauto. De diensten worden waar mogelijk in een flatfee bundel 

aangeboden, maar wel op basis van commercieel inkooptarief. De pas zal in fasen worden 

verrijkt. Van een heel eenvoudige pas naar een maatwerkpas. 

 

De implicaties voor de organisatie zijn: 



 

 
011 

Beginnen met een zo eenvoudig mogelijke propositie om de druk op de organisatie 

beperkt te houden. Er is een sterke nadruk op het politieke speelveld en het aangaan van 

klantrelaties. MB heeft een bemiddelende rol in de driehoek van werkgevers, overheden 

en vervoerders. De organisatie moet een duidelijke ontwikkelkalender opstellen, waarin in 

fasen het aanbod, de verchipping en de back office in gelijke tred ontwikkeld worden. 

 

.  

1.3 De nadere uitwerking van de propositie 

 

Met deze hoofdlijn in gedachten is een kader vastgelegd waarbinnen MB zal opereren. De 

uitgangspunten van MB, de vertaling van die uitgangspunten naar een verchipt product en 

de eisen die daaruit voortvloeien kunnen binnen dit kader nader op elkaar afgestemd 

worden. Dit gebeurt in de volgende hoofdstukken. Daarbij is een duidelijke hiërarchie 

gekozen in de thema’s: doelstelling, verchipping, back office. 

 

Bovenaan staat dat de doelstellingen en de uitgangspunten leidend zijn, en niet de 

techniek. De techniek, en dan met name de verchipping,  is een factor waarop MB 

nauwelijks invloed kan uitoefenen. De verchipping bepaalt daarom mede wat wel en niet 

kan. Ook wordt er rekening mee gehouden dat de techniek niet op korte termijn 

beschikbaar komt. Om die reden worden ook fall backscenario´s in ogenschouw genomen. 

De back office  is een flexibel onderdeel van MB dat volgt op de doelstelling en de 

techniek.   

 

In deze volgorde is het vervolg van dit document opgesteld: 

- Hoofdstuk 2: het voorkeursscenario van MB 

- Hoofdstuk 3: de verchipping 

- Hoofdstuk 4: de back office 
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Hoofdstuk 2: Voorkeurscenario MB Passen 

 
Na het opstellen van een eerste voorverkenning voor de MB paspropositie zijn in een 

aantal volgende projectteamsessies tot in detail alle relevante elementen van de MB Pas 

aan de orde gekomen. De sessies zijn een verdieping geweest van de hoofdlijn uit 

hoofdstuk 1. Details over de verchipping van producten, de technische beperkingen van de 

OV-chipkaart en de complexiteit in de back office zijn nader op elkaar afgestemd. Deze 

interactieve dialoog heeft geleid tot aanscherping van de uitgangspunten en een concrete 

en breed gedragen filosofie voor de MB Pas. 

 

Het resultaat van deze dialoog - de uiteindelijke paspropositie MB – is weergegeven in dit 

tweede hoofdstuk. Het hoofdstuk is opgebouwd uit vier paragrafen. De eerste paragraaf 

geeft de uitgangspunten van MB weer die zijn geformuleerd door het projectteam. Het 

vertalen van alle uitgangspunten naar een MB paspropositie heeft geleid tot de 

formulering van de filosofie achter de passen. Deze filosofie is in paragraaf 2 uitgewerkt. In 

paragraaf 3 wordt kort en krachtig de concrete paspropositie opgesomd. In de laatste 

paragraaf is een nadere onderbouwing van de redenen om gebruik te maken van een 

strooipas. 

 

2.1 De uitgangspunten van MB 

 

De lijst van uitgangspunten 

De doelstellingen van het  programma MB 2010-2016 zijn leidend voor de paspropositie. 

De centrale doelstelling van MB is om een gedragsverandering te bewerkstelligen en om 

de bereikbaarheid van de stad Maastricht en de regio op peil te houden. De 

gedragsverandering is er op gericht reizigers naar Maastricht bewuster en efficiënter te 

laten reizen, zodat de verwachte groei (10% in 2010-2016) aan personenbewegingen van 

de aankomende jaren niet in de spits op  het wegennet  wordt geaccommodeerd, maar 

met alternatieven (slim werken, slim reizen) wordt opgevangen. 

 

 

 
Figuur 2.1: de stakeholders in de driehoek van MB  
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BEMIDDELENDE ROL 

Cruciaal in het bereiken van de doelstellingen is de bemiddelende rol van het 

programmabureau MB in de samenwerkingsdriehoek MB (zie figuur 2.1). De huidige markt 

van vervoerwijzen is een complexe. Iedere reiziger kiest voor zichzelf de beste 

reismethode. Dat is vaak niet de reiswijze die het gunstigst is voor ons allen. Als de 

invulling van de vervoersmarkt wordt overgelaten aan de reiziger ontstaat dan ook een 

ongewenst effect, een suboptimale oplossing; in dit geval een onbereikbare regio.  

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van de stad en regio Maastricht en vervult 

een nutsfunctie. Om die reden is er ook een hoge mate van overheidsbemoeienis in het 

programma MB en de bijbehorende mobiliteitsmarkt. De overheid draagt zorg voor 

openbaar vervoer en voor de aanleg en onderhoud van snelwegen. Daar waar de 

bereikbaarheid in het geding is, draagt zij zorg voor lokale of regionale oplossingen. Dit is 

tevens de taak van Maastricht Bereikbaar; de organisatie die afspraken maakt met 

partijen maar ook uitvoeringsmaatregelen realiseert om Maastricht bereikbaar te houden. 

 

MB handelt vanuit het maatschappelijk belang en wil de actoren op de mobiliteitsmarkt 

prikkelen/beïnvloeden door maatwerkproducten te leveren voor de reizigers in de regio 

en stad. De actoren op deze mobiliteitsmarkt zijn: de werkgevers en werknemers (de 

vraag) en aan de andere kant de vervoerders (de aanbieders) en de overheid die de 

randvoorwaarden bepalen. De afstemming tussen de partijen vergt een actief 

bemiddelende rol; de brugfunctie van MB. 

 

De bemiddelende rol uit zich in het actief betrekken van overheden, vervoerders en 

werkgevers in het programma MB om te komen tot een pakket aan ketenproducten die 

aantrekkelijk is voor reizigers en werkgevers. 

 

VOORWAARDE: MARKTPARTIJEN DOEN MEE 

Maastricht Bereikbaar heeft een maatschappelijk nut en kan om die reden niet volledig 

zelfstandig gerealiseerd worden door de vervoersmarkt. Wel is het goed mogelijk om de 

doelstelling te bereiken in intensieve samenwerking met commerciële marktaanbieders. 

MB is de regisseur en ontwikkelt met marktpartijen “aanbod op maat” voor de vragen van 

de reizigers in het werkingsgebied van MB. Dit MB-aanbod  bestaat uit al bestaande 

commerciële vervoersdiensten en door MB te ontwikkelen/organiseren services. Het zijn 

de maatschappelijke functies die MB als meerwaarde aan de pas toevoegt die leiden tot 

een productformule die het doel dient: verandering van het reisgedrag. 

 

    
 

De vier grote ketenpartijen in Maastricht (Q-park, OV-fiets, Veolia en NS) doen mee in 

deze ambitie door expliciet samen te werken met het programmabureau MB. De ambitie 

van MB kan alleen waargemaakt worden als alle partijen intensief samenwerken De 

betrokken aanbieders onderkennen het nut van een dergelijke bundeling van krachten. Dit 

komt tot uiting in het door deze marktpartijen ondertekende regioconvenant Maastricht-

Bereikbaar (september 2010). 
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LOOPTIJD MINIMAAL ZES JAAR 

Gedragsverandering is een transitieproces dat niet in één of twee jaar bewerkstelligd kan 

worden. Het is een intensief proces van communicatie, verleiden, informatie delen en 

interactie. Een proces dat ook nog eens wordt beïnvloedt door de invloed van de OV-

chipkaart. Om die reden is gekozen voor een meerjarige strategie. De periode 2010-2016 

is gekozen omdat in die periode een groei van 10% aan automobiliteit wordt verwacht. 

Die groei kan het wegennet in Maastricht en omgeving niet aan en moet daarom 

opgevangen worden met alternatieven. Immers de ombouw van de A2-Maastricht en de 

capaciteitsvergroting van de Noorderbrug hebben pas vanaf 2016 effect. Maastricht 

Bereikbaar voorziet in de opvang van die groei van 10% automobiliteit in de periode 2010-

2016. 

 

GEBRUIKSGEMAK STAAT CENTRAAL IN PRODUCTFORMULE 

Verleiden kan alleen door gebruiksgemak voor alle doelgroepen (de werkgever en de 

werknemer). Gemak betekent dat de werkgever niet per personeelslid ingewikkelde 

bestellingen hoeft te plaatsen. Gemak betekent dat de werkgever met 1 contract het 

vervoer voor het gehele personeel heeft geregeld, één factuur krijgt en één 

aanspreekpunt heeft. Gemak betekent ook dat reizigers geen kaartjes hoeven te bestellen 

alvorens zij gaan reizen. Het betekent een zo laag mogelijke drempel en maximale 

flexibiliteit met het openbaar vervoer 

 

BENADERING VIA WERKGEVER 

Om de gewenste groei van het autoverkeer af te vangen is een omvangrijk 

reizigersbestand MB  in de maak. Dat gaat het gemakkelijkst en het snelst via de 

werkgever. Daar komt bij dat de werkgever veelal de kosten draagt van het woon-

werkverkeer (middels reiskostenregelingen). Voor de werkgever is er een prijsprikkel om 

mee te doen.  

 

COLLECTIVITEITBEGINSEL 

Cruciaal onderdeel in de drie stappen methodiek van MB is het collectiviteitbeginsel. In de 

eerste stap wordt zonder drempel de massa in kennis gesteld van de introductie van de 

OV-chipkaart. Men kan wennen aan de chipkaart. In de tweede fase wordt een collectief 

abonnement geïntroduceerd. Iedereen binnen het bedrijf wordt verleid om het reisgedrag 

aan te passen door het gebruik van de pas op voorhand te hebben afgekocht in de vorm 

van een abonnement  met een flatfee. In fase 3 wordt een maatwerk oplossing 

aangeboden. De collectiviteit is een essentiële tussenstap om op grote schaal mensen het 

OV te laten gebruiken op weg naar fase 3. Dit collectiviteitbeginsel is een uniek onderdeel 

van de MB propositie, waarbij MB een brugfunctie heeft tussen de werkgever en de 

vervoerders. 

 

Het collectiviteitbeginsel biedt een grote meerwaarde voor de werkgever ten opzichte van 

de bestaande openbaar vervoer producten. Omdat de gemiddelde werkgever niet weet 

hoe het personeel reist en hoe lang zij in de file staan, is het op voorhand uitgesloten om 

voor de werkgever maatwerkproducten te bestellen per werknemer. Dat zou ook niet 

aansluiten bij de doelstelling van MB. MB is reëel in haar verwachtingen en weet dat 

slechts 1 op de 4 automobilisten kan en/of wil veranderen in reispatroon. Zij die willen 
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moeten dus op een laagdrempelige wijze verleid worden tot het gebruik van het OV. Om 

de verkoop aan de werkgever gemakkelijk te maken en snel een zo groot mogelijke schare 

autorijders te bereiken is een start met een collectief aanbod logisch. De pas kan het 

eerste jaar het beste beschouwd worden als een “kennismakings”abonnement. 

 

Het collectiviteitbeginsel is een formule waaraan ook de belangrijkste vervoerders zich 

kunnen committeren. Hierdoor kan MB voor een vast bedrag per pas een vrij-

reizenabonnement aanbieden met een sterk gereduceerde prijs voor de bussen en treinen 

van Veolia en de treinen van de NS, een abonnement voor OV-fiets en de korting voor Q-

park. 

 

PRIJSSTELLING – GEEN STRUCTURELE SUBSIDIE 

De prijs van het abonnement van de MB Passen varieert. Gestart wordt met een voor de 

reiziger gratis aangeboden MB Pas (de gratis strooipas) bij de gelijktijdige introductie van 

de OV-chipcard. Als met name de nieuwe reizigers gewend zijn aan de OV-chipcard kan 

een concreet abonnement worden aangeboden (basispas) met een vaste prijs voor de 

werkgever.  Dit grootschalige collectieve aanbod dient aantrekkelijk te zijn voor de 

werkgevers. Toch is het niet de bedoeling om het vervoer te subsidiëren. De grondslag 

voor de prijs willen we op die reden bepalen op het gemiddelde gebruik. Indien 

bijvoorbeeld de inschatting is dat gemiddeld 1 op de 5 à 10 werknemers gebruik zal maken 

van het MB aanbod, dan kan de prijs per werknemer 10%  à 20% bedragen van de 

commerciële prijs. Met een dergelijke prijsstelling weet de werkgever dat hij het gehele 

personeelsbestand een vrij-reizenabonnement kan aanbieden voor 10-20% van de 

normale prijs. Op die manier krijgt iedere werknemer ongelimiteerd en drempelvrij 

toegang tot het openbaar vervoer. Een collectief “vrij-reizenabonnement”. Met deze 

prijsstelling kan zonder subsidie voor het gehele personeelsbestand een abonnement 

afgenomen worden. Dit aanbod is alleen geldig gedurende de 1 a 2 jaar durende 

kennismakingsperiode. Na die tijd zal een pay-as-you-go-pas worden aangeboden in plaats 

van het vrij-reizenabonnement. 

 

VRIJ-REIZENABONNEMENT 

De werkgever zal voor het vrij-reizenabonnement op de MB Pas een vergoeding moeten 

betalen. Het abonnement wordt voor het merendeel van de werknemers afgenomen. De 

werkgever zal deze kosten in eerste instantie beschouwen als extra kosten. Bovenop de 

huidige reiskostenregelingen wordt deze pas verstrekt. Het gebruik is voor de werkgever 

onvoldoende inzichtelijk om de pas te verrekenen met de huidige reiskostenvergoedingen. 

Pas in het jaar dat de pas als een maatwerk pas wordt aangeboden (waarbij wordt 

afgerekend op basis van het gebruik) is de werkgever samen met de werknemer voor het 

eerst in staat om de pas te gebruiken ter vervanging van de huidige vergoedingen. Daarom 

is het raadzaam de prijs voor het vrij-reizenabonnement (het abonnement voor de eerste 

1 a 2 jaar) zo laag mogelijk te houden. 

Aan het einde van de fase waarin het vrij-reizenabonnement wordt aangeboden tekent 

zich duidelijk af welke werknemers de MB-pas vaak en welke de pas niet/nauwelijks 

gebruiken.  

 

Met het vrij-reizenabonnement krijgt de werkgever een laagdrempelige aanbieding. Dit 

abonnement is een aanbieding waarvoor elke werkgever eenmalig in aanmerking komt. 
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Het is een kennismakingsperiode waarin MB de faciliteiten verstrekt aan werkgever om 

bekend te worden met de propositie van MB, een periode waarin MB helpt bij de 

implementatie en het stimuleren van het pasgebruik en een periode waarin MB het inzicht 

verschaft om na het grootschalige vrij-reizenabonnement klaar te zijn voor het vervolg; de 

pay-as-you-go pas.  

Aan het einde van de kennismakingsperiode zal blijken dat een deel van de werknemers 

de pas veelvuldig gebruik, de heavy users. Daarnaast is er een grote groep die de pas 

niet/nauwelijks gebruikt. Bij een overstap van het vrij-reizenabonnement naar een pay-as-

you-go-pas zal betaald gaan worden naar gebruik. Voor de heavy users zal veel meer 

betaald moeten worden. Daar staat tegenover dat er geen abonnement meer wordt 

afgenomen voor de non users. Per saldo zullen de kosten van de pay-as-you-go pas 

vergelijkbaar zijn met het collectieve vrij-reizenabonnement.  

 

PRODUCT MOET ONTWIKKELD WORDEN 

Een regionale basispas als laagdrempelige kennismaking  met het OV bestaat nog niet in 

de vervoersmarkt. Het is daarom aan MB en vervoerders om samen op een creatieve wijze 

dit product te ontwikkelen en af te zetten bij de aangesloten werkgevers. Vervoerders 

kunnen ieder voor hun eigen deelproduct op basis van geschat verbruik een commerciële 

prijs in rekening brengen bij MB. MB kan met haar gefaseerde aanpak gedurende 

minimaal 5-6 jaar een aantrekkelijke propositie aanbieden. Een gunstig geprijsd 

abonnement op het ketenvervoer in de regio Limburg voor alle personeelsleden.  

 

Met dit product lanceert MB een propositie die aan de wensen van de werkgever/reiziger 

voldoet en rekening houdt met de belangen van vervoerders door bestaande 

vervoerproducten te introduceren. Op deze wijze faciliteert MB conform haar 

doelstellingen de beoogde gedragsverandering.  

 

Het MB product is een product dat zich door de jaren ontwikkelt van grof naar fijn. Na een 

eerste kennismakingsperiode zal MB de reiziger en de werkgever steeds verder willen 

faciliteren om de gedragsverandering door te zetten. Als alles naar wens verloopt zal het 

gebruik sterk stijgen. De prijs van het abonnement zal omhoog gaan als gevolg van het 

betalen naar gebruik. Daarnaast zal de werkgever met het voortschrijdende inzicht in het 

reisgedrag steeds vaker proberen om het abonnement voor werknemers die geen gebruik 

maken van de pas, op te zeggen. Er ontstaat een continue cyclus van intensiever gebruik, 

die resulteert in een abonnementsvorm waarbij werkgever en werknemer afrekenen voor 

daadwerkelijk gebruik. 

 

OV-CHIPKAART IS BASIS 

De introductie van de OV-chip in 2010 in Limburg en het 

innovatieve karakter van MB vloeien mooi samen. Het is logisch 

en onontkoombaar om de OV-chipkaart te gebruiken als de 

basis voor de MB Passen. De OV-chipkaart is de pas  waarop het 

abonnement wordt bijgeschreven. De pas is een vaste basis, het 

abonnement is een variabele die zich jaarlijks ontwikkelt en als 

digitale propositie ook periodiek wordt aangepast op de MB Pas. Gezien de unieke 

productformule, een regiospecifiek abonnement met een maatschappelijk karakter, is er 

voor gekozen om de OV-chipkaarten uit te geven met een MB-branding. 
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BETROUWBARE EN ONAFHANKELIJKE PARTNER 

Werkgevers zijn schuw als het gaat om het afgeven van werknemersbestanden. Bij afname 

van een vrij-reizenabonnement worden alle ritgegevens gelogd. Werkgevers moeten 

daartoe vertrouwen hebben in de onafhankelijke positie van het programmabureau MB. 

MB moet zich daarom overduidelijk opstellen als een betrouwbare partner. Betrouwbaar 

als het gaat om privacy en gevoelige informatie. Maar ook betrouwbaar als het gaat om 

onafhankelijkheid. De gedragsverandering die MB nastreeft zal een hoop vragen 

opwerpen bij werkgevers en reizigers. Alleen als MB de reputatie heeft onafhankelijk te 

zijn zullen werkgevers en reizigers MB vertrouwen in haar advies, het inzicht in reisgedrag 

en de hulp bij slimmer en effectiever reizen. Alleen met die onafhankelijkheid wordt MB 

een autoriteit en zullen werkgevers bereid zijn een bijdrage te leveren aan de doelstelling 

van MB. 

 

MB IS HET CENTRALE LOKET NAAR DE WERKGEVER 

De unieke productformule en de maatschappelijke nutsfunctie maken dat MB ook de regie 

voert over de contracten in de samenwerkingsdriehoek. Maastricht Bereikbaar zal 

enerzijds afspraken maken met de aanbieders van mobiliteitsdiensten (NS, Veolia, OV-

fiets, Q-park) over de wijze en condities waarop zij haar producten op de MB Passen wil 

aanbieden. Anderzijds zal elke werkgever contractueel afspraken moeten vastleggen over 

de afname van passen, gebruik hiervan, afzet onder haar werknemers, monitoring van het 

gebruik, rapportages, afhandeling facturen e.d. 

Voor de situatie in MB wordt gedacht aan een driehoekscontract tussen MB, werkgever en 

aanbieder(s). 

 

VERCHIPPING BEPAALT DE TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN EN FASERING 

De volgende overwegingen zijn doorslaggevend geweest voor het voorkeurscenario: 

1. Het aanbod van Veolia om een verchipte propositie aan te bieden. Veolia kan deze 

propositie begin 2011 gereed hebben waardoor vanaf 1 april 2011 gereisd kan worden 

met een vrij-reizenabonnement in trein en bus. Dit vrij-reizenabonnement is de 

cruciale technische voorwaarde om een collectieve pas aan te bieden. Het stelt alle 

pashouders in de gelegenheid om zonder saldo op de chipkaart ‘gratis’ de trein/bus 

in/uit te kunnen binnen de regio Maastricht en omgeving. 

2. De toezegging van NS dat er verchipte producten aankomen en het aanbod dat er in 

de tussentijd nog met een zichtpas gewerkt kan worden voor het NS traject. Een 

andere optie die wellicht mogelijk is, is de inzet van de verchipte NS businesscard. Dit 

hangt af van de bevindingen omtrent de verchipping van de NS businesscard in het 

laatste kwartaal van dit jaar.  

3. Op termijn veel abonnementen mogelijk op 1 chipcard met MB-branding, nu zoveel 

mogelijk anticiperen op nieuwe technieken. 

 

KLANTACCEPTATIE BEPAALT HET TEMPO 

Maastricht Bereikbaar moet de gedragsverandering bewerkstelligen door de werkgevers 

stapsgewijs te faciliteren in die gedragsverandering. Dat betekent een stapsgewijze 

kennismaking en een stapsgewijze ontwikkeling van het product. Van een eenvoudig 

collectief product steeds meer naar een maatwerkproduct afgestemd op de individuele 
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vraag. De acceptatiegraad en het adoptievermogen (van werkgever, reiziger, maar ook 

vervoerders) bepalen het tempo van de ontwikkeling.  

 

FASERING VAN DE PROPOSITIE  

De technische ontwikkeling van de propositie in de verschillende fasen wordt uitgevoerd 

door MB in overleg met NS en Veolia. Met de combinaties van unieke factoren van 

vervoerders en de bemiddelende partij met een maatschappelijke 

bereikbaarheidsdoelstelling kunnen de bestaande reisproducten elk jaar door NS en Veolia 

samen met MB verder worden ontwikkeld tot een gezamenlijke propositie. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: herkomsten en afstandsklassen van werknemers in Maastricht 
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2.2 De filosofie 

 

Door de uitgangspunten veelvuldig te bespreken in het projectteam ontstaat een 

consensus over een aanpak die zich door de jaren heen zal ontwikkelen. Een propositie 

waarbij werkgevers laagdrempelig kunnen meedoen aan OV voor de massa en de 

reisbehoefte van het bedrijf steeds beter in beeld krijgen waardoor vervoerders samen 

met MB het aanbod duidelijker kunnen bepalen en verder ontwikkelen. 

 

Deze fasering van de MB Pas is het ideale groeipad waarbij de drie partijen in de MB-

driehoek de vraag, het aanbod en het beleid continu op elkaar kunnen afstemmen. Dit is 

de filosofie achter de MB Pas. Een fasering van de pas waarbij MB de regie voert om de 

afstemming tussen vraag en aanbod te faciliteren. 

 

De filosofie bestaat uit een fasering in 3 fasen. 

1. Gestart wordt met een introductie. Een kennismaking met MB en de OV-chipkaart. 

Gekozen is voor een ‘strooipas’. Dit is een MB-branded OV-chipkaart.  

2. Vervolgens wordt een abonnement aangeboden. Het abonnement kan door 

werkgever collectief worden afgenomen tegen een vast bedrag per pas (een 

zogenaamde flatfee). Dit is het collectieve proefabonnement wat de start moet zijn 

van de gedragsverandering op lange termijn. De pas is een achterzakoplossing die op 

elk gewenst moment door een werknemer te gebruiken is. Zonder kaartjes te hoeven 

kopen en zonder zelf saldo op de pas te hoeven zetten kan de forens in de regio 

Maastricht e.o. zonder betaling reizen met dit “vrij-reizenabonnement” 

3. Na het vrij-reizenabonnement ontstaat zicht op het reisgedrag van de werknemers. 

Werkgever en werknemer hebben inzicht in de kosten en zijn wel/niet overtuigd van 

het gemak van de MB Pas. Het collectiviteitbeginsel komt te vervallen. MB biedt een 

Pay-as-you-go pas aan waarbij wordt betaald voor het daadwerkelijke gebruik.  

De filosofie is op de volgende bladzijde schematisch weergegeven. 
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De MB Pas zal als een drietrapsraket worden geïntroduceerd:   

 

 
Figuur 2.3: de drie fasen schematisch weerggeven 

 

 

Fase 1: De ‘strooipas’; een pas die wordt uitgegeven op het moment dat de OV-chipkaart 

in Limburg wordt geïntroduceerd (bij Veolia).  

a) De pas wordt uitgegeven aan twee doelgroepen. De pas wordt uitgegeven aan 

deelnemers van het reizigersonderzoek in april/maart 2010 die zich hebben 

aangemeld voor het reizigersbestand en aan werknemers van bedrijven die 

deelnemen aan het convenant Maastricht Bereikbaar. 

b) De uitgifte geldt als een grootschalig communicatiemoment, primair voor de 

naamsbekendheid van Maastricht Bereikbaar. De communicatie wordt met 

betrokken vervoerders zoveel mogelijk afgestemd om een algemene impuls 

en bekendheid te geven aan de OV-chipkaart. 

c) De pas is een standaard gepersonaliseerde OV-chipkaart, met een MB 

uiterlijk. Op de pas staan personalia en de pasfoto van de pashouder. Op de 

pas staan nog geen abonnementsvormen. De pas is bruikbaar zoals een 

gewone ‘kale’ OV-chipkaart. 

 

*basispas NS start met tijdelijke zichtpas/verchipte NSBC  

3 2 1 
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Fase 2: De introductie van de basispas, ofwel het ‘vrij-reizenabonnement’; een collectief 

aanbod aan het bedrijfsleven in de vorm van een pas met daarop een abonnement voor 

minimaal bus, trein, fiets en parkeren. 

a. De pas bestaat uit een vrij-reizenabonnement. Het vrij-reizenabonnement houdt 

in dat alle services op de pas gebruikt kunnen worden tegen betaling van een 

flatfee. De werkgever krijgt geen onverwachte kosten. Werknemer heeft een 

‘achterzakoplossing’ en kan zonder handelingen de kaart proberen en gebruiken 

wanneer het uitkomt.  

b. Het aanbod is collectief. Dat betekent dat de afname voor een werkgever geldt 

voor het complete personeelsbestand. Onder nog op te stellen voorwaarden 

kunnen delen van het personeelsbestand worden ‘afgepeld’ (denk daarbij aan 

ambulante functies, nachtdiensten, e.d.). Ook afstemming met al bestaande OV-

abonnementen moet nader worden bezien. 

c. Door dit collectieve beginsel met de achterliggende wetenschap dat slechts een 

deel van de pashouders de pas zal gebruiken kan de flatfee per pas relatief laag 

worden gehouden. Door de eenvoud van het product zijn de eisen aan front office 

(Sales en marketing) en back office (pasuitgifte, Service Desk, facturatie) niet hoog 

en is het product schaalbaar en eenvoudig te verkopen.  

d. Er is één productvariant. De pas is voor iedereen gelijk. Er is geen onderscheid in 

productaanbod tussen pashouders die buiten Maastricht wonen, of pashouders 

uit Maastricht. Er is geen reispas versus stadspas. Het is een vrij-

reizenabonnement dat voor iedereen de reis van huis naar werk mogelijk maakt 

met OV. 

e. Het vrij-reizenabonnement faciliteert gebruik van de bus in de stad en gebruik van 

de trein voor reizigers met herkomst buiten de stad. Reizen buiten de regio is niet 

voorzien binnen het vrij-reizenabonnement, maar is voor de pashouder wel 

mogelijk door (op eigen initiatief en voor eigen rekening) saldo op de kaart te 

zetten.
1
 

f. Beoogd uitgiftemoment is vanaf 1/4/2011, onder voorbehoud dat alle vereiste 

voorzieningen/faciliteiten georganiseerd zijn (liever laat en goed, dan snel en 

slecht).  

g. Het abonnement wordt digitaal op de MB pas toegevoegd. Na contractuele 

afspraken over het vrij-reizenabonnement tussen MB ,werkgever en aanbieders, 

wordt het vrij-reizenabonnement als digitaal product toegevoegd aan de 

chipkaart. 

h. Het abonnement geldt voor minimaal 1 jaar. Er is feitelijk sprake van een 

‘introductieabonnement’, waarbij alle betrokken partijen op een eenvoudige 

manier (maar wel op grote schaal) een impuls geven aan OV en bereikbaarheid en 

zodoende wennen aan elkaar. De werkgever krijgt een laagdrempelig en 

betaalbare optie om de mobiliteit in kaart te brengen en te verduurzamen. 

Werknemer krijgt een ‘achterzakoplossing’ waarmee op elk moment gereisd mag 

worden, zonder verdere verplichting. De vervoerders krijgen inzicht in het 

                                                 

 

 
1
 Ten tijde van het opstellen van dit rapport is de geografische afbakening van de pas nog niet bekend. Naar 

verwachting zal de Maastricht Bereikbaar pas geldig zijn in de bus in en om Maastricht, in alle treinen (van 

Veolia) in Zuid-Limburg, en op de NS-lijn Sittard Maastricht. 
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reisgedrag van de pashouder. Overheden ervaren het effect van het gebruik van 

de pas op de algemene bereikbaarheid. Maastricht Bereikbaar als centrale 

accelerator krijgt inzicht in de belangen van de verschillende partijen en kan met 

dit inzicht voor volgende jaren deze belangen steeds verder verwerken in de 

verdere ontwikkeling van de paspropositie. 

i. Het aanbod van services op de pas is gebaseerd op bestaande producten. Er zullen 

in deze fase geen nieuwe vervoerdiensten worden ontwikkeld door MB. 

Fase 3: De ‘Pay-as-you-go pas’; een pas waarbij wordt afgerekend op basis van gebruik. De 

pas biedt ruimte voor individueel maatwerk en maatwerk voor bedrijven. 

a. Deze propositie volgt op het ‘introductie abonnement’. Deze propositie is daarom 

op zijn vroegst op 1 januari 2012 actief. 

b. De aard van het abonnement wordt gevormd op basis van de ervaringen in 2011 

(het reisgedrag, de ervaringen van bedrijven, vervoerders). De exacte invulling van 

de pas is daarom nu niet te benoemen. Uit voorgaande en volgende producties 

blijkt wel duidelijk de denkrichting. 

c. De uitdaging voor MB ligt in de marketing en communicatie van deze propositie. 

Werkgevers zullen het nieuwe product duidelijk moeten begrijpen en inzien dat de 

pas geld kost, maar ook kosten bespaart.  

Met deze paspropositie van MB kan gestart worden met het uitdenken van de wijze 

waarop de pas verchipt moet worden en welke eisen er aan de back office worden 

gesteld. Om deze twee vervolgstappen te kunnen zetten worden de belangrijkste eisen en 

uitgangspunten die de paspropositie met zich meebrengt opgesomd.  

 

De toegevoegde waarde van MB op de pas 

 

De opgave van MB is ingewikkeld. In de kern is de opgave van MB om de belangen van 

vele partijen op elkaar af te stemmen en te vertalen naar een voor alle partijen 

aantrekkelijk pasproduct. Een pasproduct dat door vele oorzaken tot op heden niet tot 

een marktconform product heeft geleid (waaronder: marktverstoringen, onbekendheid 

mobiliteitsmanagement bij bedrijfsleven, de rol van de overheid bij OV, de introductie van 

de chipkaart, de tariefstelling van OV). Dat kan alleen als MB een centrale rol heeft en een 

onafhankelijke partij is. De regie ligt bij MB. Deze rol impliceert een aantal taken die zijn 

opgesomd in de uitgangspunten van de pas: 

- MB hoeft geen producten te ontwikkelen. Zij moet zo veel mogelijk bestaande 

faciliteiten bundelen en ontsluiten op 1 pas. Het uitgangspunt is daarom dat er 

gebruik wordt gemaakt van bestaande vervoerproposities. 

- Gebruiksgemak. Het gemak waarmee de pas kan worden gebruikt door 

werkgever/werknemer moet drempelloos zijn. Daarom is gekozen voor een flatfee 

vrij-reizenabonnement. Pashouders kunnen wanneer zij willen gebruik maken van de 

faciliteiten, zonder een saldo op de pas te hebben staan, zonder af te hoeven rekenen, 

zonder te hoeven reserveren. Het vrij-reizenabonnement = Instant access! 

-  Voor de werkgever is het aanbod van OV producten veelal onduidelijk. De afrekening 

van de producten verloopt per product anders en de administratieve last is een 

obstakel. De kosten van OV reizen zijn moeilijk in te schatten voor een werkgever, 

waardoor veelal wordt gekeken naar een abonnementsvorm. De abonnementsvorm 

(jaarkaarten en trajectkaarten) zijn gebaseerd op frequent gebruik en daarom relatief 
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duur. Om het product voor de werkgever drempelloos te maken is gekozen voor de 1-

loket benadering. Bij één partij, met één contactpersoon (de account manager van 

MB) en één telefoonnummer is al het vervoer voor het gehele personeelsbestand in 1 

keer geregeld. 

- Het gebruiksgemak voor de pashouder vertaalt zich ook in een 1-loket benadering. Als 

de pashouder vragen of klachten heeft over de pas, over het vervoer, over een 

reisadvies, of over een verloren pas dan is er 1 loket. Al het contact wordt gevoerd 

met Maastricht Bereikbaar via een centrale Service Desk. 

- Dat betekent dat zowel de ‘strooipas’, het ‘vrij-reizenabonnement’ en de ‘pay-as-you-

go pas’ via dat ene loket worden uitgegeven. De aanlevering van de 

persoonsgegevens, de productie van de passen, de distributie van de passen en het 

activeren van de producten liggen onder regie van MB. MB regisseert zelf de 

pasproductie en pasdistributie. 

- Naast de MB propositie die op de pas wordt uitgegeven zou MB haar dienstverlening 

verder kunnen uitbreiden als centraal loket voor werkgever en werknemer. Dat kan 

bijvoorbeeld door het laden van saldo via de website van MB beschikbaar te stellen. 

- Voor vervoerders die vaak beperkte marketingmiddelen hebben (mede door 

concessievorm, concessieduur) is MB het communicatieplatform voor potentiële 

reizigers. MB is onafhankelijk ‘ambassadeur’ van de vervoermaatschappijen en 

stimuleert een impuls voor anders en flexibel reizen. Pashouders en potentiële 

pashouders worden voorzien van onafhankelijke reisadviezen, van 

productaanbiedingen, van ontwikkelingen rondom de pas en informatie over de 

bereikbaarheid van huis, werk en stad.  

- Voor alle betrokken partijen (met name interessant voor werkgevers en vervoerders) 

is MB de partij die het reisgedrag in kaart brengt. Dat betekent dat het gebruik van de 

pas wordt geregistreerd. Geregistreerd gebruik maakt het mogelijk om de pas verder 

te ontwikkelen op een commercieel aantrekkelijke wijze voor vervoerders, op een 

betaalbare wijze voor werkgever en op een vriendelijke manier voor reiziger. 
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2.3  De paspropositie in het kort  

 

a) De paspropositie van MB heeft 3 stappen: wennen, grootschalige overstap, maatwerk 

b) Er wordt een MB pas aangeboden. De pas heeft een MB branding. De pas heeft als 

basis de OV-chipkaart zonder abonnement (dit is de strooipas). Na het aanbieden van 

de strooipas worden variabele en jaarlijks verder te ontwikkelen abonnementsvormen 

en aanvullende services aangeboden. 

c) De primaire focus ligt op de werkgevers. Na een kennismaking (gratis OV-chipcard) in 

de vorm van een strooipas, wordt gestart met een basispas met een collectief “vrij-

reizen-abonnement. De periode waarin de ambitie moet worden waargemaakt is 6 

jaar. De propositie wordt door de jaren heen verder ontwikkeld. Het product start als 

collectief startabonnement en eindigt met een pay-as-you-go pas. De ontwikkeling is 

van grof naar fijn. 

d) Het aanbod bestaat uit een mix van bestaande (en door vervoerders nieuw te 

ontwikkelen) vervoerproducten, die de hele keten bestrijken. Producten op de pas zijn 

van MB (diverse diensten), NS (treinabonnement), Veolia (bus- en treinabonnement), 

OV-fiets (leenfietsen op stations) en Q-park (korting op parkeren). 

e) Maastricht Bereikbaar bedient de doelgroep met haar eigen specifieke 

maatschappelijke toegevoegde waarden:  

a. Alle onderdelen via 1 loket . 

b. Onafhankelijk in advies, verkoop en inkoop. 

c. Geen commercieel maar een maatschappelijk doel. 

d. Betrouwbaar, vertrouwelijke gegevens in goede handen. 

e. Bemiddelaar tussen werkgever, vervoerder en overheid. 

f. Bedrijven helpen bij slimmer en effectief reizen. 

g. Werkgevers en werknemers inzicht bieden in reisgedrag , effecten op 

bereikbaarheid, milieu, reiskostenontwikkeling, aantrekkelijk werkgeverschap, 

duurzaamheid. 

h. Maatwerkoplossingen aanbieden voor lokale /regionale 

bereikbaarheidsproblematiek.  

i. Monitoring gegevens beschikbaar stellen aan reizigers, werkgevers, 

vervoerders en overheden om product nog verder op elkaar af te stemmen.  

 

De technische kansen/belemmeringen die van invloed zijn op de propositie: 

a) De OV-chip komt er aan 

b) Nu nog niets verchipt 

c) Veolia binnenkort, daarna NS 

 

De acceptatie van het product en de organisatie 

a) Van een charmant kennismakingsoffensief 

(strooipas) 

b) Naar een heel eenvoudig, laagdrempelig, collectief 

aanbod (basispas) 

c) En doorontwikkelen naar een maatwerkproduct 

(maatwerkpas) 



 

 
025 

2.4 Waarom de strooipas? 

 

1. Het communicatiemoment dat MB heeft gekozen (eind 2010) valt samen met de 

introductie van de OV-chipkaart in Limburg. Kort na de introductie van de OV-chipkaart zal 

de strippenkaart worden afgeschaft. In deze transitiefase is een MB-branded OV-chipkaart 

het ideale marketinginstrument om de naam MB in een keer groots neer te zetten. 

2. Het uitgeven van een strooipas is een algemene impuls aan het OV in de regio. Ongeacht 

het in een later stadium wel/niet afnemen van een abonnementsvorm bereikt de pas 

reizigers die anders geen OV-chipkaart zouden aanschaffen. 

3. Reizigers van MB kunnen alvast oefenen en wennen aan het gebruik van de OV-chip. Door 

een juiste ondersteuning (bijvoorbeeld door een website) kan MB alvast 

gebruikerservaringen teruggekoppeld krijgen die van invloed kan zijn op de ontwikkeling 

van het MB-product. 

4. Het distribueren van de strooipas wakkert de aandacht voor MB aan. Met een begeleidende 

brief bij de OV-chipkaart (en campagne) zal de nieuwsgierigheid van velen worden gewekt. 

Het creëert verwachtingen bij werknemers ten aanzien van hun werkgever en kan op die 

manier een extra stimulans zijn voor de werkgever.  

5. Het ‘gratis’ douceurtje, de MB Pas, is een eerste gebaar naar de convenantpartner. MB 

komt haar beloften na. Na een dergelijk gebaar kunnen de werkgevers niet achterblijven 

om hun morele verplichting binnen het convenant na te komen; het afnemen van 

abonnementen. 

6. MB kan door het uitgeven van de passen eenvoudig een database met pashouders 

opbouwen (om en nabij 10.000 werknemers). Dit is een ideale doelgroep en kritische massa 

waarop zij haar communicatie kan richten.  

7. De kosten van de distributie van de strooipas worden slechts eenmalig gemaakt. De 

abonnementen (de propositie vrij-reizenabonnement en pay-as-you-go) kunnen digitaal op 

de pas geactiveerd worden. Er hoeft niet nog eens een pas te worden gedistribueerd. De 

kosten van de strooipas zijn daardoor lager dan die van het jaarlijks distribueren van 

zichtpassen. 

8. Door de strooipassen in een vroeg stadium rustig uit te geven ontstaat een grote userbase. 

Omdat in een tweede fase geen fysieke passen meer hoeven te worden uitgegeven, maar 

slechts digitale proposities, kan de distributiesnelheid sterk omhoog. Indien een werkgever 

vandaag een vrij-reizenabonnement besteld, is het product morgen geleverd. 

9. De grootste bottleneck in de pasuitgifte is de dataverzameling van werknemersgegevens. 

Dit is vaak ook een argument dat door werkgevers wordt genoemd om geen abonnementen 

af te nemen. Door deze bottleneck in het proces naar voren te halen in ruil voor de gratis 

strooipas, kan dit argument later niet meer worden aangegrepen. De uitgifte-verkoop van 

de vrij-reizenabonnementen kan daardoor sneller en effectiever. 

10. Met de strooipas kan inzicht verworven worden in het reisgedrag van reizigers die 

onverhoopt toch (nog) geen vrij-reizenabonnement hebben. Met dat inzicht kunnen 

werkgevers wellicht alsnog overtuigd worden. 

De paspropositie is als powerpoint presentatie toegevoegd in BIJLAGE 3: Presentatie 

paspropositie 07 juli 2010 
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Hoofdstuk 3: Randvoorwaarden integratie met de OV-chipkaart 

 

Gedurende de sessies van het projectteam 

zijn alle wensen en doelstellingen 

consequent getoetst aan de implicaties voor 

de verchipping van de pas. De wensen en 

doelstellingen zijn daarin leidend geweest. 

Waar mogelijk is de verchipping zo goed 

mogelijk afgestemd op deze wensen en 

doelstellingen. De complexiteit van de 

verchipping leverde ook veel stof tot 

nadenken op, dit vanwege de vele 

onmogelijkheden rondom de verchipping. 

Deze onmogelijkheden gaven duidelijk de 

randvoorwaarden aan die de verchipping 

aan de paspropositie stelt. Uiteindelijk zijn 

alle relevante en bekende implicaties van de 

verchipping verwerkt in een pragmatische 

en toepasbare paspropositie. Dit hoofdstuk 

geeft daarmee de (on)mogelijkheden weer 

van de verchipping en is tevens een 

implementatie-advies. 

 

Niettemin kent de ontwikkeling en de implementatie van de OV-chipkaart haar eigen 

dynamiek. Die dynamiek wordt gevormd door de rollen tussen vervoerders onderling, door 

de technische implementatie van TLS en door de politiek. De invloed van MB op die 

ontwikkeling is beperkt. MB zal zich dus moeten schikken in het feit dat de ontwikkelingen 

rond de ov-chip externe factoren zijn, waarop zij flexibel moet kunnen inspelen.  

 

De verchipping van de MB Pas wordt gelijk aan de fasering van de paspropositie 

uitgesplitst in drie fasen. Elke fase stelt haar eigen eisen aan de propositie en elke fase stelt 

haar eigen eisen aan de verchipping van de pas. In dit hoofdstuk worden de 

aandachtspunten per fase uitgeschreven en toegelicht. In de eerste paragraaf is het proces 

uitgeschreven dat MB moet doorlopen voor de ontwikkeling van de strooipas. Daarbij zijn 

de  mogelijke risico’s benoemd en is een globale actielijst opgesteld. Evenzo zijn het proces, 

de risico’s en de actielijst uitgeschreven voor de basispas (de tweede fase van MB) in 

paragraaf 2.  In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op een fall back scenario voor het geval 

onderdelen van de pas niet tijdig verchipt zullen zijn.  

 

3.1  Fase 1: De strooipas 

 

In fase 1 wordt een gepersonaliseerde OV-chipkaart met MB opdruk uitgegeven. In feite is 

er nog geen sprake van een verchipte paspropositie, maar van een ‘gebrande’ OV-

chipkaart. Er is dus sprake van een ‘standaard’ OV-chipkaart met een MB logo. Het enige 

verschil is dat de plastic kaart bij de drukker op voorraad moet liggen met een MB 

vormgeving. Er is dus geen sprake van een vraagstelling rondom de verchipping, maar een 
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taakstelling voor Maastricht Bereikbaar om samen met de vervoerders/aanbieders  te 

organiseren dat de MB Pas op die wijze kan worden uitgegeven.  

 

Het uitgeven van OV-chipkaarten is aan zeer strenge regels gebonden. De ontwikkelaar 

van de pas en de bewaker van alle spelregels, is Trans Link Systems (TLS). Alle partijen die 

bewerkingen mogen doen op de pas of op de systemen van TLS, moeten gecertificeerd 

zijn. Er zijn veel verschillende soorten rollen. De belangrijksten worden hier kort 

toegelicht. Zo is er de productaanbieder (veelal de vervoerder die in het systeem van TLS 

zijn/haar producten invoert). Er is een rol verkoper, waarmee partijen de producten van 

vervoerders kunnen verkopen aan een loket of via een website. Er is een rol 

activatiepartner, die de verkochte producten op de chip wegschrijft, meestal via de 

automaten op station. En er is de rol pasuitgever. Deze laatste rol is van belang voor de 

pasuitgifte van MB in fase 1. MB kiest er nadrukkelijk voor om niet tussen werkgever-

aanbieder positie te nemen maar nadrukkelijk een samenwerking tussen MB, werkgevers 

en aanbieders op te bouwen.  

 

TLS certificeert zelf partijen die passen kunnen uitgeven. Partijen die deze rol mogen 

vervullen zijn tot op heden alleen vervoerders en TLS zelf. Voor MB is het daarom een 

vereiste om met een van de vervoerders tot overeenstemming te komen om op/onder 

hun licentie een MB Pas te laten fabriceren en printen. Het fabriceren betekent dat er op 

bestelling via vervoerder bij de fabriek een order van bijvoorbeeld 10.000 MB Passen 

wordt geplaatst. Vanuit de fabriek worden de passen afgeleverd bij de drukkerij van TLS. 

De drukker heeft de passen op voorraad liggen en zal op aanwijzing van vervoerder (en 

dus MB) bij aanlevering van een drukbestand de passen gepersonaliseerd printen. 

 

   
 

Proces 

Het proces ziet er ongeveer als volgt uit: 

1. MB komt overeen met een van de vervoerders (Veolia of NS) dat MB Passen onder 

licentie van vervoerder mogen worden uitgegeven. 

2. Vormgeving van de pas wordt opgesteld en moet voldoen aan de eisen die TLS stelt. 

3. Vervoerder bestelt gewenste aantal passen bij fabriek. 

4. Passen worden afgeleverd bij drukker. 

5. Na het gereed maken van een drukbestand (personalia van pashouders, inclusief 

pasfoto’s) wordt dit bestand in XML formaat aangeleverd door MB aan vervoerder of 

bij voorkeur rechtstreeks aan de drukker. 

6. De drukker drukt de passen en stuurt die rechtstreeks uit naar het huisadres van de 

pashouder. 
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7. De drukker levert het aangeleverde bestand terug aan vervoerder met daaraan 

toegevoegd het pasnummer/chipnummer (en engraved ID) per pashouder. De 

vervoerder moet dit bestand weer doorgeven aan MB. Bij voorkeur levert de drukker 

de gegevens rechtstreeks aan MB. 

8. De drukker stuurt de factuur naar vervoerder (danwel indien afgesproken rechtstreeks 

naar MB) 

Beoogde risico’s (aandachtspunten) voor fase 1 

- De levertijd van de fabriek is lang. De huidige levertijd is langer dan 3 maanden. Als 

MB in 2010 passen wil uitgeven is het dus zaak om de passen zo spoedig mogelijk te 

bestellen. Het risico om het belangrijke communicatiemoment rondom de introductie 

van de OV-chipkaart te missen is aanzienlijk. 

- MB is afhankelijk van een door TLS gelicentieerde partij. Op dit moment zijn dit alleen 

vervoerders. MB is dus afhankelijk van de bereidwilligheid van een vervoerder om een 

dergelijke pas te bestellen. In het geval van MB is deze afhankelijkheid geen groot 

risico aangezien twee vervoerders deel uitmaken van de projectgroep MB. 

- De drukker (momenteel is er één drukker voor TLS) levert standaard de passen uit via 

de post naar het opgegeven huisadres van de pashouder. Dat betekent voor MB dat 

eventuele inserts (stukken die in de envelop moeten worden bijgestoken, zoals de 

voorwaarden van MB, promoflyers, e.d.) op voorraad moeten liggen bij de drukker. 

Het betekent ook dat uitgifte op locatie (bijvoorbeeld in een ceremoniële bijeenkomst 

op een kantoor) een uitzondering op het proces is, en daardoor ingewikkelder om te 

organiseren. 

- Overige relevante risico’s zijn er niet. Het uitgeven van ‘gebrande’ passen is al eerder 

gedaan door onder andere de provincie Friesland en grote voetbalverenigingen. 

- Barcode en andere ID’s. Naast de pasfoto, personalia en de OV-chip dient een barcode 

op de pas aanwezig te zijn. Dit is vereist voor het gebruik van OV-fiets. Deze barcode 

moet in het printproces door de drukker meegeprint worden. Dit moet georganiseerd 

en bevestigd zijn door de drukker alvorens de strooipassen te kunnen distribueren. 

Ook voor de back office levert de barcode al enkele vereisten op. 

- Wel zijn er zwaarwegende aandachtspunten en risico’s met betrekking tot de back 

office in het traject voorafgaand aan de pasuitgifte; het dataverzamelingsproces. Deze 

zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4 .  

- Daarnaast zijn er algemene risico’s omtrent de OV-chipkaart. Er is een afbreukrisico 

van de MB pas door het algemeen handelen van TLS, de publieke opinie rondom de 

OV-chipkaart. Bekende huidige problemen met de OV-chipkaart waar MB op moet 

letten: 

o Dubbel instaptarief in de trein als mensen overstappen van bijvoorbeeld een 

Veolia trein naar een NS trein. 

o Dubbel instaptarief bij reizen met bus en trein. 

o Het veelvuldig afschrijven van het maximale bedrag (€ 4,- in de bus, € 20,- in 

de trein) door verkeerd in/uitchecken. 

o Gebrek in vertrouwen over de organisatie rondom de pas, door bijvoorbeeld 

de chaos rondom de introductie van de OV-studentenkaart, trage 

klachtenafhandeling door vervoerders en TLS, vermeende mogelijkheid tot 

fraude met de pas en het systeem, het gebrek aan incheckpalen. 
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o Algemene weerstand tegen de OV-chipkaart: aversie tegen techniek, privacy 

issues, legitimatieplicht, stijging van de effectieve kilometerprijs, de kosten 

van de aanschaf van de pas. 

Concrete acties MB voor verchipping fase 1 

1. Overeenkomst vervoerder 

2. Vormgeving pas 

3. Tijdig bestellen strooipas 

4. Tijdig inregelen back office 

5. Verzorgen barcode in het drukproces 

6. Verzorgen terugkoppeling engraved ID en chipnummer door drukker 

 

3.2 Fase 2: Het vrij-reizenabonnement 

 

In fase 2 worden de vrij-reizenabonnementen verkocht en geactiveerd door MB. De 

producten worden na verkoop door de back office geactiveerd op de al uitgegeven pas. 

Dat betekent dat alle faciliteiten die daarvoor benodigd zijn al op de pas aanwezig moeten 

zijn. De vereiste ID’s zijn: de barcode, de pasfoto (en andere personalia) en het OV-

chipnummer. Deze zijn in fase 1 al op de pas geprint. Er zullen in fase 2 geen fysieke 

handelingen worden verricht op de pas of in het distributiekanaal
2
. Feitelijk draait fase 2 

om het activeren en deactiveren van diensten en producten. Dit geschiedt in de back 

office, waar koppeling plaatsvindt aan de back office systemen van TLS, vervoerders, OV-

fiets en Q-park.  

Voordat de producten geactiveerd kunnen worden moeten de producten benoemd 

worden. De te activeren en/of te verchippen producten zijn: 

- Trein: (nader uit te werken als NS en Veolia hebben aangegeven welke producten 

beschikbaar zullen zijn). Vooralsnog wordt het product benoemd als het ‘vrij-

reizenabonnement trein’. Het vrij-reizenabonnement kan gebruikt worden nadat het 

op de pas is geactiveerd. Activatie kan in 2010 en 2011 naar alle waarschijnlijkheid 

alleen plaatsvinden door Veolia en/of NS. Het activatiebestand wordt opgeleverd door 

de back office van MB aan vervoerder en/of TLS. Na activatie van dit bestand in het 

Scheme van TLS
3
 moet het digitale product nog wel ‘afgeleverd’ worden op de chip. 

Dit proces zal later nader worden toegelicht. 

- Bus: (nader uit te werken als Veolia heeft aangegeven welk producten ze kan 

aanbieden). Vooralsnog wordt het product benoemd als het ‘vrij-reizenabonnement 

bus’. Ook dit is een activatie of deactivatie van het product in het TLS Scheme. 

                                                 

 

 
2
 Aangesloten werkgevers die niet in staat zijn om in fase 1 een strooipas aan hun werknemers te verstrekken, 

kunnen aanhaken vanaf fase 2. In dit geval vindt voor de betreffende werkgevers de distributie van de MB 

passen pas plaats in fase 2. 

 
3
 Het Scheme van TLS is een verzamelnaam voor het gehele technieche platform van TLS. Het scheme is nader 

toegelicht op http://www.open-standaarden.nl/fileadmin/os/documenten/FS6-JochemBaud-

ThomasOsinga.pdf 
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Activatie kan in 2010 en 2011 naar alle waarschijnlijkheid alleen plaatsvinden door 

Veolia. Het activatiebestand wordt opgeleverd door de back office van MB. Na 

activatie in het Scheme van TLS moet het digitale product nog wel ‘afgeleverd’ worden 

op de chip. Het proces zal later nader worden toegelicht. 

- Fiets: Voor OV-fiets geldt dat het product geactiveerd en gedeactiveerd moet worden. 

Dit geschiedt in de back office door de barcode aan of uit te zetten. Het 

activatiebestand wordt opgeleverd door de back office van MB aan de organisatie van 

OV-fiets. OV-fiets activeert de barcodes in haar systeem. 

- Voor parkeren zijn meerdere locaties en aanbieders mogelijk. De beoogde MB-pas 

ondersteund minimaal het parkeren bij de aanbieder Q-park en de bekende P+R 

terreinen. 

o Q-park biedt toegang tot de parkeergarages door middel van een chip in de 

pas. Om toegang te verkrijgen met een MB Pas moet het chipnummer 

geactiveerd worden in het technisch systeem van Q-park. Activatie geschiedt 

door de chipnummers aan te leveren aan Q-park. 

- MB zal in eerste instantie geen saldo op de kaart zetten. De pashouder kan naar eigen 

wens en inzicht de pas opwaarderen met saldo. Dit kan bij de automaat, maar kan 

bijvoorbeeld ook door middel van de autoreload functie. TLS ontvangt dan eenmalig 

een machtiging van de pashouder, waardoor bij een laag saldo automatisch geld 

wordt geïncasseerd om het saldo op te hogen. 

 

Proces 

De essentie van het activatieproces is voor alle producten vergelijkbaar. De gebruikte 

techniek is voor allen verschillend. Het basisproces van activatie is als volgt: 

- Onderdeel van het uitgifteproces is het benoemen van de werknemers die slechts de 

strooipas houden en werknemers die het vrij-reizenabonnement zullen krijgen. Deze 

taak hoort bij de binnendienst en wordt gecontroleerd door de 

verkoper/accountmanager. 

- Aan het einde van het salestraject heeft MB aan een werkgever een of meer 

vrij-reizenabonnementen verkocht. 

- Na ondertekening van het contract is de lijst van werknemers die een vrij-

reizenabonnement ontvangen de ‘productielijst’.  

- Voor allen op de productielijst worden alle onderdelen in het CRM systeem 

geactiveerd. Hiervan wordt een exportbestand gemaakt. Het exportbestand 

bestaat uit drie activatielijsten: 

o een lijst met te activeren barcodes 

o een lijst met te activeren chipnummers 

o een lijst met te activeren engraved ID’s. 

- De lijst met barcodes wordt doorgegeven (of 

automatisch gekoppeld) aan OV-fiets. 

- De lijst met chipnummers wordt doorgegeven aan Q-

park 

- De lijst met engraved ID’s wordt doorgegeven aan Veolia 

en NS. 

- Indien sprake is van add-ons zullen de overige 

dienstverleners één van bovenvermelde drie lijsten 
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ontvangen. 

- De partijen OV-fiets en Q-park activeren de barcode respectievelijk het chipnummer in 

hun administratief systeem. Hierna is de pas binnen 24 uur bruikbaar.  

- NS en Veolia activeren de chipnummers NIET. Zij activeren een product. NS het vrij-

reizenabonnement trein, Veolia het vrij-reizenabonnement bus (en wellicht het vrij-

reizenabonnement trein).  Hierdoor wordt in het Scheme van TLS het verchipte 

product klaargezet voor uitlevering. Het uitleveren betekent: het op de chip op de pas 

bijschrijven van dit digitale vrij-reizenabonnement.  De uitlevering verloopt via de 

oplaadpunten op de stations. Dit betekent dat elke pashouder alvorens zijn vrij-

reizenabonnement te kunnen verkrijgen op een station de pas in de machine moet 

steken.  

Administratieve processen 

Na het activeren van de ID’s zullen partijen willen rapporteren en afrekenen. Dit gaat als 

volgt per partij/product: 

- OV-fiets: rapporteert maandelijks het gebruik en stuurt per maand een factuur voor 

het gebruik op basis van nacalculatie. De rapportage dient als verantwoording van de 

factuur. 

- Vrij-reizenabonnement Veolia bus: MB weet uit het CRM systeem voor welke 

pashouders het vrij-reizenabonnement is geactiveerd. Op basis van een flatfee 

inkoopprijs kan MB de uitgifterapportage opleveren en de factuur van Veolia aan MB 

alvast opmaken. Dit is reverse billing. Veolia kan dit controleren door de 

activatielijsten te controleren. Daarnaast kan Veolia (mits er een MB-vrij-

reizenabonnement in het Scheme van TLS wordt opgenomen) in het Sheme van TLS 

controleren of het aantal passen met een vrij-reizenabonnement overeenkomt met de 

opgave van MB. 

- De activatie van een vrij-reizenabonnement trein Veolia zal op een gelijke wijze 

verlopen. 

- Vrij-reizenabonnement trein NS: nu nog niet te definiëren. Het is afhankelijk van de 

wijze van uitgifte (aantal passen, looptijd vrij-reizenabonnement, geografische 

reikwijdte etc.) 

- Q-park: nu nog niet te definiëren. Het is afhankelijk van de wijze van inkoop 

 

Rapportage processen 

Op haar beurt wil MB het gebruik inzichtelijk hebben en rapporteren aan werkgevers en 

werknemers. Hiertoe dient MB alle geregistreerde ritgegevens te ontvangen. Op de 

afhandeling van de administratieve processen wordt nader ingegaan in de productie back 

office. 
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Beoogde risico’s (aandachtspunten) voor fase 2 

De grootste risico’s in fase 2 zijn algemene risico’s, zoals de ‘dynamiek’ van TLS, de jonge 

expertise omtrent verchipte producten bij betrokken partijen en de complexiteit van IT-

systemen. Daarnaast zijn er specifieke risico’s ten aanzien van de MB Pas. 

 

Algemene risico’s: 

- De dynamiek van TLS betekent dat er hard en onder druk wordt ontwikkeld. Dat geldt 

niet alleen voor de IT-systemen van TLS, maar ook voor de verchipte producten van 

vervoerders. Door onverwachte omstandigheden, zoals de negatieve berichtgeving in 

de media, door onvoorziene problemen zoals fraude en vele andere factoren komt het 

voor dat TLS het systeem onverwacht en snel moet aanpassen. Dit is gebleken bij de 

invoering van de OV-chip in Amsterdam, Rotterdam en bij de invoer van de OV-

studentenkaart.  Dit risico kan door MB beperkt worden door het heel duidelijk op 

technisch vlak doorgronden van het systeem van TLS, door te weten hoe de 

ontwikkelkalender en het releaseschema van TLS er uit zien, en welke mogelijke 

invloeden (en kansen) dat met zich meebrengt.  

- De kennis van het TLS systeem, de verschillende rollen en de daarmee gepaarde 

nieuwe processen (van verkoop, activatie en registratie) is nieuw. Dat geldt ook voor 

vervoerders, die veelal moeten wennen aan de nieuwe techniek en de mogelijkheden. 

Deze jonge expertise is niet altijd even makkelijk bij te spijkeren. Soms is er weerstand 

bij vervoerders vanwege de complexiteit van de OV-chip. Ook dat brengt een 

aanzienlijk risico met zich mee. Het risico kan verkleind worden door met een of meer 

enthousiaste vervoerder(s) met kennis van zaken van het TLS Scheme, de uitgifte van 

verchipte producten heel gedegen voor te bereiden en te testen. 

- In het dynamische krachtenveld van de OV-chip dat volop in ontwikkeling is, moet de 

back office van MB haar systemen koppelen aan die van vervoerders en TLS. Het IT-

systeem moet garanties bieden voor de bescherming van privacy. Daarentegen moet 

het voldoende openheid bieden om te kunnen rapporteren aan projectleiders, 

vervoerders, werkgevers en werknemers. Het systeem moet bijzonder solide en 

 

Figuur 3.1: fragment van een voorbeeldrapportage van pasgebruik en servicedesk 
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secuur zijn (elke te veel berekende pas kost MB geld of wordt per ongeluk aan een 

werkgever in rekening gebracht). Daarentegen moet het systeem wel flexibel zijn 

indien de koppelingen met vervoerders en TLS aangepast moeten worden. Het risico 

ten aanzien van de IT-systemen is het enige algemene risico dat MB zelf creëert of 

uitsluit door gebruik te maken van zoveel mogelijk beproefde technieken, processen 

en protocollen.  

Specifieke risico’s (onbekendheden en aandachtspunten): 

- MB is afhankelijk van de drukkerij voor het uitgeven van de MB Passen. Het drukken 

van de passen vindt al plaats in fase 1. De eisen die fase 2 met zich meebrengt dienen 

daarom zo spoedig mogelijk afgestemd te worden door het drukproces al minutieus 

vast te leggen. De navolgende eisen zijn zeer specifiek: 

o de mogelijkheid om barcodes mee te printen, 

o de terugkoppeling van engraved ID  

o de terugkoppeling van het chipnummer 

o de mogelijkheid van inserts in de envelop met de pas 

- Voor het uitgeven van de verchipte producten is MB afhankelijk van de vervoerder. 

Voor vervoerders is de vraag van MB een extra belasting naast alle werkzaamheden 

die al moeten worden verricht rondom de OV-chipkaart. De vereiste vrij-

reizenabonnementen kunnen pas worden uitgeven als ze bestaan. De vraag is of de 

vervoerder begin 2011 al een bestaand vrij-reizenabonnement in haar standaard 

aanbod heeft. Zoals het er nu naar uitziet zal NS in 2011 waarschijnlijk nog geen 

standaard ‘vrij-reizenabonnement regio Limburg’ hebben. Wel bestaat er een ‘vrij-

reizenabonnement’ in de vorm van de verchipte NS-Business Card. Bij publicatie van 

dit rapport was Maastricht-Bereikbaar nog in overleg met de NS over de 

mogelijkheden voor een verschipte propositie.  

- In 2011 is het systeem van TLS beoogd voor het afleveren van verchipte producten 

door heel Nederland. Dat betekent dat een product theoretisch gezien op elke 

willekeurige locatie kan worden verkocht (bijvoorbeeld via internet of bij Albert Heijn). 

Het afleveren van het product, het feitelijk bijschrijven van de propositie op de OV-

chipkaart, kan dan landelijk geschieden bij elk willekeurig oplaadpunt. Hierdoor kan 

(mits er onderlinge afspraken zijn gemaakt) een vervoerder ook de producten van een 

andere vervoerder verkopen en activeren. NS zou zo in staat kunnen zijn om 

producten van Veolia te verkopen/activeren en andersom. Deze techniek is nu echter 

nog niet gereed. De beschikbaarheid van deze techniek kan van grote invloed zijn en 

resulteren in een eenvoudiger uitgifteproces. Activatie van alle verchipte producten 

op de pas kunnen dan via één activatielijst geschieden. Het uitblijven van de techniek 

maakt de uitgifte van de losse deelproducten noodzakelijk, zoals die eerder in dit 

hoofdstuk zijn beschreven. 

- Totdat de techniek uit de voorgaande alinea gereed is, bestaat de kans dat 

pashouders, om met de pas te kunnen reizen, de producten zelf moeten activeren op 

verschillende locaties. Het Veolia product moet opgehaald worden bij een oplaadpunt 

van Veolia. Het NS product moet opgehaald worden bij een oplaadpunt van NS. Dit is 

een bezwaar dat rechtstreeks geweld doet aan het beoogde gebruiksgemak.  

- Technische en specialistische kennis tot in het laatste detail is vereist voor de juiste 

ontwikkeling en werking van de MB Pas. In het landschap van vervoerders die al meer 

dan voldoende werk hebben aan de introductie komt een aanvullende weliswaar 

uitdagende, maar ook lastige vraag van MB. In datzelfde landschap is de OV-chip volop 
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in ontwikkeling, waardoor de mogelijkheden van de MP Pas snel zullen groeien en 

beperkingen snel zullen inkrmpen. In dat landschap moeten andere partijen, zoals Q-

park en OV-fiets (en later aanbieders van add-ons) steeds mee in de opvolgende 

veranderingen in techniek en koppelingen. Het risico van vertragingen en 

miscommunicatie tussen partijen is in dit landschap heel groot.  

- Met MB in het midden van het krachtenveld worden er zeer zware eisen gesteld aan 

de communicatievaardigheden van MB. Op elk moment moet zij aan werkgevers 

kunnen uitleggen hoe eenvoudig het product is. Op elk moment moet zij de klachten 

van pashouders kunnen begrijpen, doorgronden en oplossen. 

- Momenteel worden de ritgegevens van pashouders rechtstreeks uit het systeem van 

TLS aan vervoerders geleverd. Als momenteel een treinreis wordt gemaakt met 

bijvoorbeeld Veolia en NS wordt deze rit beschouwd als twee verschillende ritten. De 

ene rit wordt gerapporteerd aan NS, de ander aan Veolia. Dit is ook de achtergrond 

van het huidige dubbele instaptarief. Binnen afzienbare tijd zal dit veranderen. Het is 

nog niet duidelijk hoe het enkele rittarief dan zal worden verrekend. Het is ook nog 

niet duidelijk hoe de rit vervolgens gerapporteerd zal worden. 

Concrete acties MB voor verchipping fase 2 

- Afstemmen drukproces met drukker (barcode, engraved ID, chipnummer en inserts) 

- Concreet maken van het vrij-reizenabonnement van 

Veolia en de NS. Tot in detail uitwerken van de 

propositie, het uitgifteproces en testen van het product. 

- Met vervoerders afstemmen hoe het afhalen van de 

producten uit één of meer  oplaadstations voorkomen 

kan worden. 

- Actief kennis vergaren over OV-chip, de rollen binnen 

het systeem bevatten en met alle betrokken partijen op 

zoek naar de meest betrouwbare en eenvoudigste 

oplossing.  

- Als MB over de ritgegevens wil beschikken moet ze dat 

contractueel vastleggen met vervoerders. 

 

3.3 Fase 2a: De zichtpas 

 

Gedurende  de werksessies die ten grondslag lagen aan dit document is gebleken dat de 

verchipping van de MB Pas door vervoerders niet gegarandeerd kan worden voor 2011. 

Om die reden is aanvullend op de oorspronkelijke uitvraag aangegeven wat de eisen zijn 

aan de verchipping en de eisen aan de backoffice in geval van een terugvaloptie; de 

reguliere zichtpas.  
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Om een verchipte MB pas te kunnen uitgeven moeten twee kritieke trajecten worden 

doorlopen: 

1. Het organiseren en uitgeven van een OV-chip met een MB uiterlijk; de strooipas 

(zoals omschreven in paragraaf 6.1). 

2. Het uit kunnen geven van verchipte producten die op de chip kunnen worden 

geactiveerd (zoals omschreven in paragraaf 6.2). 

 

Het eerste traject, de OV-chip met MB uiterlijk is, in samenwerking met een vervoerder,  

relatief eenvoudig te verwezenlijken. Indien de vervoerders de reisproducten onverhoopt 

niet (of niet tijdig) verchipt kunnen aanbieden, heeft het technisch gezien geen zin om de 

strooipas te verspreiden. De terugvaloptie is de zichtpas; een plastic pas (zonder chip) 

waarop staat vermeld voor wie de pas geldig is, voor welke reisproducten en in welk 

tijdvak.  

 

Een zichtpas heeft een duidelijk zichtbare inprint op de pas waarop staat waarvoor en tot 

welke datum de zichtpas geldig is. Deze gegevens kunnen niet eerder worden ingeprint 

dan op het moment dat de passen zijn verkocht aan een bedrijf. 

 

Mocht het noodzakelijk zijn gebruik te maken van een zichtpas dan is er keuze uit twee 

varianten: 

1. De reguliere zichtpas: een plastic pas zonder chip, waarop zichtbaar de reisrechten 

en personalia zijn opgedrukt (bijvoorbeeld de NS trajectkaart) 

2. De zichtpas met een OV-chip: een OV-chipkaart als basis voor een zichtpas. Er 

wordt gebruik gemaakt van een gewone OV-chipkaart waar zichtbaar reisrechten 

en personalia zijn  opgedrukt. De pas is als zichtpas bruikbaar en als OV-chipkaart. 

Bij de eerste keuze is slechts sprake van een plastic pas zonder chip. Er zijn dan uiteraard 

geen eisen die worden gesteld aan de verchipping. 

 

Voor- en nadelen zichtpas met OV-chip 

- Voordeel: reizen buiten de regio kan met de kaart door saldo op te laden. 

- Voordeel: mensen raken alvast gewend aan het op zak hebben van een zichtpas. 

- Voordeel: er kan al geëxperimenteerd worden met de reisregels van de pashouders. 

Ten dele ontstaat het zicht op de reisbehoefte van de pashouder. 

- Nadeel: er mag gereisd worden met de MB pas zonder in/uitchecken. Bij een 

vervolgpas zal dat wellicht anders zijn. Dat kan tot verwarring leiden. 

- Nadeel: het is onwenselijk om mensen een OV-chipkaart te verstrekken en ze vanaf 

het eerste moment te moeten aangeven dat in/uitchecken ongewenst is i.v.m. de 

zichtpas. 

- Nadeel: de doorlooptijd van het uitgeven van een OV-chip is langer dan de 

doorlooptijd van een zichtpas zonder chip. 

- Nadeel: het vergt sterke communicatie om pashouders op te voeden met het idee dat 

ze de OV-chipkaart niet mogen gebruiken om in/uit te checken. Het druist in tegen 

hetgeen mensen nu weten van de pas.  

 

Indien gekozen wordt voor een zichtpas met een OV-chip dan gelden er dezelfde eisen als 

de eisen die aan de strooipas worden gesteld. Deze zijn in de volgende paragraaf nader 

uitgewerkt. 
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Naar alle waarschijnlijkheid zal Veolia haar bus en treinproduct tijdig hebben verchipt voor 

MB. NS zou wellicht later dan de beoogde startdatum haar product verchipt hebben. NS 

heeft aangegeven later in het jaar 2011 wel verchipte producten beschikbaar te kunnen 

stellen. De zichtpas zal in 2011 slechts vereist zijn voor één onderdeel van de 

paspropositie; de trein van NS. Er is slechts een beperkt gedeelte van de MB Pashouders 

dat de trein van NS zal gebruiken voor het woon-werkverkeer.  

 

Vanwege het relatief kleine deel van de pashouders die een aanvullende NS zichtpas zal 

moeten ontvangen en vanwege de tijdelijke aard van deze pas is het advies om voor de 

trein van NS een zichtpas te verstrekken naast de verchipte MB Pas. Zodra NS haar 

product heeft verchipt kan het worden toegevoegd op de verchipte MB Pas en is de 

zichtpas overbodig. 

 

3.4 Fase 3: De pay-as-you-go pas 

 

In de derde fase van MB, waarin de paspropositie wordt aangeboden in de vorm van een 

pay-as-you-go pas zijn geen aanvullende eisen aan de verchipping. De reeds in gebruik 

zijnde pas met het vrij-reizenabonnement blijft ook de drager van de pay-as-you-go pas. 

De eisen liggen veel meer op het vlak van de back office. In het volgende hoofdstuk zullen 

de effecten van de pay-as-you-go pas op de back office nader worden toegelicht. 

 

 

 



 

 
037 

Hoofdstuk 4: Uitgangspunten voor de back office  

 

De wensen en doelstellingen en de verchipping van de pas zijn per sessie concreter 

opgesteld. Hierdoor kon ook na elke sessie nauwkeuriger de complexiteit worden 

vastgesteld en de implicaties voor de back office in kaart worden gebracht. Alle relevante 

en voorziene implicaties van de back office zijn verwerkt in een gedetailleerde lijst van 

aandachtsvelden. Dit hoofdstuk kan gelezen worden als een implementatie advies voor de 

back office. 

 

De back office van de MB Pas wordt gelijk aan de fasering van de paspropositie uitgesplitst 

in 3 fasen. Elke fase stelt haar eigen eisen aan de back office van MB. De grootste 

aandacht gaat uit naar de back office van de pas door de fasen heen. Er zijn eisen aan de 

pas en de back office in fase 3 waar al rekening mee moet worden gehouden vanaf het 

prille begin.  

 

In dit hoofdstuk wordt het proces van de pasuitgifte van MB beschreven. De onderdelen 

van het proces worden gedetailleerd uitgewerkt met de specifieke aandachtspunten en de 

faciliteiten of technische componenten die daarvoor vereist zijn. 

 

 

4.1 De rol en positie van de back office 

 

De back office heeft een elementaire rol in de uitgifte van de passen en het beheer van de 

data. De back office vergt veel techniek en zou om die reden idealiter worden uitbesteed. 

Daarentegen is de back office het motoriek onder de motorklep van MB. Dat pleit weer 

voor een geïntegreerde back office. Om de positie van de back office beter in te kunnen 

schatten worden kort een aantal rollen toegelicht die bij de organisatie van MB horen. 

 

De front office (FO): De front office is de kern van het programmabureau MB. Dit deel 

van de organisatie bestaat uit de beeldbepalende personen, 

waaronder marketeers, accountmanagers en de projectleiders. 

De front office is de club met medewerkers die de doelstelling 

van MB bewaken en nastreven. De taken van de FO vergen een 

hoge mate van kennis van het product, klantinzicht en een 

sensitiviteit naar klanten, vervoerders en andere stakeholders. 

Geen taak of klant voor de FO is hetzelfde.  

De binnendienst (BD): De binnendienst is een kleine afdeling van administratief 

medewerkers (binnen of buiten de organisatie van MB). De 

binnendienst ondersteunt de accountmanagers in het 

verkoopproces met relatief eenvoudige taken, waaronder: 

bedrijven helpen en najagen bij het aanleveren van 

werknemersbestanden en het verzenden van facturen. De 

binnendienst dient servicegericht te zijn met een goede 

administratieve achtergrond. De taken zijn voor alle werkgevers 

redelijk vergelijkbaar. 



 

 
038 

De back office (BO): De back office is het motoriek van de MB pasuitgifte en 

databeheer. Volgens heel duidelijk vastgelegde protocollen en 

service levels worden passen uitgegeven. Op een vergelijkbare 

procesmatige wijze verlopen andere gestandaardiseerde 

procedures, zoals het uitsturen van digitale mailings, enquêtes, 

het activeren en deactiveren van services op de pas. De back 

office leunt heel zwaar op technische applicaties en CRM-

techniek. In de back office wordt elke klant gelijk behandeld en is 

geen ruimte voor creatieve afwijkingen van het proces. 

De Service Desk (SD): De Service Desk is het klantcontactcenter voor pashouders zodra 

de passen zijn uitgegeven. Voor alle vragen, klachten en 

opmerkingen is de Service desk het eerste aanspreekpunt. Door 

telefoonscripts met eerste lijn instructies (voor de eenvoudig te 

beantwoorden vragen), tweede lijn instructies (voor vragen die 

door de SD coördinator beantwoord kunnen worden) en derde 

lijn instructies (voor vragen die door de FO van MB beantwoord 

moeten worden) kan de SD de MB organisatie ontlasten van veel 

vragen. De SD is een servicegerichte afdeling met relatief 

eenvoudige techniek, die continu probeert de 

informatievoorziening met de FO op een dusdanige manier af te 

stemmen dat het aantal vragen tot een minimum wordt beperkt. 

 

 

 

Figuur 4.1: Voorbeeld van een processchema pasuitgifte 
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4.2 Fase 1 

 

Voor fase 1 ligt de grootste uitdaging van MB in het uitgestraalde vertrouwen en het 

bewijzen van haar waarde naar de werkgevers. De systeeminrichting van de back office 

heeft daarbij een zeer relevante functie. De uitgifte van gratis strooipassen lijkt niet erg 

ingewikkeld, maar vergt wel behendigheid in het contact met de werkgevers en stelt 

zware eisen aan de functionaliteit en de betrouwbaarheid van de dataverwerking. In 

figuur 4.1. wordt een voorbeeld geven van een processchema voor pasuitgifte. De rollen 

en het aantal taken in het proces maken de pasuitgifte foutgevoelig en daarmee een 

bijzonder kritiek traject. 

 

Werkgevers verstrekken niet eenvoudig gegevens van personeel. Dat geldt al voor een 

eenvoudige tabel met slechts de herkomstpostcode van het personeel. Als het bestand 

moet worden aangeleverd met alle huisadressen, geboortedata, e-mailadressen en 

pasfoto’s ontstaan er veelal onoverkomelijke bezwaren. De bezwaren zijn op te delen in 

vijf categorieën: 

1. Onwil. Er kan sprake van onwil zijn op het moment dat de werkgever er niet 100% van 

verzekerd is dat de gegevens  strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dit kan 

ondervangen worden door een duidelijk gecommuniceerde en onbetwistbare 

onafhankelijkheid van MB. Dat uit zich verder in zeer duidelijke privacy statements en 

geheimhoudingsverklaringen. Deze eisen vertalen zich uiteraard ook naar de back 

office waar dezelfde privacy statements gelden en waar protocollen gelden voor 

databewerking en dataopslag. In praktijk betekent dit dat er een betrouwbare 

databasetechniek met rechtenmanagement vereist is. Hiermee kan voor 

verschillende medewerkers de toegang tot gegevens op verschillende niveaus worden 

toegewezen. 

2. van gegevens kunnen komen en eisen aan back-up en storage. 

3. Foutieve gegevens. Er staan medewerkers op de lijst die er niet meer werken of 

adresgegevens zijn verouderd. Dit is in feite geen acute zorg van MB. Dergelijke fouten 

komen aan het licht op het moment dat de passen zijn uitgegeven. Pashouders die 

een foutieve pas hebben ontvangen of geen pas hebben ontvangen melden zich, 

waarna de juiste pas alsnog kan worden verstrekt. Belangrijke eis die dit met zich 

meebrengt is dat er een goede Service Desk is met duidelijke protocollen voor 

dergelijke cases. MB kan scoren en veel correcties voorkomen als ze de foutieve 

informatie herkent en  terugkoppelt aan werkgever. 

4. Moeite met aanleveren data. Veel werkgevers, de afdeling PZ/HRM, hebben moeite 

om de gewenste informatie uit de bestanden te kopiëren naar een data template. De 

oplossing daarvoor ligt in het standaard aanleveren van een aanleverinstructie aan de 

werkgever. De instructie bestaat uit een omschrijving van de vereiste data, een 

standaard template en een beschrijving van gewenste of verplichte bestandtypen. 

Voor de back office betekent het dat er diverse uitheemse bestandstypen bewerkt en 

verwerkt kunnen worden in de database (het CRM systeem). De eis is daarom een 

flexibel CRM pakket met goede importfuncties en een bemanning die data 

uitermate secuur kan bewerken. Dit laatste vertaalt zich tot precisie. Het aanleveren 

van bijvoorbeeld een geboortedatum in een ‘DD-MM-YY’ formaat in plaats van ‘DD-

MM-YYYY’ formaat kan al leiden tot ongeldige passen en boze pashouders. 
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5. Trage aanlevering. Vaak is na de ondertekening van een 

intentieverklaring/overeenkomst door werkgever een andere afdeling aan bod om het 

personeelsbestand aan te leveren aan MB. Onduidelijke instructies binnen het bedrijf, 

het niet inzien van het belang van de aanlevering en het niet duidelijk doorzetten van 

de taak van de ene afdeling naar de volgende leidt tot uitstel of afstel. Dit is eenvoudig 

te ondervangen door de back office vanaf het moment van contractondertekening in 

stelling te brengen als binnendienst. Een standaard SLA (service level agreement), is 

een geborgd proces dat er voor zorgt dat bij te trage levering automatisch een signaal 

wordt afgegeven. Hierdoor kan (automatisch) een reminder e-mail worden verstuurd, 

een telefoongesprek en uiteindelijk een escalatie kan plaatsvinden naar de 

verkoper/accountmanager.   

6. Incomplete personeelsgegevens. Meest voorkomende probleem is echter het niet 

complete personeelsbestand van de werkgever. Vrijwel geen van de werkgevers heeft 

de gegevens van het personeelsbestand compleet. Zo zijn er vaak geen e-mailadressen 

beschikbaar en ontbreken pasfoto’s vrijwel altijd. Het probleem van de werkgever 

wordt zo al gauw het probleem van MB. Want zonder gegevens, geen pas. Met een 

beoogd aantal van 10.000 uit te geven passen ligt de grootste uitdaging van MB in een 

efficiënt dataverzamelingproces.  

 

 

 
     Figuur 4.2: screenshot van de login portal van Utrecht Bereikbaar 

 

Dataverzamelingproces 

 

7. De uitdaging van het data verzamelen is groot, omdat elke werkgever de gegevens op 

een andere manier incompleet aanlevert. Het is een wezenlijk verschil of in een 

bestand e-mailadressen ontbreken of juist pasfoto’s. En wat te doen als zowel de e-

mailadressen als pasfoto’s ontbreken? Het is arbeidsintensief voor de werkgever om 

de data op orde te krijgen. Dat is ook een groot obstakel voor deelname. Om een 

drempelloos product aan te bieden is de binnendienst een integraal onderdeel van 

de uitgiftestrategie (en dus van de paspropositie) voor de werkgever. De werkgever 

wordt ontzorgd bij het verzamelen en opleveren van de data. 

8. De binnendienst neemt als vertrekpunt de klassieke werknemersgegevens (NAW en 

geboortedatum). Deze zijn wettelijk verplicht aanwezig en daardoor goed verkrijgbaar. 
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Indien de data door werkgever niet compleet kan worden opgeleverd dan wordt door 

de binnendienst afhankelijk van de niet beschikbare informatie een van de volgende 

dataverzamelingscenario’s ingezet: 

o alleen het e-mailadres is niet beschikbaar  

o alleen de pasfoto is niet beschikbaar  

o pasfoto en e-mailadres zijn niet beschikbaar  

9. In alle gevallen wordt per brief of per e-mail een uitnodiging verstuurd om de 

gegevens te completeren op de login-website van MB. Daar bestaat de mogelijkheid 

om e-mailadres en  pasfoto toe te voegen en de overige gegevens te accorderen. 

Indien reactie uitblijft wordt automatisch een signaal afgegeven voor een reminder e-

mail/brief. De werkgever wordt periodiek op de hoogte gesteld (via e-mail of login op 

zijn account in het  CRM systeem) van het aantal mensen dat wel of niet de benodigde 

gegevens heeft ingevoerd.   

 

 
   Figuur 4.3: voorbeeld van een online foto uploader  

 

 

Pasuitgifteproces 

 

10. Werknemers waarvan de gegevens compleet zijn gaan mee in de eerstvolgende 

productie die dagelijks of wekelijks plaatsvindt. Het mag niet zo zijn dat de werknemer 

moet wachten tot zijn/haar collega’s gegevens hebben ingevoerd. Dat zou te veel 

klachten uitlokken en creëert een chaotisch proces waarin de datum van pasuitgifte 

onmogelijk vastgesteld kan worden. Het pasuitgifteproces is een individueel proces.   

11. Bij pasuitgifte wordt de plastic pas met OV-chip uitgegeven en gepersonaliseerd. 

Naast deze gegevens moet ook een barcode geprint worden. Deze barcode dient in 

ieder geval geschikt te zijn voor OV-fiets. De back office van OV-fiets kan niet met alle 

typen barcodes overweg. Bij voorkeur wordt daarom een batch met barcodes van OV-

fiets afgenomen. Deze barcodes zijn ‘op voorraad’ in de back office van MB. Bij het 

aanleveren van een nieuw drukbestand aan de drukker moeten volgnummers van de 

barcodes meegegeven worden. De database met persoonsgegevens is gekoppeld aan 

het barcode uitgiftesysteem. 
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Figuur 4.4: Minderhinder passen met en zonder barcode van OV-fiets 

 

12. Nadat de drukker passen heeft verzonden wordt het databestand teruggeleverd aan 

de back office van MB. Het bestand is door de drukker verrijkt met de engraved ID. 

Deze engraved ID moet vervolgens, middels een engraved ID koppeling,  in de 

database toegevoegd worden in het CRM systeem. 

13. Op een vergelijkbare manier, middels de chipnummerkoppeling,  wordt aan het 

databestand het uitgelezen chipnummer toegevoegd die ook in het CRM systeem 

gekoppeld moet worden. 

 

Serviceproces 

 

14. Voor alle vragen, klachten en escalaties in het dataverzamelingproces is het van 

belang dat er voor de werkgever een duidelijk aanspreekpunt is bij de binnendienst. 

Vanwege de omvang van de uitgifte en de complexiteit is het wenselijk om alle 

contactmomenten vast te leggen middels ticketsoftware
4
. 

15. Na uitgifte van de passen zal de grootste vragenstroom op gang komen (vragen en 

klachten van de pashouders). Hiervoor is een Service Desk vereist met daarin een 

goede bemanning en duidelijke FAQ’s, spoedprotocollen, contactschema’s, PDA’s (pre 

defined answers), vastgelegde responsetijden en lijnniveaus (eerste lijn voor 

eenvoudige vragen, tweede lijn voor supervisor, derde lijn voor projectmanager en 

vierde lijn voor externe partijen). Ook in deze Service Desk zullen alle telefoontjes en 

e-mails gelogd moeten worden. 

 

                                                 

 

 
4
 Ticketsoftware is software voor callcenters, waarin alle meldingen (email en telefoon) gelogd worden. Het 

vastleggen van het contact gebeurt door het aanmaken van een zogenoemd ‘ticket’. Op die manier kunnen alle 

klantcontactmomenten teruggevonden worden en kunnen tickets onder meer aan een persoon gekoppeld 

worden, aan een werkgever en aan een pasnummer. 



 

 
043 

4.3 Fase 2 

 

Voor fase 2 ligt de nadruk van MB op het verkopen van de vrij-reizenabonnementen; een 

proces waarbij een betaald abonnement wordt geactiveerd op de eerder uitgegeven 

strooipas. Vertaald naar de back office betekent dat een nadruk op het secuur bewerken 

van data, wat resulteert in activatie- en deactivatielijsten, alsmede het doorzetten van 

deze bestanden naar de betrokken productaanbieders. Nog niet cruciaal, maar wel 

relevant voor fase 2, is het correct ontvangen, verwerken, aggregeren en publiceren van 

ritgegevens die worden ontvangen van de vervoerders. De concrete eisen die in fase 2 

worden onderkend zijn: 

 

16. In geval van ambulante functies, herkomsten in gebieden zonder openbaar vervoer, 

nachtwerk, kan gekozen worden voor het ´afpellen´ van het werknemersbestand. 

Voor de accountmanager is dit een tijdrovende (of misschien zelfs onwenselijke 

opgave). Deze functie wordt verlegd naar de binnendienst van MB. De binnendienst 

zal de werknemersbestanden volgens vaste regels (bij voorkeur met een 

geautomatiseerde applicatie) afpellen en verdelen in werknemers met een strooipas 

die wel of niet een vrij-reizenabonnement krijgen; het afpelprotocol.  

17. Na goedkeuring van de accountmanager zal het uitgifteproces starten. Het proces is 

eenvoudig vanwege het product dat voor allen gelijk is. Het proces is ingewikkeld 

omdat er voor verschillende leveranciers verschillende exportbestanden moeten 

worden klaargezet. Een bijkomende complexiteit is dat de uitgifte niet per bedrijf in 

een keer wordt uitgevoerd, maar periodiek voor alle werknemers van verschillende 

werkgevers waarvan de personalia compleet zijn. Dit vereist een database en 

procestechniek die individuele pasuitgifte mogelijk maakt. 

18. Onderdeel van de procestechniek is het automatisch genereren van exportbestanden 

met barcodes, engraved ID’s en chipnummers. 

19. De exportbestanden worden doorgegeven aan de vervoerders. Elke menselijke 

handeling kan fouten en vertragingen opleveren. Indien mogelijk, wordt daarom zo 

veel mogelijk een geautomatiseerde koppeling gelegd met (of toegang verkregen tot) 

het TLS systeem van vervoerders om producten te activeren. 

20. De drie voorgaande eisen aan de back office gelden op een vergelijkbare manier voor 

het deactiveren van de producten indien een vrij-reizenabonnement afloopt, of 

indien een pas is gestolen/verloren.  

21. Hiervoor is een duidelijk protocol wenselijk waarin helder staat omschreven op welke 

wijze back office/ servicedesk medewerkers data in de pasuitgifte kunnen en mogen 

aanpassen. Bij voorkeur worden de rechten waarmee de data bewerkt kan worden 

per persoon vastgelegd middels een rechtenbeheersysteem. Kleine foutjes in de 

dataverwerking kunnen grote onvoorziene gevolgen hebben. De dataverwerking dient 

daarom uiterst secuur te verlopen.  

22. Na uitgifte van de abonnementen zal een factuur worden opgesteld. Dit is primair de 

taak van MB. De back office kan het administratief systeem zo inrichten dat periodiek 

facturen worden gegenereerd op basis van de invoer van het CRM systeem. 
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Figuur 4.5: fragment van een pasuitgifterapportage op accountnivo 

 

Bij de uitgangspunten van de paspropositie in fase 2 is aangegeven dat het pasgebruik 

geregistreerd en gerapporteerd wordt. Deze rapportage is niet bedoeld om de specifieke 

kosten voor de werkgever op te baseren, maar wel om inzicht te verschaffen in het 

gebruik van de pas. Dit inzicht is voor alle partijen wenselijk. Voor MB op het hoogste 

detailniveau; voor werkgevers om een indicatie te kunnen krijgen van de kosten van een 

pay-as-you-go pas in fase 3, voor vervoerders om het aanbod te kunnen verbeteren en 

voor werknemers om inzicht te krijgen in het persoonlijk reisprofiel. Om dit inzicht te 

verschaffen zijn de volgende eisen aan de back office opgesomd: 

 

23. Het kunnen ontvangen en verwerken van ritgegevens naar een database.  

24. De ritgegevens uit de database kunnen koppelen aan pashouders in het CRM systeem. 

25. Het verwerken van de ritgegevens naar een geaggregeerd overzicht per pashouder en 

per werkgever.  

26. Het desgewenst koppelen van die overzichten aan een login portal. 

27. Het opstellen van uitgifterapportages en het opmaken van reverse billing facturen. 

28. Voor alle items in de back office en voor de back office medewerkers geldt dat ze 

solide en betrouwbaar zijn. Daarnaast dient het systeem flexibel te zijn en waar 

mogelijk beproefd. 

29. Niet in de laatste plaats impliceren deze uitgangspunten een grote set eisen aan de 

servicedesk. De vragen van werkgevers zullen zeer specifiek over details van de 

rittenregistratie gaan. Gedegen kennis over het ritregistratiesysteem, 

privacyreglement, en de werking van de OV-chipkaart en MB Pas zijn vereist. 

 

4.4 Fase 2a de zichtpas 

 

In het voorgaande hoofdstuk is fase 2a benoemd als de fase waarin gebruik wordt 

gemaakt van een reguliere zichtpas indien de OV-chip niet tijdig beschikbaar is voor MB. 

Deze zichtpas is eenvoudiger te produceren dan een pas met chip. De eisen aan de 

backoffice zijn daardoor ook geringer indien een zichtpas ingezet zal worden. De 

belangrijkste verschillen die er zijn, liggen in de vrijheid om het proces zelf te beheren en 

in te richten. Voor de uitgifte van een pas met een OV-chip moet in de voorbereidende 

fase een pas besteld worden via de fabriek van TLS. Bij de daadwerkelijke uitgifte gebruik 

gemaakt worden van een drukker van TLS. Het drukproces van TLS is verankerd in vele 

protocollen. De processen van de backoffice van MB zullen daarop aangepast moeten 

worden. Voor een pas zonder chip kan een willekeurige leverancier de voorbedrukte MB 

Passen leveren en een willekeurige drukker de passen individualiseren. De backoffice 

processen van MB en de drukker kunnen eenvoudiger op elkaar afgestemd worden zonder 

de protocollen van TLS. 
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Het spreekt voor zich dat de vrijheden van een zichtpas zich ook vertalen in een aanzienlijk 

kortere doorloopperiode. 

 

In onderstaande tabel is een indicatieve doorlooptijd voor de pas met chip (via TLS) en 

zonder chip (via willekeurige drukkerij) opgesteld. Alleen de acties die de doorlooptijd 

bepalen hebben een tijdsindicatie. 

 

 OV-chipkaart Zichtpas 

Actie t.b.v. pasuitgifte Met chip (TLS) Zonder chip 

Ontwerp van de pas 3 weken 1 week 

Afstemming onderdelen/producten op de pas  4 weken 1 week 

Bestellen van de pas 12 weken 5 weken 

Inrichten individuele drukgang (koppelen barcode) Niet kritiek Niet kritiek 

Data koppelingen Niet kritiek Niet kritiek 

Inrichten mailpack Niet kritiek Niet kritiek 

Inrichten terugkoppeling data Niet kritiek Niet kritiek 

Totaal indicatieve doorlooptijd 19 weken 7 weken 
 Tabel 4.6: Indicatieve doorlooptijd in weken 

 

Naast de kortere doorlooptijd kent de pasuitgifte zonder OV-chip een aantal vrijheden die 

niet gelden bij de uitgifte via TLS. 

 

Vrijheden: 

- De vormgeving van de pas hoeft niet aan eisen van TLS te voldoen 

- Bestellen van de pas kan bij willekeurige drukker 

- Individualiseren van de pas kan bij willekeurige drukker 

- Koppelen van OV- fiets en Q-park) door middel van  een barcode  kan in eigen beheer. 

- Het inrichten van de individuele drukgang hoeft niet aan eisen te voldoen (er kunnen 

eenvoudig extra logo’s of personalia worden toegevoegd op de pas) 

- De eisen aan de aanlevering van de gegevens worden niet meer bepaald door TLS. De 

datakoppelingen zijn eenvoudiger en dus ook goedkoper te realiseren. 

- Het mailpack (de brief, de pas en eventuele andere items) zijn vrijer in te delen bij een 

eigen drukker. 

 

Geconcludeerd mag worden dat de vrijheden bij de uitgifte van een zichtpas groter zijn 

dan bij de uitgifte van een verchipte pas. Deze vrijheden vertalen zich in een eenvoudiger 

in te richten proces.  De eisen en randvoorwaarden zijn echter vrijwel gelijk aan die van de 

uitgifte van een OV-chipkaart. De eisen zijn uitgewerkt in de punten 1 t/m 14 in van dit 

hoofdstuk. De punten 11 en 12 komen te vervallen indien een zichtpas wordt uitgegeven. 

Het chipnummer en de engraved ID hoeven niet teruggekoppeld te worden. Alle overige 

eisen blijven van kracht, de vereiste data (NAW, pasfoto) blijven gelijk, en ook de 

afpelregels veranderen niet. 
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4.5 Fase 3 

 

In de derde fase blijft de OV-chip in ongewijzigde vorm actief. De omgang met en de 

afrekening van de paspropositie verandert echter drastisch. Het gebruik van de pas wordt 

afgerekend op basis van het werkelijke gebruik. De nadruk van fase 3 voor de back office is 

daarom voornamelijk gericht op een uitbreiding van het administratieve afrekenproces. 

Het is niet mogelijk de exacte eisen aan de back office te benoemen voor deze fase. Deze 

eisen zullen in de loop van de tijd duidelijk worden in de evolutie van de pas, de OV-chip 

en het feitelijke aanbod dat MB aan het bedrijfsleven wil doen. Wel zijn de 

uitgangspunten in grote lijnen te benoemen: 

 

30. Het operationeel hebben van een geavanceerd administratief systeem: 

o Alle gebruiksregistraties  (checkin/checkout) en overige registraties kunnen 

ontvangen en opgeslagen worden in het administratief systeem. 

o Elke gebruikregel kunnen toewijzen aan een pashouder. 

o Elke gebruikregel kunnen voorzien van een rekenregel, en dus een bedrag. 

o Elke gebruikregel kunnen verrekenen met kortingen (op bedrijfsniveau) om de 

exacte prijs vast te stellen. 

o Toerekenen van de gebruikregel aan een budget. Het kan een budget zijn van 

de werkgever, een budget van een werknemer (bijvoorbeeld een 

persoonsgebonden mobiliteitsbudget) of een andere kostendrager 

(bijvoorbeeld een afdeling). 

o Het splitsen van bedragen door het bedrag volgens afgesproken regels te 

verdelen over werkgever en werknemer. 

o Factuur en/of rapportage opmaken per pashouder. 

o Gegevens online presenteren. 

o Geregistreerd gebruik en de daarbij horende kosten in een account verwerken 

naar bundels/mobiliteitsbudgetten voor het gehele account. 

o Factuur en/of rapportage opmaken per account. 

o Gegevens account online presenteren. 

 

31. Ondersteunend kan de back office een rol spelen bij: 

o Administratieve verwerking, in de vorm van: 

� Incasso’s  

� Verzenden facturen 

o SD: Inzake vragen/klachten over regels, facturen en betalingen 

o Activatie- of deactivatie proces verder verfijnen: 

� Deactivatie in geval van wanbetaling 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: Relevante onderwerpen propositie MB Pas  
 

Naar aanleiding van de vragen en antwoorden uit overleggen van het projectteam is in 

hoofdstuk 1  gestart met het vertalen van de meest bepalende factoren van MB naar een 

hoofdlijn voor de paspropositie. De hoofdlijn is een resultante van de dialoog tussen MB, 

NS, Veolia en RWS. MB, RWS en vervoerders hebben in de dialoog duidelijk de wensen en 

doelstellingen op elkaar afgestemd. 

De Regiecentrale heeft tijdens de dialoog aangegeven welke mogelijke implicaties de 

wensen en doelstellingen hebben op de verchipping en de back office. Door deze interactie 

is in een beperkt aantal sessies de hoofdlijn voor de MB Pas en een globale adviesrichting 

voor de paspropositie ontstaan. 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk staan de meest bepalende factoren die de 

paspropositie beïnvloeden. In de tweede paragraaf is de globale adviesrichting gegeven 

voor de paspropositie. 

 

1.1 De top 10 van meest bepalende factoren 

 

Uit de opmerkingen en antwoorden van MB heeft RC een top 10 van meest bepalende 

factoren gefilterd: 

1. 10% groei opvangen 

2. Geen subsidie op vervoer 

3. Branding van de pas 

4. Niet uitsluiten van individuen (zonder werkgever) 

5. Verhouding met andere (deel)projecten van MB 

6. Introductie OV-chip 2010 (afschaffen strippenkaart waarschijnlijk eind 2011) 

7. Levensduur programma MB is minimaal is zes jaar (2010-2016) 

8. Ingroeimodel mogelijk 

9. Ketenmobiliteit 

10. Werkgevers willen ‘ontlast’ worden 

 

Ad 1: 10% groei opvangen 

Met een doelstelling om 10% groei op te vangen heeft MB een bijzonder uitdagende 

opgave. Dat betekent dat naast het openbaar vervoer ook een sterke focus moet liggen op 

de fiets, scooter, spits spreiden, e-werken, etc. Alle registers moeten worden 

opengetrokken om de doelstelling te kunnen realiseren.  

De omvang van de doelgroep is moeilijk in cijfers uit te drukken. Bekend is dat voor een 

hoop forenzen de auto de meest reële optie is: het openbaar vervoer is niet sneller dan de 

auto, de auto is vereist voor het werk, het openbaar vervoer is simpelweg niet 

voorhanden en veel reizigers willen niet uit de auto stappen. Om uiteindelijk 10% van de 

forenzen te bewegen om ander gedrag te vertonen, moet een meervoud van dat 

percentage worden benaderd.  
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Conclusie: 

- Openbaar vervoer kan de groei van de verkeerstromen niet alleen faciliteren. Er zal ook 

ingezet moeten worden op andere alternatieven dan OV, zoals telewerken, 

spitsmijden, fiets, elektrische scooter, e.d. 

- De doelgroep die moet worden bereikt is heel groot. Vrijwel de gehele werknemerspool 

die met de auto reist moet worden benaderd, om 10% te bewegen anders te gaan 

reizen. 

 

Ad 2: Geen subsidie op vervoer 

Het programma MB heeft geen budget om vervoerkosten te subsidiëren. Waar de 

projecten Utrecht Bereikbaar en A2MinderHinder gelden hebben om mensen 

gesubsidieerde vervoerproducten aan te bieden,  heeft MB deze gelden niet. Het is dus 

niet mogelijk om de reizigers ‘van de weg af te kopen’.  Dat betekent dat MB het 

productaanbod (de vervoerdiensten) met een commerciële prijsstelling moet uitgeven. In 

tegenstelling tot de prijsstelling van bijvoorbeeld Utrecht Bereikbaar in haar eerste 

operationele jaar is er voor MB klanten geen grote financiële prikkel aanwezig. De vraag is 

dan ook of MB een product aanbiedt/ontwikkelt dat ook door een marktpartij kan worden 

aangeboden?  Wat is de meerwaarde van MB als zij bestaande producten verzamelt, 

samenvoegt en als een totaalpakket aanbiedt aan de markt voor een commerciële prijs? 

En als het gaat om een commercieel product, waarom bieden marktpartijen het dan nog 

niet aan?  

 

Voorgaande projecten hebben laten zien dat zelfs met een subsidie op vervoer het 

aanbieden van een vervoerpas geen sinecure is. Het simultaan schakelen op verschillende 

vlakken (inkoop vervoer, pasontwikkeling, marketing, communicatie, verkoop/sales, back 

office en bestuurlijk/politiek)  is een ingewikkelde opgave. Andere factoren die het proces 

bemoeilijken zijn bijvoorbeeld de fiscalisering van woon-werkverkeer en de 

opbrengstverantwoordelijkheid in het openbaar vervoer. Vele factoren zijn van invloed 

waardoor het simpele vraag/ aanbod principe moeilijk toepasbaar is op de vraag naar 

vervoerdiensten. Om die reden is het ook lastig gebleken voor marktpartijen om een 

commercieel product te ontwikkelen en aan te bieden.  

Door het unieke samenspel van MB in de driehoek tussen aanbieders, overheden en 

werkgevers is zij in staat de verstorende inefficiënties te overstijgen en de kloof in de 

driehoek te overbruggen. Deze opgave is groot en vergt veel inspanning. MB is de partij 

die het vliegwieleffect moet starten. Vanwege deze bijzondere samenwerkingsvorm is MB 

met haar partners in staat om een kritieke massa te bereiken. Deze positie is mede 

gebaseerd op een zorgvuldig opgebouwd netwerk en vertrouwen bij de grote werkgevers, 

aanbieders van mobiliteitsdiensten en werkgevers met een regioconvenant MB 2010-2016 

als basis. 

  

Conclusie: 

- Omdat er geen geld is voor het subsidiëren van vervoer dient de MB-Pas een 

marktconforme tariefstelling te hebben. 

- Deze tariefstelling betekent dat de toegevoegde waarde van MB niet in het 

vervoeraanbod zit, maar in de toegevoegde waarde om de paspropositie heen; het 

afstemmen van vraag en aanbod en het creëren van kritieke massa. 
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- MB dient voldoende budget beschikbaar te hebben om het programmabureau te 

kunnen dekken, totdat er een kritieke massa is bereikt.
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Ad 3: Branding van de pas 

Er wordt al geruime tijd gesproken over een Maastricht Bereikbaar Pas. De vraag is echter 

hoe zich dat vertaalt naar een concreet reisproduct. Is het een pas? Moet er Maastricht 

Bereikbaar op staan? Kan het ook al een bestaande OV-chipkaart zijn?  

In referentieprojecten is geconcludeerd dat de opgave om een grote doelgroep aan te 

spreken, de participatie van de werkgevers vereist. MB moet een massa aanspreken en 

bereiken. Er moet dus een generieke oplossing aangeboden worden door MB. Een 

oplossing waar de werkgever in gelooft en de werknemer mee geassocieerd wil worden. 

Dit wordt niet bereikt als de oplossing niet onder een sterk en sympathiek ‘merk’ met een 

duidelijke propositie wordt gepresenteerd. 

Met het verdedigen van de belangen van vervoerders, overheden en werkgevers moet 

elke vorm van partijdigheid of commercieel gewin worden voorkomen. Juist de 

brugfunctie van MB is de kracht van haar bestaan. Die onpartijdigheid is beter te 

verwezenlijken met een MB Pas dan met een pas van een vervoerder of een pas van een 

bestaande marktpartij. MB dient onafhankelijk te zijn van productaanbieders. 

Daarnaast kan een nieuw te introduceren MB Pas beter inspelen op de regionale 

problemen en knelpunten, door zeer gericht vervoeroplossingen op de pas toe te voegen. 

Ervaring met andere projecten heeft geleerd dat de positie van een convenantregio en de 

participatie van de overheid bepalend zijn voor deelname. Bedrijven durven 

personeelsbestanden wel af te geven aan een programmabureau, maar niet snel aan een 

marktpartij. Voorschotten betalen voor de afname van de passen durven deelnemende 

bedrijven wel aan een overheidsgerelateerde stichting, maar niet aan een commerciële 

partij.  Enquêtes, rapportagegegevens, ritregistratie worden wel afgegeven aan een 

stichting, niet aan een commerciële aanbieder. 

Het is dus raadzaam om de pas als Maastricht Bereikbaar Pas te introduceren en zo elke 

commerciële associatie te voorkomen. 

  

Conclusie: 

- Een generieke oplossing voor de massa, die vertrouwen wint van de werkgever kan het 

beste onder een nieuwe naam, die van Maastricht Bereikbaar. 

- De doelstelling van de pas: het oplossen van een regionaal probleem, wordt het best 

gewaarborgd door een regionale oplossing: de MB Pas. 

- De drempels ten aanzien van privacy, financiering, enquêtes en rapportages worden 

lager als er een duidelijke representatie vanuit de overheid uitstraalt.  

- Branding onder de naam ‘Maastricht Bereikbaar Pas’ lijkt dus zeer aannemelijk. 

 

 

Ad 4. Niet uitsluiten van individuen (zonder werkgever) 

Gezien de doelstelling van MB moet zij zich eerst richten op de massa. Is daarmee de 

individuele reiziger uitgesloten?  Nee, ook voor reizigers die gebruik willen maken van de 

MB Pas zou ruimte moeten zijn. Maar om de doelstelling te halen en het bestaansrecht 

van de MB Pas te bewijzen moet eerst de kritieke massa worden bereikt. Met een relatief 

beperkt budget betekent dat, dat er een generiek product moet worden aangeboden aan 

het grote publiek. Dit gaat nu eenmaal sneller en eenvoudiger via de werkgever.  

In de eerste fase is de pas dusdaning generiek van opzet dat de individuele afhandeling 

niet mogelijk is. Het aanvullen van individueel maatwerk op de pas, zoals bijvoorbeeld een 
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jaartrajectkaart, een bussupplement vergt veel tijd en geld. Het valt te overwegen om 

voor kleine ondernemingen of individuele werknemers de generieke pas ook te verkopen 

via een webwinkel en zo het gebruiksgemak te vergroten. 

Na het behalen van de kritieke massa is de individuele reiziger aan de beurt. Door steeds 

meer producten toe te voegen op de pas (generiek en add-ons), kan per persoon een set 

van producten worden geactiveerd die bestempeld kan worden als ‘maatwerk’. Op deze 

manier kan de grote massa van MB-pashouders steeds meer met maatwerk worden 

bediend. Het gebruik van de pas zal daardoor sterk toenemen. Tegelijkertijd ontstaat de 

mogelijkheid om individuele reizigers die buiten de werkgever om een product willen 

aanschaffen goed te bedienen. 

 

Conclusie: 

- De collectieve benadering gaat voor op de individuele benadering 

- De collectieve benadering gaat via de werkgever  

- Mogelijk kunnen de individuele werknemers (en kleine werkgevers) een pas 

aanschaffen via de webwinkel. 

- Na de massa komt het maatwerk 

 

 

Ad 5. Verhouding met andere (deel)projecten van MB 

MB heeft een ambitieus programma. Binnen dat programma zijn meerdere deelprojecten 

benoemd, waaronder: 

- Het opbouwen van een abonneebestand 

- Het aanbieden van scans en nulmetingen 

- Het aanbieden van mobiliteitsmakelaars 

- Spitsmijden OV 

- Informatievoorziening, zoals reisadviezen 

- E-werken 

- Het aanbieden van de mobiliteitspas 

De vraag is of de mobiliteitspas één van de vele MB projecten zal zijn. De MB-pas kan ook 

als paraplu dienen waaronder andere projecten gemakkelijk kunnen worden opgehangen.  

Voor de Utrecht Bereikbaar pas is niet gekozen voor het willekeurig verstrekken van 

reisadviezen. Alleen pashouders krijgen een reisadvies. E-werken en telewerken kan een 

add-on op de pas zijn. Het wordt eenvoudiger om nieuwe producten/projecten te 

realiseren als het pashouderbestand groot is. In Utrecht kan het pasproject gebruikt 

worden als paraplu voor andere projecten. 

Zo zou voor MB het belonen van spitsmijden OV verricht kunnen worden via de MB Pas. 

Iedere reiziger kan reizen met een MB Pas. Het geregistreerd gebruik  (middels de OV-

chipkaart) kan gedeclareerd en/of beloond worden.  

Bij een ander referentoeproject In Brabant staan het aanbieden van scans en nulmetingen 

in het teken van de afname van een BRAMM pas. Na een scan en op basis van een 

nulmeting wordt de concrete conversie gezocht naar het uitgeven van een pas.  

De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) heeft in haar eigen evaluatie geconstateerd 

dat de enige succesvolle projecten de pasprojecten zijn. De kracht van de pas zit in de 

concrete vertaling naar een product van werkgever, overheid en aanbieder. Zodra de 

massa de pas heeft omarmd en de communicatie zorgvuldig is opgebouwd kan de pas als 

kapstok dienen voor andere projecten. 
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Conclusie: 

- De MB Pas kan als kapstok dienen voor andere projecten, waarbij de werknemer en/of 

werkgever wordt benaderd. 

- Afbreukrisico is dat als de pas niet wordt omarmd ook de propositie van de andere 

deelprojecten op de helling staat. 

- De MB Pas kan alleen als kapstok dienen voor andere projecten indien uit het 

convenant blijkt dat de kritieke massa zal worden bereikt. 

- Focus met introductie van MB-passen en andere diensten op geselecteerde groepen 

reizigers (i.c. de pashouders) 

 

 

Ad 6. Werkgevers willen ‘ontlast’ worden 

De werkgever wil ‘ontlast’ worden. In de regel is bij andere convenantregio’s gebleken dat 

dit vertaald kan worden naar de volgende concrete eisen: 

1. Presenteer een eenvoudig product, waarvan op voorhand bekend is wat het kost. 

2. Biedt één loket en één factuur aan, waar alle mobiliteitszaken kunnen worden 

geregeld. 

3. Ontzorg HR managers door service te bieden bij het bestellen en beheren van het 

product. 

4. Combineer een pas voor het woon-werk verkeer met een pas waarop (landelijk) 

zakelijke ritten gemaakt kunnen worden. 

5. Houd de servicefee die daarvoor wordt berekend binnen de perken. 

 

De doorsnee werkgever kan niet overzien wat hij over zich afroept als hij zijn 

personeelsbestand een mobiliteitspas geeft. Het voelt als het uitdelen van creditcards. De 

rekening wordt pas naderhand gepresenteerd, het budget is ongewis. Gebleken is dat de 

werkgever graag een flatfee betaalt per werknemer. Dat kan in de vorm van een 

kilometerbundel, maar nog liever in de vorm van een afgekocht abonnement. Pas als 

duidelijk wordt wat het reisgedrag van de werknemers is, durft de werkgever individuele 

reisproducten aan te schaffen per werknemer. Het lijkt daardoor logisch en kansrijk om 

met een eenvoudig collectief aanbod te starten. 

 

De last van declaraties (strippenkaarten, treinkaartjes, e d.) is groot voor bedrijven en het 

zicht op reiskosten is vaak beperkt. Een splitsing tussen woon-werk kosten en de kosten 

van zakelijk verkeer is er vrijwel nooit. Sturing op reiskosten is in zeer beperkte mate 

aanwezig. De vergoeding wordt vaak verstrekt aan de werknemer, die vervolgens op eigen 

kracht zijn reisproduct uitzoekt; de eigen auto of een jaartrajectkaart bij het loket van NS. 

De HR afdeling en de administratieve afdeling zijn er niet op ingericht om per werknemer 

een maatwerk reisproduct aan te schaffen. De tijd, mankracht en kennis ontbreekt er 

simpelweg voor. Om die reden is er een eenvoudige eis: biedt één loket en één factuur. 

Eén loket om via één duidelijke organisatie of contactpersoon alle producten en diensten 

af te kunnen nemen. Eén factuur om de administratieve last te beperken. 

 

Het ontzorgen van de HR manager is al begonnen met het aanbieden van een eenvoudig 

product (de MB pas) en kan worden voortgezet met het creëren van één loket en één 
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factuur. Maar zelfs een eenvoudige paspropositie kan hopeloos mislukken vanwege de 

vereiste ‘producties’ en processen.  

 

Werkgevers zijn voorzichtig met het opleveren van personeelsbestanden (vanwege 

privacy issues), de gegevens blijken niet compleet (de administratie is vaak schrikbarend  

slecht georganiseerd) en de vereiste pasfoto’s zijn niet beschikbaar.  

 

De HR manager is niet in staat om implementatie van de pas binnen de organisatie op zich 

te nemen. Een groot deel van het ontzorgen van de HR manager valt of staat met een 

binnendienst functie die de personeelsbestanden controleert, compleet maakt en aanvult 

met pasfoto’s.  

 

Werkgevers hebben er weinig moeite mee om een servicevergoeding te betalen voor deze 

diensten. De kosten die gepaard gaan met de pasuitgifte zijn echter niet gering. Om de 

massa te kunnen bereiken zal de servicevergoeding wellicht onder kostprijs moeten 

worden aangeboden.  

 

Conclusie: 

- Houd het product in het begin eenvoudig. Een collectieve propositie voor iedereen met 

een flatfee. 

- Creëer minimaal één ontzorgloket vanuit de organisatie Maastricht Bereikbaar. Bij 

voorkeur biedt het loket ook een factuurrelatie, waardoor het bedrijf verschoond blijft 

van meerdere leveranciers en meerdere factuurstromen. Deze laatste rol is wellicht te 

vergaand, omdat vervoerders hebben aangegeven de factuurrelatie zelf aan te willen 

gaan. 

- Ontzorg de werkgever (en HR manager) door de productie van foto’s en 

databestanden in eigen (MB) beheer te houden. 

- Zorg dat de doorbelasting van de kosten die daarmee gemoeid zijn zo laag mogelijk 

blijven. 

 

 

Ad 7. Introductie OV-chip 2010 (afschaffen strippenkaart waarschijnlijk eind 2011) 

Eind 2010 wordt de OV-chipkaart geïntroduceerd in het openbaar vervoer in Limburg. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal  eind 2010 de strippenkaart niet meer worden 

geaccepteerd. Dit is een complicerende factor, die tegelijkertijd ook veel kansen biedt. Bij 

dit punt staan we in deze fase niet al te veel stil, omdat er (in een volgend rapport) aparte 

werksessie en werkdocumenten aan zullen worden gewijd. 

 

De complicerende factoren zijn: 

- De OV-chip is nog volop in ontwikkeling. Het is nog niet duidelijk wat de pas volgend 

jaar allemaal wel/niet kan, en waar deze wel of niet geaccepteerd/verplicht is. Dit 

bemoeilijkt het concreet maken van een MB-pas en de proposities die op de pas 

kunnen worden aangeboden.  

- De huidige abonnementsvormen, de strippenkaart en het gehele tariefstelsel 

verandert door de OV-chip. Werkgevers weten nu met moeite wat het reisgedrag is 

van de werknemer. De reiskosten zijn vaak beperkt in beeld. Hoe die kosten 
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veranderen door de OV-chip is een groot raadsel voor de werkgever. Het aanbieden 

van een nieuwe tariefstructuur op de MB Pas is daarom onwenselijk. 

- Voor- en natransport zijn nog niet verzameld op de pas. Faciliteiten die MB wil 

aanbieden, zoals parkeren, P+R, fiets, telewerken, onderweg werken zijn nog niet 

mogelijk met de OV-chip. MB zal dergelijke faciliteiten als add-ons moeten toevoegen. 

- De uitgifte van de pas mag alleen verlopen via TLS gecertificeerde partijen (in geval 

van MB zijn dat Veolia en NS) en moet aan diverse eisen voldoen, waardoor de uitgifte 

van MB Passen ingewikkelder wordt. Er is slechts één drukkerij waar de passen 

kunnen worden gedrukt, de bestelperiode van passen is minimaal 3 maanden en de 

vormgeving kent specifieke regels. 

 

Voordelen: 

- Naast het MB aanbod op de pas kan de reiziger de pas door het hele land gebruiken. 

Om die reden is de pas een product dat veel mensen altijd op zak willen hebben. 

- Al het openbaar vervoer (zowel in de regio, als in de stad,  als landelijk)  is in één keer 

gedekt met  één techniek. Er hoeven geen barcodes, zichtkaarten, magneetstrips 

gehanteerd te worden die per vervoerder aan eigen eisen moeten voldoen. 

- Iedere inwoner, reiziger, werknemer en werkgever in en rond Maastricht dient na te 

denken over de verandering. Dit is dus een ideaal moment voor MB. 

- De pas verschaft heel veel inzicht in het reisgedrag van mensen. 

- Met de OV-chip ontstaat een uniforme techniek (een pas en  een ID) waarmee relatief 

eenvoudig andere services kunnen worden gekoppeld; add-ons. 

 

Conclusie:  

- MB moet haar pasaanbod niet afhankelijk laten zijn van de faciliteiten/ontwikkelingen 

van de OV-chip. Het aanbod moet door MB zelf bedacht en opgesteld zijn. Het 

productaanbod en de prijsstelling dient zij zelf met vervoerders af te stemmen. De OV-

chip is slechts een middel om toegang te verschaffen tot het vervoer en het gebruik te 

registreren/rapporteren. 

- Het is aan te raden om een prijspropositie te ontwikkelen voor de MB Pas die is 

losgekoppeld van de standaardtarieven op de OV-chip. Een flatfee voor een 

abonnementsvorm sluit beter aan bij de beoogde propositie dan een OV-chip die 

afrekent op kilometerprijs. 

- MB zal haar eigen add-ons pakket moeten ontwikkelen met maatwerkfaciliteiten uit 

de regio. Ook hiervoor geldt dat de OV-chip slechts dient om de toegang te verstrekken 

en het gebruik vast te leggen. 

- De OV-chip biedt met al haar complicaties ook veel kansen voor MB: een uniek 

marketingmoment, een pas met landelijke dekking en een standaard techniek 

waardoor eenvoudig add-ons kunnen worden toegevoegd. Tevens kan de pas ook 

eenvoudiger worden ingezet voor bijvoorbeeld zakelijk verkeer. 

 

 

Ad 8. Ketenmobiliteit 

De laatste jaren is er veel aandacht voor ketenmobiliteit. De reis van deur-tot-deur. Het is 

gebleken dat het openbaar vervoer in Nederland van een goede kwaliteit is. De reden dat 

veel mensen niet gebruik (kunnen) maken van het openbaar vervoer is het feit dat de First 

and Last mile niet goed worden bediend. Juist met het oog op de lokale en regionale 
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faciliteiten is er een wereld te winnen voor MB om het deur tot deur verkeer te faciliteren. 

Naast  openbaar vervoer, zijn dus ook de fiets, elektrische fiets, scooter, pendeldiensten 

van en naar grote OV knooppunten aantrekkelijke toevoegingen in het pakket van MB.  

Juist het verknopen van het bestaande openbaar vervoer met andere modaliteiten zal een 

grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van MB; het afvangen van de 

mobiliteitsgroei. Niet het ontwikkelen van vervoer, maar het verknopen van bestaande 

faciliteiten is de vervoerkundige kracht en toegevoegde waarde van MB. Dezelfde 

faciliteiten kunnen ook naast het woon-werkverkeer worden aangeboden ten behoeve 

van de zakelijke reiziger en de evenementenreiziger. Op die manier kunnen verschillende 

doelgroepen gebundeld worden, om de frequenties van het openbaar vervoer, de 

servicegraad van voorzieningen en de spreiding over de dag van vraag en aanbod nog 

verder te verbeteren. Faciliteiten die onderdeel kunnen zijn van een dergelijke deur-tot-

deur benadering: 

- Fietsvoorzieningen (bij OV punten op bedrijventerreinen) 

- Leenfiets/leenauto op bedrijventerreinen (voor zakelijke reizen van mensen die de 

woon-werk reis met OV willen afleggen) 

- Telewerkplekken onderweg (om extra bewegingen van en naar kantoor te 

voorkomen). Denk aan KPN hotspots, Regus. 

- Elektrische fiets (eventueel met beloningsysteem) om de deur-tot-deur reis over 

langere afstand met de fiets mogelijk te maken. Idem voor elektrische scooter. 

- OV-taxi services, om de OV halte en de werkplek beter te ontsluiten. 

- Parkeerfaciliteiten bij OV knooppunten  

- Greenwheels abonnementen, om de reiziger wel een optie te geven voor incidenteel 

noodzakelijk autogebruik, maar te voorkomen dat men overgaat tot aanschaf van een 

auto. 

- Aantrekkelijke tarieven voor zakelijk reizen met het OV buiten de regio. Denk aan de 

NS Business Card. 

 

Conclusie:  

- MB heeft een wereld te winnen met deur-tot-deur vervoer, door het bestaande 

openbaar vervoer te combineren met alle mogelijke regionale en lokale faciliteiten. 

- MB voert de regie over de producten die zij in haar pasaanbod wil opnemen. Geen 

eigen productontwikkeling maar afstemming met diverse aanbieders om te kijken 

welke producten via de MB Pas aangeboden kunnen worden aan de reizigers. De 

techniek die alle faciliteiten aan elkaar moet knopen is de OV-chip. 

 

 

Ad 9. Levensduur project is minimaal zes jaar 

In voorgaande tekst is al meerdere keren het spanningsveld beschreven in de driehoek 

tussen enerzijds de commercieel aantrekkelijke propositie, het ontwikkelen van een 

pasaanbod en de vereiste techniek/organisatie. Het ideale pasaanbod biedt veel 

keuzemogelijkheden teneinde per werknemer maatwerk te kunnen leveren. Dit staat 

haaks op de commerciële aantrekkelijkheid op korte termijn. Een werkgever wil een vast 

bedrag betalen, zonder grote verrassingen aan het einde van de rit. De inkoop van het 

vervoer en vervoerfaciliteiten is ook geen sinecure. Het motto ‘liever laat en goed, dan 

snel en slecht’ is van toepassing op MB. MB heeft zes jaar de tijd om een relatie aan te 

gaan met afnemers, haar product door te ontwikkelen en haar organisatie te stroomlijnen. 
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Uit voorgaande tekst is ook gebleken dat MB de uitdagende opgave heeft om op de 

afwijkende vervoermarkt een product aan te bieden dat niet door commerciële partijen 

wordt ontwikkeld. De oorzaak van de desinteresse van commerciële partijen ligt in de 

complexe structuur van de openbaar vervoermarkt. Een markt die zich laat kenmerken 

door vele aanbieders; vervoerders, ieder met een eigen concessie, met eigen spelregels en 

met een overheid die de spelregels beïnvloedt. Daarbij is de marktvraag niet minder 

complex: werkgevers die soms wel weten wat ze willen, maar vaak de kennis niet in huis 

hebben en reizigers die de auto veelal verkiezen boven het openbaar vervoer.  De 

uitdaging zit niet zo zeer in productontwikkeling, maar veel meer in verandermanagement 

en gedragsverandering. En veranderingen vergen veel tijd. Zeker als er veel partijen bij 

betrokken zijn.  

In deze markt is het ideaal dat MB minimaal zes jaar de tijd krijgt om de markt te vormen 

en te sturen, maar bovenal de gedragsverandering kan managen. Stap voor stap kan zij in 

de driehoek van aanbieders (vervoerders/commerciële organisaties), werkgever (woon-

werk en zakelijk verkeer) en overheid drempels wegnemen, draagvlak creëren, haar 

product ontwikkelen en dus de markt forceren. Dit is de echte doelstelling van Maastricht 

Bereikbaar. 

Bij elke stap dient zij de belangen van de drie partijen in ogenschouw te nemen, maar 

bovenal dient zij het kritisch pad goed te overzien. Het kritisch pad bestaat uit: 

1. Draagvlak bij de drie partijen in de driehoek. Zonder dat draagvlak valt het 

bestaansrecht van MB weg. 

2. Commerciële aantrekkelijkheid van het product (voor aanbieder en afnemer). Zonder 

deze aantrekkelijkheid wordt het aanbod nooit compleet en zal een afnemer geen pas 

willen aanschaffen. Op korte termijn zal de aantrekkelijkheid veel meer zijn gericht op 

een one-size-fits-all pas. In een later stadium zal aandacht ontstaan voor maatwerk. 

3. Organisatorische eenvoud. De realisatie van de opdracht van MB is complex. Een weg 

vol valkuilen, in politieke zin, in budgettaire zin en in communicatie. Als de organisatie 

niet heel eenvoudig en overzichtelijk wordt gehouden, met eenvoudige 

verantwoording, eenvoudige structuur, eenvoudige verkoop en eenvoudige 

communicatie dan zal het doel niet gerealiseerd worden. 

4. Het budget is deels volgend, maar voornamelijk mede bepalend. Exotische 

ontwikkelingen kunnen niet gefinancierd worden. Uitgangspunt in elke fase moet dan 

ook zijn dat er gebruik wordt gemaakt van zo veel mogelijk bestaande 

vervoervoorzieningen. Alleen ontwikkeling in marketing, het pasaanbod en de 

klantrelatie kunnen gefinancierd worden uit het budget. 

5. Techniek is deels bepalend.  MB is veel meer een marketingclub, dan een 

ontwikkelaar. Het ontwikkelen van nieuwe technieken is niet de core business van 

MB. MB is echter wel betrokken bij de ontwikkeling. De techniek is een uitgangspunt. 

Als iets technisch niet kan, wordt het ook niet verkocht. Elk jaar zal de voortschrijding 

van de techniek het aanbod van de pas verder mede bepalen. Belangrijkste 

ontwikkeling daarin is de ontwikkeling van de OV-chip. 

6. Fasering is een gevolg van alle bepalende factoren uit voorgaande items.  

 

Conclusie:  

- MB krijgt de unieke kans om in zes jaar een gedragsverandering te stimuleren. Een 

gefaseerde aanpak van eenvoudig naar maatwerk lijkt daarin de juiste aanpak. 
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- De grootste uitdaging van MB is het oplossen van de mismatch tussen vraag en 

aanbod in een ‘niet marktconforme’ driehoek tussen opdrachtgever, vervoerder en 

werkgever/reiziger.  

- Het kritieke pad wordt allereerst bepaald door het draagvlak van partijen. Te grote 

veranderingen zijn per definitie dus uitgesloten. Stap voor stap kan MB het kritieke pad 

volgen met steeds een bepalend rollenspel tussen commerciële aantrekkelijkheid van 

de oplossing en organisatorische eenvoud. 

- In de fasering moet MB zorg dragen dat zij voldoende budget tot haar beschikking 

heeft om de overhead te dekken. De overhead bestaat uit: inkoop, 

conceptontwikkeling, marketing, communicatie, klantrelaties en politieke 

besluitvorming. 

- De techniek is een randvoorwaarde en is dus bepalend voor wat wel en wat niet kan.   

 

 

Ad 10. Ingroeimodel mogelijk 

Alle voorgaande elementen maken duidelijk dat een fasering noodzakelijk en gewenst is.  

Die fasering zou kunnen bestaan uit een ingroeimodel. In dit model wordt gestart met een 

eenvoudig product met een simpele prijsstructuur, met een beperkte organisatielast, 

overzichtelijke verkoopstrategie en beperkte technische vereisten. Het eindproduct kan 

bestaan uit het aanbieden van ver doorgevoerd maatwerk (regionaal, per bedrijf en per 

werknemer) met zware technische vereisten, een veeleisend registratie, degelijke 

rapportage en loepzuivere facturatie. Voor afnemers van de pas (en voor budgettering van 

MB) is het zeer wenselijk dat er een duidelijke strategische roadmap ontstaat. Een 

roadmap geeft voor alle belanghebbenden exact weer hoe de propositie zich door de 

jaren heen ontwikkelt, wat de productonderdelen zijn, wat de tariefstructuur is en wat de 

gevolgen zijn voor de organisatiegraad, de klantrelatie en de communicatie en de 

administratieve organisatie.  

 

Een aantal logische fasen die te benoemen zijn:  

 

� Organisatorisch (achtereenvolgend) 

1. De kritieke massa; one-size-fits-all. 

2. Maatwerk voor werkgevers, bedrijventerreinen en aanpalende gebieden. 

3. Maatwerk op herkomstgebieden. 

4. Maatwerk op individueel niveau. 

 

� Commercieel 

1. Een product, een collectief aanbod en een prijs. 

2. Add-ons op basis van nacalculatie, inzicht verschaffen in reisgedrag en 

commerciële tarieven die daarbij horen. 

3. Afrekenen naar gebruik, eventueel in combinatie met kortingsbundels (een 

kruising tussen prepaid en postpaid). 

4. Volledige pay-as-you-go pas. 
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� Techniek 

1. Starten met geregistreerd gebruik door OV-chip, aangevuld met add-ons op de 

pas. 

2. Starten met rapportage, online overzichten voor werknemer en werkgever in 

reisgedrag. 

3. Introductie betalen voor gebruik, complexe rapportage, facturatie en 

communicatie. 

4. Verrekening van gebruik van de pas met mobiliteitsbudgetten. 

 

� Budgettair 

1. MB en werkgever kiezen voor een abonnementsvorm met vaste prijs. Geen risico, 

alleen overheadkosten bij MB: marketing, communicatie, inkoop en 

overlegorgaan. 

2. Betalen voor gebruik. De werkgever weet op basis van ervaring wat de kosten 

ongeveer zullen worden. Kosten van MB voor pasuitgifte, registratie gebruik en 

rapportage/facturatie worden doorbelast aan werkgever. Overhead wordt nog 

steeds gedragen door MB. 

3. Bij volwaardig uitontwikkeld product kan MB korting bedingen bij vervoerders om 

een deel van de overheadkosten te vergoeden. Het product wordt steeds meer 

een ‘marktconform’ product. De overheadkosten zullen dalen. 

4. Budgetneutraal opereren, eventueel aangevuld met doelsubsidies voor specifieke 

corridors, bedrijventerreinen, e.d. 

 

Conclusie:  

- Een fasering van de propositie is wenselijk/noodzakelijk.  

- De fasering moet in een duidelijke ontwikkelkalender worden vastgelegd met een 

omschrijving van de eisen en gevolgen die elke ontwikkeling met zich meebrengt. 

 

 

Richting bepalende conclusies – uitgangspunten voor de paspropositie 

 

Vrije vertaling van de conclusies met betrekking tot de pas 

1. Er komt een Maastricht Bereikbaar Pas. 

2. Met een duidelijke positionering: onafhankelijk, gebiedsgericht, brugfunctie 

tussen werkgever, overheid en vervoerder. 

3. Deze wordt in eerste instantie collectief aangeboden aan de werknemers via de 

werkgevers. 

4. De pas moet dienen als een ‘achterzak oplossing’. De drempel tot gebruik is zo 

laag mogelijk. 

5. Zo veel mogelijk faciliteiten op de pas. Niet alleen OV, maar ook fiets, telewerken, 

leenauto, en dergelijke. Sterke focus op deur-tot-deur vervoer. Een sterk 

strategische focus op de regionale vervoerdiensten, maar wel landelijk bruikbaar. 

6. De diensten worden waar mogelijk in een flatfee bundel aangeboden, maar wel 

op basis van commercieel inkooptarief. 

7. De werkgever heeft 1 loket en 1 factuur. De werkgever wordt ontzorgd in het 

productieproces. 
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8. Voor de pas wordt vanaf het prille begin gebruik gemaakt van de fysieke OV-

chipkaart.  

9. Alle regionale faciliteiten worden toegankelijk gemaakt voor de MB OV-chip 

kaarten. De OV-chip is als het ware een add-on op de MB Pas. Men kan buiten de 

regio reizen op het saldo op de pas. 

10. Door de OV-chip zal snel blijken wat het daadwerkelijk gebruik is van de pas. Voor 

zowel vervoerder als werkgever geeft dit inzicht in de werkelijk commerciële 

waarde van de pas. Dit zal mede bepalend zijn voor de vorm en snelheid van de 

strategische ontwikkeling na 2011. 

 

Vrije vertaling van de conclusies met betrekking tot de organisatie 

11. Haarscherpe begroting vereist om de overhead en organisatorische ontwikkeling 

te betalen. De eerste jaren wordt de overhead nog niet doorbelast. 

12. Zo eenvoudig mogelijke propositie om de druk op de organisatie ook beperkt te 

houden. De opdracht is al ingewikkeld genoeg. 

13. Sterke nadruk op het politieke speelveld en het aangaan van klantrelaties. MB 

heeft een bemiddelende rol in de driehoek van werkgevers, overheden en 

vervoerders. De interne organisatie is met name gericht op de front office 

activiteiten zoals: marketing, communicatie, sales en lobbyen. MB dient in al deze 

activiteiten haar naam eer aan te doen als belangenbehartiger van de drie zijden 

van de driehoek.  

14. De techniek is een externe factor. Deze wordt als gegeven beschouwd en 

gebruikt/ingekocht daar waar nodig. 

 

Vrije vertaling van de conclusies met betrekking tot de strategische ontwikkeling 

15. Duidelijke ontwikkelkalender met het groeimodel. 

16. Deels bepalend daarin is de technische ontwikkeling, met name van OV-chip. 

17. Duidelijk benoemen van het kritieke pad. Op basis van ervaring met andere 

projecten de bekende valkuilen en faalfactoren benoemen. 

18. Na behalen kritieke massa kan gestart worden met maatwerk (per bedrijf, per 

terrein, per herkomst en per individu) 

19. Verder ontwikkelen van de producten en add-ons, ook voor zakelijk verkeer en 

evenementenverkeer. 

 

 

1.2 De eerste globale adviesrichting voor een paspropositie  

 

De essentie van de MB Pas laat zich omschrijven door een gefaseerde invoer van 

bestaande producten gecombineerd op een pas, waarmee ketenmobiliteit voor de grote 

reizigersstromen in het invloedsgebied van MB wordt aangeboden. MB is de organisatie 

die de regie, de abonnementsvormen, de techniek en de fasering afstemt op de grote 

werkgevers en het product samen met vervoerders vorm geeft.    
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Maastricht Bereikbaar Pas: 

1. In 2010 wordt onder de deelnemers van het convenant (en respondenten van het 

reizigersonderzoek) een strooipas uitgedeeld aan het voltallige personeel. De 

strooipas is een gewone OV-chipkaart met het logo van MB. De pas wordt met pasfoto 

uitgegeven. Dit is een cruciaal startmoment in het marketingtraject van MB. 

2. Direct na de uitgifte van de strooipas wordt het personeelsbestand per 

convenantpartner doorgenomen. MB doet een aanbod voor het personeelsbestand 

dat in aanmerking komt voor een vrij-reizenabonnement, of indien het aanbod wordt 

gesplitst: een stadspas (bus, parkeren, P+R,  OV-fiets) en een regiopas (stadspas + 

trein). Het aanbod, en ook de prijsstelling, is gebaseerd op collectieve uitgifte/afname. 

3. Het aanbod van MB noemen we het vrij-reizenabonnement. Dit abonnement kan 

geactiveerd worden op de al uitgegeven strooipassen. Deze abonnementsvorm is een 

toevoeging op de strooipas die tegen betaling door de werkgever geactiveerd kan 

worden.  

4. Naast de basispas (strooipas met geactiveerd vrij-reizenabonnement) is het mogelijk 

om het aanbod (in de komende jaren) te vergroten met aanvullende add-ons. Te 

denken valt dan aan: NS Business Card, Regus kantoorfaciliteiten, KPN hotspots, 

taxiservices, regionale aanbiedingen middenstand, lokale mobiliteitsfaciliteiten e.d.   

5. Alle services worden voor zo ver mogelijk vastgelegd in contracten op basis van een 

abonnementsbedrag. Het gebruik van de add-ons wordt vooraf ingeschat en vertaald 

naar een vast bedrag per pas. Zo ontstaat de verkoopprijs van de pas.  

6. Het bedrag voor de services is afgekocht. Elke pashouder kan dus ongelimiteerd 

gebruik maken van zijn ‘achterzakoplossing’.  Het is een soort proefpas voor zowel de 

werkgever als de werknemer. Facturatie op basis van nacalculatie is nog niet 

voorhanden (en ook niet wenselijk) in de markt in 2011.  

7. De pas is buiten de regio bruikbaar als OV-chip. De werknemer/werkgever dient zelf 

het saldo op te laden om gebruik te kunnen maken van het reizen op saldo.  

Declaraties van dergelijke kosten is een zaak tussen werknemer en werkgever. 

Optioneel kan de werkgever bij uitgifte van de passen kiezen om een prepaid tegoed 

op de kaart te zetten. Dit saldo zal worden toegevoegd op de pas door MB (en 

doorgefactureerd aan de werkgever). 

8. Het gebruik van de pas wordt geregistreerd. Vanaf half 2011, of uiterlijk een half jaar 

na uitgifte van de passen aan een bedrijf, start MB met het uitgeven van 

gebruiksrapportages (en indien mogelijk de facturen die zouden worden verstuurd 

indien de pas op nacalculatie zou worden verstrekt). 

9. Ieder bedrijf krijgt de kans om de basispas minimaal een jaar lang af te nemen, 

ongeacht het jaar waarin zij hiermee wil starten. Het is feitelijk de teaser om de 

werkgever/werknemer op een eenvoudige wijze kennis te laten maken met MB. Na 

deze kennismakingsperiode van (bij voorkeur 2 jaar
5
) gaat de werkgever automatisch 

                                                 

 

 
5
 Bij onder meer het project Utrecht Bereikbaar is gebleken dat een kennismakingsperiode van 1 jaar te kort is. 

Werknemers hebben ongeveer een jaar nodig om aan de pas te wennen en de pas ook daadwerkelijk te gaan 

gebruiken. Voordat werkgevers die signalen opvangen en een overwogen besluit kunnen nemen om de pay-as-

you-go-pas af te nemen zijn er twee jaren voorbij.  
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over op een pay-as-you-go pas (een pas op basis van nacalculatie). De eerste 

werkgevers zullen in 2012 met een dergelijke pas reizen.  

10. In 2011 kan MB (en de werkgever) uitgebreid kennis maken met het reisgedrag van de 

werknemers en alvast voorbereiden op de aankoop/verkoop van de pay-as-you-go 

pas. 

11. In 2012 wordt voor het eerst de pay-as-you-go pas geïntroduceerd. Het afrekenen op 

basis van gebruik is dan een feit. Om de werkgever te behoeden voor rare 

kostenoverschrijdingen koopt de werkgever bij afname van de passen een bundel in 

(een analogie van de belbundel in de telecombranche). In de bundel is benoemd 

hoeveel stuks van elke modaliteit worden aangekocht. Maandelijks wordt de 

uitputting van dit budget gemeten, waardoor MB ruim van tevoren kan signaleren of 

het tegoed van de werkgever toereikend is voor het reisgedrag van de werknemers. 

12. Halverwege 2011 zal er een tussenvorm worden gekozen, waarbij de add-ons in een 

bundel worden afgerekend op basis van nacalculatie. Dit als leercurve voor de pay-as-

you-go pas. 

13. Bij het aangaan van het contract voor 2012 kan de werkgever aangeven welke 

modaliteiten wel/niet gebruikt mogen worden met de pas. 

14. Op de portal van de werkgever zijn de volgende items zichtbaar: de contractinhoud 

per account, registratie van het gebruik, facturatie van het gebruik en een overzicht 

van de actieve passen.  
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BIJLAGE 2: Relevante onderwerpen propositie MB Pas 
 

Onderstaande onderwerpen zijn een mengeling van vragen en suggesties die in de dialoog 

van het projectteam aan de orde zijn geweest. Het zijn onderwerpen die de commerciële 

aantrekkelijkheid van de pas enerzijds en de eisen aan de organisatie (zowel front- als back 

office) anderzijds bepalen. 

 

 

1. Is het mogelijk/wenselijk om een collectief bedrijfsbreed product (naar analogie van 

Utrecht Bereikbaar) in te kopen bij Veolia en/of NS. Zijn werkgevers bereid die 

propositie af te nemen in 2011. 

o Het is zeer wenselijk. Het biedt de mogelijkheid een collectief aanbod te doen. 

o Het gebruik kan worden afgekocht in een abonnementstarief. De vervoerder 

weet waar hij aan toe is. De werkgever kan budgetteren en durft JA te zeggen. 

o Er ontstaat een achterzak oplossing. Het gebruik is afgekocht. De reiziger kan 

de pas gebruiken waardoor de doelstelling van MB in zicht komt. Voor 

vervoerder wordt een doelgroep aangeboord die anders in de auto zou blijven 

zitten. 

o Het maakt de administratieve last in de back office heel eenvoudig. Op korte 

termijn een compleet registratie/facturatie systeem opzetten is onmogelijk. 

o Is het mogelijk, en zo ja, is een tarief te bespreken met NS en Veolia voor 

zowel trein als busvervoer? 

o Voorkeur om afspraken over aanbod vast te leggen in contracten tussen MB, 

werkgevers en aanbieders. 

 

2. Als men buiten de regio met de OV-chip gaat reizen op saldo. Is het dan wenselijk 

om de werkgever een service aan te bieden om de kaarten automatisch te laten 

incasseren? De werkgever verschaft de werknemer een mobiliteitspas, die tevens 

dienst doet als OV-chipkaart. Voor het reizen buiten de regio is een tegoed op de 

OV-chip vereist. De werknemer zal de kosten voor zakelijke ritten graag declareren. 

De werkgever zit niet te wachten op een stroom aan declaraties.  

o Op dit moment is het voor de werkgever nog erg onduidelijk wat het 

reisgedrag is van de werknemer. De werkgever heeft daarom nu ook geen 

behoefte om een vrijbrief te tekenen voor de kosten van de OV-chip buiten de 

regio. 

o De werkgever zit ook niet te wachten op een stroom aan declaraties voor het 

opladen van het saldo. Er zou daarom wel een eenvoudige applicatie kunnen 

worden aangeboden, waarin de werknemer verzoek tot declaratie kan 

indienen. 

o Voorkeur gaat nu uit naar het door werknemer zelf laten opwaarderen van 

het saldo. 

 

3. Moet er al een begintegoed op de OV-chip staan? 

o Indien een reiziger de pas voor het eerst wil gebruiken in het openbaar 

vervoer op een traject wat niet in het afgekochte MB abonnement zit is een 

saldo vereist om op de locatie te kunnen inchecken. Dit vereist een minimum 
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saldo van 4 euro voor de bus en 20 euro voor de trein. Dient een dergelijk 

bedrag al op de kaart te staan bij ontvangst? 

 

4. Welke onderdelen komen op de pas in 2010/2011 (en daarna)? 

o Trein (JTK, NSBC, kilometerreizen, OV jaarkaart) 

o Bus 

o OV-fiets 

o Leenfietsen bij bedrijven 

o Overige fietsfaciliteiten: dagstallen, reparatieservice 

o Parkeren bij stations 

o P+R faciliteiten op toevoerwegen en bij bushaltes 

o Internet onderweg: KPN hotspots 

o Werkplekken onderweg: Regus 

o Elektrische fiets/scooter 

o Greenwheels e.d. 

o Supplementen zakelijk verkeer: NS Business card 

o Reisadvies 

o Poolservices: carpool, vanpool 

o Straatparkeren 

o Taxiservices 

o E-tickets NS 

o Declaratieportal 

 

5. Zijn de kosten van het gebruik afgekocht in abonnementsvorm, of wordt door MB 

afgerekend op basis van nacalculatie? 

o Trein 

o Bus 

o OV-fiets 

o Zie items voorgaande lijst 

 

6. Worden er kosten op basis van nacalculatie doorberekend aan 

werkgever/pashouder? 

o De eisen aan de administratieve organisatie (back office) zijn groot indien het 

gebruik zal worden afgerekend op basis van nacalculatie. Aangezien een 

dergelijk systeem nog niet bestaat in deze markt, is dit geen reële  optie voor 

2010 en 2011. MB zou op de troepen vooruit lopen en veel geld kwijt zijn aan 

IT ontwikkeling en leergeld. 

o Op basis van ervaringen bij andere projecten kan het gebruik van de 

faciliteiten van tevoren redelijk goed worden ingeschat. Daardoor kunnen de 

kosten voor de faciliteiten worden verrekend naar een opslag per pas per jaar. 

Het financieel risico ligt daarmee bij MB. Dit financiële risico is vele malen 

kleiner dan de kosten die zijn gemoeid met de ontwikkeling van een geheel 

doorbelastingsysteem. 

o Dit financiële risico kan deels in de budgettering worden meegenomen. Het 

gebruik van de faciliteiten zal de verwachting alleen overstijgen indien de pas 

een succes is. Bij een dergelijk succes kan de prijs van de pas voor 2012 en 
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verder eenvoudig worden aangepast. Een dergelijk aanloopverlies door een 

groot succes zou in de budgettering van 2011 kunnen worden ingecalculeerd. 

 

7. Wordt de pas direct al verchipt? 

o Ja, in 2011 is de pas waarschijnlijk al verplicht. Het kan zo maar een jaar duren 

voordat alle werkgevers zijn benaderd en gecontracteerd. Voor de verkoop, 

communicatie en back office is het onwerkbaar om passen met en zonder chip 

te hebben. 

o De MB Pas wordt daarom vanaf het begin uitgegeven met een OV-chip. 

Voordeel is dat de introductie van de MB Pas en de OV-chip elkaar kunnen 

versterken. 

o Vanaf het prille begin is registratie van het gebruik aanwezig, waardoor in een 

latere fase in 2011 de vereiste input beschikbaar is voor de paspropositie en 

de prijsstructuur voor 2012. 

o Eis aan de organisatie van vervoerders is dat elke MB Pas als zodanig wordt 

herkend en zonder afboeking van saldo in bus en trein wordt geaccepteerd. 

Dit vergt enig inregelwerk in het systeem van TLS; een abonnementsstructuur 

met een ‘nultarief’.  De daadwerkelijke afrekening vindt plaats door opgave 

van het verkochte aantal passen van MB aan vervoerder. 

 

8. Worden zowel de MB Pas (de forenzenpas) als de evenementenpas geïntroduceerd? 

o Nee, allereerst moet massa bereikt worden en het bestaansrecht van MB. Dat 

kan het beste op een duidelijk afgebakende doelgroep met een vast 

reisgedrag (woon-werk) en met een hoog frequent karakter in de spits.  

o Als die opgave juist is uitgevoerd, bestaan alle schaalvoordelen in front en 

back office en de ervaring om daarna de evenementen doelgroep te 

benaderen met dagpassen. 

 

9. Kan MB dan al wat doen in 2010? 

o Ja, officieel wel. Er kan als er snel onderhandeld wordt met vervoerders een 

basispropositie 2011 worden opgesteld. Deze zou al in 2010 verkocht kunnen 

worden. De ervaring leert echter dat dit niet een heel reëel scenario is met 

alle uitdagingen die er liggen. 

o Ja, er kan bijvoorbeeld vanuit marketingoverweging gekozen worden om alle 

deelnemers in het convenant stapsgewijs te betrekken bij het aanbod 2011. 

De eerste stap daarin is dat er een cobranded OV-chip wordt ontwikkeld. Een 

MB Pas met de branding van MB, maar ook met vermelding van de 

bedrijfsnaam. Dit is een gewone OV-chip kaart (met pasfoto). De kosten 

daarvan zijn erg laag, de kaart kan bedrijfsbreed worden weggezet. Met die 

‘strooipas’ kan de werkgever de introductie van de OV-chip en de introductie 

van MB aankondigen. In een latere fase van 2010/2011 vindt de daadwerkelijk 

verkoop van de ‘MB Pas’ plaats. De abonnementsvorm op openbaar vervoer 

en add-ons die dan wordt verkocht kan eenvoudig worden geactiveerd per 

bedrijf en/of per pas. Deze wijze kan de acceptatie van de MB pas vergroten. 
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10. Zijn er nu al kritieke factoren te benoemen? 

o Ja, de besteltijd voor OV-chipkaarten bedraagt momenteel  ruim 3 maanden. 

Als in Q4 bijvoorbeeld alle ondertekenaars van het convenant de 

bedrijfsbrede strooipas willen uitdelen dient op korte termijn de bestelling 

geplaatst te worden. 

o Ja, de gehele propositie van de MB Pas in 2011 valt of staat met de 

mogelijkheid van Veolia/NS om een collectieve abonnementsvorm aan te 

bieden. 
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BIJLAGE 3: Presentatie paspropositie 07 juli 2010  
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