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Managementsamenvatting 

Introductie 

 

Dit onderzoek geeft op systematische wijze inzicht in de publieke waarde en de achterliggende 

afwegingen van mobiliteit. Hiervoor zijn twee situaties op het gebied van mobiliteit bekeken: 

a) De huidige situatie, te weten concessieverlening voor busvervoer, en 

b) De toekomstige situatie waarin Mobility-as-a-service (MaaS) naar verwachting leidend wordt. 

 

 

Concurrerende waarden 

 

Dit onderzoek gebruikt een analysekader (het Competing Values Framework) om de publieke waarde 

van de twee situaties in kaart te brengen dat zich baseert op erkenning dat er bij projecten en 

programma’s altijd sprake is van rivaliserende nagestreefde waarden. Er is nooit sprake van 

eenduidigheid. Altijd spelen er meerdere categorieën van waarden tegelijkertijd en soms zit hier 

spanning tussen. 

 

Concreet gaat het om de volgende categorieën van waarden: 

 

Collectiviteit (algemeen belang) 

Op welke manier draagt een initiatief bij aan het algemeen belang? 

 

Publieke Waarden (Security) 

Waarden die we als samenleving belangrijk vinden (bv rechtsgelijkheid, doelmatigheid et cetera) 

Hoe verhoudt het initiatief zich tot waarden die we als samenleving belangrijk vinden? 

 

Persoonlijk nut (Personal utility) 

Wat draagt het initiatief bij aan de vraag ‘What’s in it for me?’ voor burgers/gebruikers? 

 

Autonomie (Autonomy) 

In hoeverre draagt het initiatief bij aan het ‘in control’ zijn van burgers/gebruikers? 

 

Bij spanningen tussen waarden is de oplossing vaak niet het simpelweg kiezen tussen deze waarden. 

Het zijn immers allemaal belangrijke waarden die niet kunnen worden genegeerd. Ze zijn allemaal van 

belang om hoge kwaliteit binnen de publieke sector te realiseren. Het streven is er daarom op gericht 

een zekere balans te vinden tussen een beperkte set fundamentele keuzes of waarden. 

 

Vertrouwen en legitimiteit zijn voorwaarden voor alle andere categorieën van waarden. Vertrouwen en 

legitimiteit ontstaat uit een gebalanceerde benadering die tegemoet komt aan de eisen vanuit alle 

kwadranten. Te ver doorschieten naar een van de categorieën leidt tot een tegenreactie vanuit het 

tegenovergelegen kwadrant en ondermijnt daarmee het algemene vertrouwen en het vertrouwen dat 

burgers hebben in (het beleid van) een specifieke overheidsorganisatie. 

 

 



 

 

 

 

De publieke waarde van concessieverlening 

 

Onderstaand samenvattend de ‘score’ van de concessieverlening op de verschillende categorieën van 

waarden: 

 

 

COLLECTIVITEIT 

 

+ 

 

Positieve impact op maatschappij 

 

Leveren bijdrage aan stedelijk netwerk en vitaal platteland 

 

Vraaggericht werken 

 

Verbindend zijn 

 

Maatschappelijk verantwoord 

 

 

 

AUTONOMIE 

 

- - 

 

 

Burgers kunnen vrijwel geen keuzes maken 

 

Vervoerders ook beperkt in eigen keuzes 

 

Burgers alleen via vertegenwoordiging betrokken 

 

Burger alleen gebruikt als informatiebron 

 

Rol burgers bij innovatie afwezig 

 

 

Wel betere infovoorziening aan reiziger 

 

 

PUBLIEKE WAARDEN 

 

+ + 

 

Zekerheid en betrouwbaarheid 

 

Klanttevredenheid 

 

Efficiency 

 

Gelijkheid 

 

 

 

 

PERSOONLIJK NUT 

 

- 

 

Keuzemogelijkheden erg beperkt 

 

Geen personalisering 

 

Beperkte flexibiliteit 

 

Rol burgers bij verbeteren kwaliteit beperkt 

 

 

Nut voor vervoerders: zekerheid 

 

De nadruk qua publieke waarden ligt vooral op de twee kwadranten in de linkerkant van het 

kwadrantenmodel. Dit vanwege de grote rol van de overheid in de concessieverlening van het 

busvervoer. Het verschil tussen de linkerhelft en de rechterhelft van het model is dat de linkerkant 

vooral de interne kant en interne doelen van de overheid centraal stelt. De rechterkant focust op de 

externe omgeving en de rol van burgers en anderen.  

 

De analyse laat de sterke dominantie van de linkerhelft (interne perspectief) duidelijk zien. 

Concessieverlening scoort hoog op ‘Collectiviteit’ (bijdrage aan het algemeen belang) en op wat is 

genoemd ‘Publieke waarden’ (waarden die we als samenleving belangrijk vinden). Minder goed scoort 

het op de waarde ‘Persoonlijk Nut’ en min of meer slecht op de waarde ‘Autonomie’. 

 

In het geval van de concessieverlening luidt de conclusie dat er geen sprake is van een goede balans 

tussen de waarden. De waarden die voortvloeien uit ‘Autonomie’ en ‘Persoonlijk nut’ staan in de 

schaduw van de andere twee waarden. Als het lukt om meer recht te doen aan deze waarden, dan 



 

 

 

versterkt dat het draagvlak en de legitimiteit van de concessieverlening onder burgers. Zo niet, dan 

blijft dit een zwak punt in de manier waarop zaken nu zijn geregeld. Het rapport geeft diverse 

aanbevelingen als startpunt om de balans meer in evenwicht te krijgen en daarmee te komen tot 

versterking van het draagvlak en de legitimiteit van de concessieverlening. 

 

De publieke waarde van MaaS 

 

Onderstaand samenvattend de ‘score’ van MaaS op de verschillende categorieën van waarden: 

 

 

COLLECTIVITEIT 

 

- 

BEPERKT UITGEWERKT 

 

Duurzaamheid 

 

Leefbaarheid 

 

Effectieve en efficiënte benutting capaciteit 

 

?? 

 

 

 

AUTONOMIE 

 

+ 

 

 

Transparantie van aanbod 

 

Gemak 

 

Verlagen drempel mobiliteit 

 

Burgers invloed op innovatie 

 

 

 

PUBLIEKE WAARDEN 

 

- - 

ROL OVERHEID 

NAUWELIJKS UITGEWERKT: 

Regiehouder ipv concessieverlener 

 

Efficiency en Effectiviteit 

 

Gelijkheid 

 

Toegankelijkheid 

 

 

 

PERSOONLIJK NUT 

 

+ + 

 

Vrijheid van reizen 

 

Gemak/ontzorgen 

 

Keuzevrijheid 

 

Toegankelijk 

 

Efficiënt voor reiziger 

 

Betrouwbaar 

 

 

Bij MaaS bestaat er een grote tegenstelling tussen de kwadranten die zijn gelegen in de rechter helft 

van het model (gericht op de externe omgeving) en de kwadranten in de linker helft van het model 

(gericht op de interne omgeving).  

 

Kern van het MaaS concept is een focus op de reiziger en diens behoeften en wensen. Keuzevrijheid 

en innovatie staan centraal en dat zijn typisch begrippen die ervoor zorgen dat de (rechtsgelegen) 

kwadranten ‘Persoonlijk nut’ en ‘Autonomie’ hoog scoren. De theorie achter het Competing Values 

Framework stelt dat bij erg veel nadruk op bepaalde kwadranten, dit bijna als vanzelf een tegenreactie 

oproept in de schuin tegenover gelegen kwadranten. In dit geval dus ‘Collectiviteit’ en ‘Publieke 

Waarde’. Dat is ook hier aan de orde. Door de sterke nadruk op de rechtsgelegen kwadranten scoren 

deze hoog. Dit leidt daardoor haast als vanzelf tot een lage score op de links gelegen kwadranten.   

 



 

 

 

De ‘score’ maakt duidelijk dat er momenteel geen sprake is van een zekere balans. Daardoor staan 

het draagvlak en de legitimiteit van het MaaS concept onder druk. In deze fase van haar ontwikkeling 

schenkt het concept onvoldoende aandacht aan waarden die samenhangen met ‘Collectiviteit’ en 

‘Publieke waarden’. Zo lang dit niet wordt verbeterd, zal het lastig zijn het MaaS concept op grotere 

schaal dan in pilots ‘uit te rollen’. Ook biedt het concept in de huidige vorm geen concreet alternatief 

voor de bestaande situatie waarin de overheid door middel van concessieverlening haar 

beleidsdoelstellingen realiseert. Onvoldoende duidelijk is hoe het concept van Maas tegemoet komt 

aan de gestelde beleidsdoelstellingen. 

 

Een beter draagvlak vraagt om antwoorden op vragen als: Op welke manier levert MaaS een bijdrage 

aan de doelen die politiek-bestuurlijk worden gesteld ten aanzien van mobiliteit in de toekomst? Naar 

het zich laat aanzien voorziet MaaS niet in de realisatie van alle beleidsdoelstellingen dus zijn ook 

andere initiatieven op het terrein van mobiliteit noodzakelijk. Maar welke zijn dat en hoe verhouden ze 

zich samen tot de gegeven beleidsdoelstellingen? 

 

Nadere aandacht voor de rol van de overheid is eveneens nodig. Nu – bij concessieverlening - is deze 

ten aanzien van mobiliteit groot. Maar welke rol speelt de overheid straks en hoe ziet dit eruit? Wat 

vraagt dat van de overheid? En hoe maken we de eventuele overgang van de huidige situatie naar de 

gewenste toekomstige situatie? 

 

Het rapport biedt de nodige aanbevelingen om de balans meer in evenwicht te brengen wat het 

draagvlak en de legitimiteit van MaaS vergroot. 

 

De afweging van waarden is een politieke keuze 

 

In eerste instantie lijken de twee initiatieven wel uitersten op een continuüm. Bij concessieverlening 

neemt de overheid het initiatief voor goed busvervoer voor burgers. Bij MaaS zijn het de vervoerders 

die, in samenspraak met reizigers, het initiatief nemen. De rol van de overheid lijkt op voorhand 

minder groot. Maar in beide situaties is de overheid niet de uitvoerder van het vervoer. Dat zijn 

vervoerders. En in beide gevallen bestaat de rol van de overheid uit het toezien op wat er gebeurt en 

het zorgen voor de realisatie van beleidsdoelstellingen. En ook in beide gevallen gaat het om het 

reguleren van de markt. Weliswaar in andere gradaties en gedaanten, maar toch. Bij 

concessieverlening gaat het om een vrij inhoudelijke manier van het reguleren van de markt. Bij MaaS 

is de manier van reguleren minder inhoudelijk en meer procesmatig van aard. 

 

Momenteel lopen er de nodige pilots met MaaS. Voordat deze op grote schaal kunnen worden 

geïmplementeerd is het zaak dat de overheid goed nadenkt over haar rol en de manier waarop ze die 

wil invullen. Dit ter verhoging van het draagvlak en de legitimiteit (en daarmee het succes) van MaaS. 

Dat betekent onder andere nadenken over de beleidsdoelstellingen voor de toekomst en kijken in 

hoeverre realisatie hiervan met MaaS mogelijk is. Naar verwachting zijn aanvullende interventies 

vanuit de overheid nodig zijn om een goed, betrouwbaar, betaalbaar en dekkend netwerk van 

openbaar vervoer in Brabant te houden. Belangrijk daarom is te bepalen welke interventies dat 

moeten of kunnen zijn en hoe MaaS hierbij past. 

 

De aanbevelingen uit dit rapport helpen bij het maken van de noodzakelijke keuzes. Maar het 

uitvoeren van deze aanbevelingen is geen technische (of ‘objectieve’) uitvoeringskwestie. Het zijn 

vooral politieke keuzes die gemaakt moeten worden. Dat vereist een goede doordenking en afweging. 



 

 

 

Er spelen altijd meerdere waarden tegelijkertijd waartussen spanningen bestaan. Dit rapport laat dat 

zien. Het maken van een keuze hiertussen is altijd een politieke keuze.
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Eerder dit jaar verzorgde Marcel Thaens een inleiding tijdens de Hei-dag van Gedeputeerde Staten. 

Dit over digitalisering en het werk van de provincie. Onderdeel van zijn inleiding was de boodschap 

dat trajecten waarin moderne technologie een belangrijke rol speelt, nooit het genereren van publieke 

waarde uit het oog mogen verliezen. 

 

Later, op 14 juni, is over dit thema verder gesproken in aanwezigheid van Christophe van der Maat, 

Arwina de Boer en Marcel Thaens. De veelzijdigheid van het begrip publieke waarde kwam aan de 

orde en het idee ontstond dat het meerwaarde heeft om de publieke waarde van zowel de huidige 

situatie rond mobiliteit als de toekomstige situatie (‘mobility-as-a-service’) inzichtelijk te maken. 

 

Door dit op een systematische manier te doen kunnen zowel de waarden als de spanningen tussen de 

waarden worden geïdentificeerd. Op basis hiervan kunnen dan verbetervoorstellen worden gedaan 

voor zowel de huidige praktijk als voor toekomstige concepten. 

 

Deze verbetervoorstellen vormen input voor de ‘speelveldnotitie’ die het Programma ‘Vernieuwing 

Openbaar Vervoer’ vanaf het najaar ontwikkelt. Deze notitie creëert een gezamenlijke taal ten aanzien 

van (toekomstige) mogelijkheden in het openbaar vervoer en kijkt naar keuzes (impliciet en expliciet) 

en aannames en naar mogelijke effecten van deze keuzes. 

 

De notitie zelf toont de keuzes, maar maakt ze nog niet. De notitie vormt het startpunt voor een 

werkgroep om vanaf januari met stakeholders en bestuurders aan de slag te gaan. Gedeputeerde en 

Provinciale Staten dienen de gemaakte keuzes daarna uiteraard te accorderen. 

 

Voorliggend rapport vormt een bouwsteen voor de speelveldnotitie. 

 

1.2 Opdrachtformulering 

Dit onderzoek maakt de publieke waarde en de achterliggende afwegingen hierbij op systematische 

wijze inzichtelijk. Dit ten aanzien van twee situaties op het gebied van mobiliteit: 

a) De huidige situatie ten aanzien van de concessieverlening voor het busveroer 

b) De toekomstige situatie waarin Mobility-as-a-service (MaaS) meer leidend zal worden. 

 

Het vanuit verschillende invalshoeken kijken naar wat de publieke waarde is en vervolgens op zoek te 

gaan naar de spanningen die er altijd tussen waarden bestaan, heeft twee doelen met ieder een eigen 

vraagstelling. 

 

Ten aanzien van de huidige situatie 

Ten eerste het opsporen van verbeteringsmogelijkheden voor de huidige situatie. De analyse zoekt 

naar spanningen tussen waarden die op dit moment spelen. Het benoemen van deze spanningen en 

het doordenken ervan vanuit het idee van vertrouwen en legitimiteit, brengt concrete mogelijkheden 

tot verbetering van de huidige praktijk aan het licht. 
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Centrale vraag hierbij is dan: Hoe kan meer balans worden aangebracht tussen de waarden die 

momenteel worden gerealiseerd ten aanzien van mobiliteit om zodoende het vertrouwen en de 

legitimiteit van het huidige beleid te versterken? 

 

Ten aanzien van de toekomstige situatie 

Ten aanzien van de toekomstige situatie helpt de analyse om de te maken keuzes scherp en 

inzichtelijk te maken. Mobility as a service is een concept dat nog nader ingevuld moet worden de 

komende jaren. 

 

De vraag die ten aanzien van de toekomst centraal staat in dit onderzoek is: Hoe kunnen het 

draagvlak en de legitimiteit van de plannen rond mobility as a service worden vergroot? 

Het nu reeds zicht hebben op de verschillende waarden die gerealiseerd kunnen worden, biedt de 

mogelijkheid om toekomstige voorstellen scherper en beter te doordenken. Ook hier gaat het om het 

zoeken naar balans tussen de publieke waarden. Daardoor is later sprake van vergroting van het 

draagvlak en de legitimiteit van de uiteindelijke invulling van het concept (zie ook verder). 

 

1.3 Werkwijze 

Zoals aangegeven maakt het onderzoek gebruik van een gedegen en reeds ontwikkeld framework 

voor de systematische analyse van zowel de huidige als de toekomstige situatie ten aanzien van 

mobiliteit. Het is belangrijk om een goed beeld van beide situaties te krijgen. 

 

Stap 1 Afbakening 

De eerste stap is het afbakenen van wat de huidige en de toekomstige situatie ten aanzien van 

mobiliteit is. Wat nemen we wel en wat nemen we niet mee in het onderzoek? Dit is gedaan in overleg 

met de opdrachtgever. 

 

Stap 2 Documentatie verzamelen en bestuderen 

De volgende stap is het verzamelen van relevante documentatie en het bestuderen hiervan. Dit geeft 

een eerste beeld van beide situaties en de thema’s en issues die daarbij spelen. Qua benodigde 

documentatie gaat het vooral om (beleids)stukken. Daarin staan immers de doelstellingen en komen 

keuzes aan de orde komen die zijn of worden gemaakt. Belangrijk voor de huidige situatie is een 

ontwikkelde OV visie. Voor de toekomstig situatie is gebruik gemaakt van visiedocumenten voor het 

totale OV (o.a. toekomstbeeld OV 2040). In overleg met de opdrachtgever is bepaald welke 

documenten en/of presentaties relevant zijn. 

 

Stap 3 Interviews voor aanvulling/verdieping 

Nadat op basis van de documentatie een eerste beeld is opgebouwd van zowel de huidige als de 

toekomstige situatie volgt aanvulling en verdieping. Hiervoor zijn interviews gehouden met 

medewerkers van de provincie. Het gaat om deskundigen met een wat bredere kijk op de (huidige dan 

wel toekomstige) situatie. In deze gesprekken zijn opgedane beelden getoetst door de onderzoeker en 

eventuele hiaten of witte vlekken verder ingevuld. 

 

Stap 4 Analyse 

Op basis van het materiaal is de analyse naar de waarden en de spanningen hiertussen uitgevoerd. 

Ook is een eerste tentatieve indicatie gegeven van mogelijke aanbevelingen voor beide situaties. 
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Stap 5 Opstellen concept rapport 

Op basis van de vorige stap is een rapport opgesteld met daarin de kern van de analyse en de 

bevindingen. 

 

Stap 6 Bespreken van het concept rapport met de opdrachtgever 

Het concept rapport is besproken met de opdrachtgever en verder aangescherpt en/of verdiept. Ook 

zijn eventuele onduidelijkheden toegelicht. Belangrijk is dat de opdrachtgever de analyse kan 

gebruiken voor het bepalen van de eigen acties in de toekomst. Dat is de toetssteen voor de 

bruikbaarheid van het rapport 

 

Stap 7 Opleveren definitieve versie van het rapport 

De opmerkingen/suggesties en/of vragen ten aanzien van het concept rapport zijn verwerkt in 

voorliggende definitieve versie van het rapport. 
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2.  Publieke waarden inzichtelijk maken 

Het onderzoek brengt publieke waarden in kaart. Volgens Rutgers (in zijn oratie uit 2011) zijn dat 

‘duurzame opvattingen over de vormgeving van en bezigheden in de samenleving die al dan niet 

nastrevenswaardig worden beschouwd voor het voortbestaan van die samenleving, het welbevinden 

van haar leden en in samenhang daarmee, de aard en het gedrag van degenen – de publieke 

functionarissen – die deze waarden moeten behartigen’ (Rutgers, 2011). Samengevat gaat het dus 

om het algemeen belang en de idee van de goede samenleving en dus om belangrijke zaken die 

binnen de context van de publieke sector nagestreefd worden. 

 

Mark Moore schreef veel over publieke waarden. Hij stelt dat de publieke waarde van een 

overheidsorganisatie het resultaat is van de interactie tussen; 

- het leveren van daadwerkelijke diensten/producten 

- het realiseren van ‘social outcomes’ (maatschappelijke doelen), en 

- het behouden van het vertrouwen en de legitimiteit dat mensen in de organisatie (Moore, 

1997). 

 

Hij heeft dit uitgewerkt in het volgende model (Moore, 2003):  

 

 
Figuur 1: De theorie van Mark Moore 
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Het analysekader om in dit onderzoek de publieke waarden in kaart te brengen baseert zich op 

erkenning dat er bij projecten en programma’s altijd sprake is van rivaliserende nagestreefde 

waarden. Er is nooit sprake van eenduidigheid. Altijd spelen er meerdere categorieën van waarden en 

deze zullen soms op gespannen voet met elkaar staan. 

 

Samengevat gaat het om bijvoorbeeld de volgende soorten waarden: 

 

Collectiviteit (algemeen belang) 

Op welke manier draagt een initiatief bij aan het algemeen belang? 

 

Dit verwijst naar de (altruïstische) waarden binnen een samenleving die mensen in het algemeen 

belangrijk vinden, zonder dat ze daar per se direct zelf als individu van profiteren. Denk aan het 

belang van het feit dat mensen in een samenleving goed opgeleid worden, ook al ben je zelf al goed 

opgeleid en heb je daar dus in directe zin zelf niets aan. 

 

Om vast te stellen of een innovatie bijdraagt aan Collectiviteit kijk je bijvoorbeeld naar de mate waarin 

een innovatie bijdraagt aan: 

• de resultaten waarvoor een overheidsorganisatie verantwoordelijk is, bv onderwijs of 

armoedebestrijding (draagt de innovatie bij aan het primaire proces?); 

• de totstandkoming of ondersteuning van actieve coproductie initiatieven door gebruikers 

van diensten zelf (bijvoorbeeld burgers die de overheid gaan helpen); 

• sociaal kapitaal en sociale cohesie, bijvoorbeeld doordat een innovatie bijdraagt aan 

acties binnen de samenleving, zoals buurtbewaking door burgers zelf;  

• de vorming van effectieve partnerships tussen organisaties en/of burgers. 

 

Publieke Waarden (Security) 

Waarden die we als samenleving belangrijk vinden (bv rechtsgelijkheid, doelmatigheid, et cetera) 

Hoe verhoudt het initiatief zich tot waarden die we als samenleving belangrijk vinden? 

 

Verwijst naar de vele voordelen van de manier waarop we de overheid hebben georganiseerd en de 

voordelen die samenhangen met de bureaucratische organisatievorm. Denk hierbij aan 

betrouwbaarheid, consistentie, gelijkheid, rechtszekerheid en aan efficiëntie. Burgers verwachten 

bijvoorbeeld dat de overheid zorgvuldig omgaat met gegevens en dat ze er altijd is indien nodig. De 

overheid moet dus staan voor veiligheid en betrouwbaarheid, bijvoorbeeld bij noodgevallen zoals 

overstromingen of rampen.  

 

Voor vaststelling of een innovatie bijdraagt aan Publieke Waarden, kun je bijvoorbeeld kijken naar de 

mate waarin een innovatie bijdraagt aan: 

• de opbouw van veerkracht en betrouwbaarheid; 

• het halen van doelstellingen ten aanzien van dienstverlening, zoals afspraken over de 

maximale afhandelingstijd van processen en dergelijke; 

• indicatoren van gelijkheid en rechtszekerheid; 

• besparingen van kosten en verhoging van de efficiëntie. 

 

Persoonlijk nut (Personal utility) 

Wat draagt het initiatief bij aan de vraag ‘What’s in it for me?’ voor burgers/gebruikers? 
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Verwijst naar de keuze die burgers worden geboden en naar mogelijkheden om maatwerk richting 

burgers te leveren dat rekening houdt met specifieke omstandigheden en kenmerken van een burger 

(denk aan personalisering). Dit veelal in navolging van de private sector die grote stappen maakt om 

dienstverlening en klantgerichtheid te verbeteren. De onderliggende waarden waar hier zijn die van 

persoonlijke eigen belang en relatieve voordeel voor burgers. Wat levert de innovatie op voor mij en 

de mijnen? 

 

Om vast te stellen of een innovatie bijdraagt aan Persoonlijk Nut, kun je bijvoorbeeld kijken naar de 

mate waarin een innovatie bijdraagt aan: 

• vergroting van de keuzemogelijkheden die beschikbaar zijn; 

• verdere personalisering en flexibiliteit in het verlenen van diensten aan burgers; 

• vergroting van de toegankelijkheid van diensten; 

• de relatieve kwaliteit van diensten (ten opzicht van elkaar en ten opzichte van die in 

andere sectoren). 

 

Autonomie (Autonomy) 

In hoeverre draagt het initiatief bij aan het ‘in control’ zijn van burgers/gebruikers? 

 

Verwijst naar de wens van burgers om vrij te zijn en zelf controle over hun leven te houden. Dat uit 

zich onder andere in ruimte om zelf keuzes te kunnen en mogen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om betrokkenheid bij beleid en bestuur en om participatie bij concrete overheidsinitiatieven. 

Voorwaarde hiervoor is transparantie en verantwoordelijkheid in publieke dienstverlening. Ook nodig 

zijn innovatie en creativiteit om diensten continu te kunnen verbeteren en door te ontwikkelen om 

zodoende te voldoen aan nieuwe eisen en veranderende voorkeuren van burgers.  

 

Om vast te stellen of een innovatie bijdraagt aan Autonomie, kun je bijvoorbeeld kijken naar de mate 

waarin een innovatie bijdraagt aan: 

• een verhoging van transparantie of een versterking van de vrijheid van informatie met 

betrekking tot diensten en de overheid als zodanig; 

• een verbeterde verantwoording door de overheid en overheidsorganisaties; 

• vergroting van mogelijkheden om burgers te betrekken of versterking van de innovatie 

binnen de publieke sector. 
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 Figuur 2: Competing Public Values    (Bron: Talbot, 2008) 

 

Inherent doen zich spanningen tussen deze categorieën van waarden voor. Zo begrijpt men best het 

belang van goed onderwijs (algemeen belang), maar de acceptatie van plannen op dit punt wegen 

mensen af tegen de prijs die zij er zelf voor moeten betalen (persoonlijk nut). Op voorhand zijn er 

meer van dit soort spanningen tussen bepaalde waarden te verwachten. 

 

Bij het optreden van spanningen is de oplossing vaak niet het simpelweg kiezen tussen waarden. Het 

zijn allemaal belangrijke waarden die niet genegeerd kunnen worden. Tot op zekere hoogte moeten 

ze allemaal worden gerealiseerd om tot hoge kwaliteit binnen de publieke sector te komen. Het 

streven is er daarom op gericht een zekere balans te vinden tussen een beperkte set fundamentele 

keuzes of waarden. 

 

Het schema werkt als een soort ‘balanced score card’ ten aanzien van fundamentele keuzes en 

waarden die allemaal nodig zijn.  

 

Om succesvol te zijn moet een innovatie in ieder kwadrant ‘scoren’ (in enige mate recht doen aan de 

eisen die vanuit het perspectief van een kwadrant worden gesteld). ‘Scoren’ betekent echter in ieder 

van de kwadranten wat anders. Als een innovatie teveel nadruk legt op een bepaalde invalshoek, dan 

lok je als het ware een tegengestelde reactie (weerstand) uit vanuit een ander kwadrant. Daarom 

moet een innovatie dus zorgen voor enige balans tussen de scores in de verschillende kwadranten (al 

hoeft dat geen perfecte balans te zijn). 

 

Vertrouwen en legitimiteit zijn voorwaarden voor alle andere categorieën van waarden. Door een 

gebalanceerde benadering die tegemoet komt aan de eisen uit alle kwadranten kun je vertrouwen en 

legitimiteit behouden. Te ver doorschieten naar een van de categorieën leidt tot een tegenreactie 

vanuit het tegenovergelegen kwadrant en ondermijnt daarmee het algemene vertrouwen en het 

vertrouwen dat burgers hebben in (het beleid van) een specifieke overheidsorganisatie. 
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Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen hoe een dergelijke balans eruit ziet in het geval van 

de huidige en toekomstige situatie ten aanzien van mobiliteit. 

 

De basis voor dit denken en deze benadering ligt in het concurrerende waarden model oftewel 

Competing Values Framework (CVF, bekend geworden door Quinn).1 Dit kwadrantenmodel uit de 

managementliteratuur laat zien dat effectiviteit betekent dat een organisatie tegelijkertijd moet voldoen 

aan verschillende eisen. Ze moet innoveren, beheersen, oog hebben voor medewerkers, maar ook 

aandacht schenken aan het leveren van prestaties (richting klanten, burgers, aandeelhouders et 

cetera). Maar ook hier speelt soms een inherente spanning tussen deze vereisten. Bijvoorbeeld 

tussen innoveren en beheersen. Innoveren is vooral zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de 

buitenwereld en veranderen, beheersen is vooral intern kijken of alle processen goed verlopen en 

zorgen voor stabiliteit. Basisgedachte achter het CVF, en dat nemen we over in dit onderzoek, is dat 

er altijd spanningen bestaan en dat deze inzichtelijk gemaakt kunnen worden. 

 

Het CVF en het gedachtengoed van Moore gecombineerd levert een raamwerk op voor een 

systematische uitvoering van dit onderzoek. 

  

                                                      
1 Zie bijvoorbeeld: Quinn, R.E. and J. Rohrbaugh (1983).  
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3. De publieke waarde van concessieverlening 

3.1 Afbakening en omschrijving 

De OV visie vormt de basis voor het huidige beleid rond het openbaar vervoer. De visie “Vraaggericht, 

verbindend, verantwoord’ is vastgesteld in PS en in de Regioraad SRE op 11 oktober 2012. Deze 

visie bouwt voort op en is een actualisering van de eerdere visie ‘OV in Brabant: Snel, Schoon en 

Sociaal’ en de door SRE vastgestelde visie ‘Beleidsvisie OV Orion II. De visie bestrijkt de periode 

2012-2025. 

 

De doelstelling is het vergroten van de positieve impact van het OV op de Brabantse maatschappij, 

meer in het bijzonder het leveren van een belangrijke bijdrage aan het stedelijk netwerk in Brabant en 

aan een vitaal platteland. Men streeft naar meer reizigers en een grotere positieve impact van het OV 

binnen de beschikbare middelen.  

 

Het beleid ten aanzien van het OV komt tot uiting in de vorm van een drietal concessies voor 

busvervoer. Dit betreft het busvervoer met vooraf vastgelegde tijden en routes, maar ook de regiotaxi. 

Deze regiotaxi is een vorm van vervoer voor bijzondere doelgroepen, zoals op basis van de WMO. De 

regiotaxi is een samenwerking tussen de provincie en gemeenten. 

 

De huidige concessies bieden niet alleen zekerheid aan burgers voor een langere periode (10 jaar), 

maar ook aan de vervoerder. Onderdeel van een concessie is het goed regelen van de 

informatievoorziening over het OV en de inzet van het materieel. 

 

Op basis van de OV visie bestaat uit drie ambities: 

- het OV is vraaggericht: het sluit aan bij de vraag van zo veel mogelijk doelgroepen; 

- Het OV is verbindend: het vormt de verbindende schakel tussen mensen, activiteiten, 

modaliteiten en ruimtelijke ontwikkelingen en versterkt het stedelijk netwerk; 

- Het OV is (maatschappelijk) verantwoord en heeft een positief effect op de leefbaarheid 

en duurzaamheid van Brabant 

 

De tussentijdse evaluatie van de OV-visie 2012-2025 (Panteia, 2017) laat zien dat twee van de drie 

ambities uit de OV-visie vooral worden ingevuld via de concessies voor het regionaal busvervoer. Het 

gaat om vraaggericht en verantwoord openbaar vervoer. 

 

In samenspraak met de opdrachtgever richt de analyse van de huidige situatie zich dan ook primair op 

de concessies in het OV. 

 

De concessie voor Zuidoost bouwt voort op die van Oost en West. Wel is explicieter aandacht besteed 

aan het inzetten van alternatieve mobiliteitsoplossingen binnen het vervoeraanbod. Volgens de 

evaluatie gaat goed: 

- het geven van een duidelijke prikkel aan de vervoerder om in te zetten op het bedienen van 

zoveel mogelijk reizigers (via de opbrengstverantwoordelijkheid in combinatie met de 

gelijkblijvende totale hoeveelheid dienstregelingsuren (DRU’s). 
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- het optimaliseren van de dienstregeling binnen de geschetste kaders ter versterking van het 

vraaggerichte OV. 

 

Geconstateerd wordt wel dat een directe link ontbreekt tussen de financiële prikkel voor de vervoerder 

en het investeren in vernieuwende vervoersoplossingen die buiten de dienstregelingsuren vallen. Dit 

door de scheiding tussen exploitatie en ontwikkeling (via de tactische ontwikkelteams). 

 

Het eerste jaar van de gunning kent een vrij nauwkeurig voorgeschreven pakket aan eisen waaraan 

een vervoerder moet voldoen. Na het eerste jaar kan via het tactisch ontwikkelteam besproken 

worden over zaken die misschien anders moeten, zoals een bepaalde lijn waar bijna geen reizigers 

gebruik van maken. Aan het tactisch overleg nemen deel de provincie, vervoerders, gemeenten en het 

reizigersoverleg. Dit laatste bestaat uit vertegenwoordigers van diverse groepen reizigers bijeen. 

Binnen het ontwikkelteam kan men komen tot andere keuzes dan de oorspronkelijke verplichtingen 

voor een vervoerder, zo lang men binnen de budgettaire kaders blijft. 

 

Bedacht moet worden dat concessieverlening een samenspel is van tenminste drie cruciale actoren: 

de provincie (en gemeenten) als overheid voor het maken en bewaken van het beleid, burgers als 

gebruikers van het openbaar vervoer en tenslotte marktpartijen als uitvoerders van het beleid. De rol 

van de provincie in dit spel is vooral die van regisseur/opdrachtgever en dus niet uitvoerder. 

 

3.2 Collectiviteit (Collectivity) 

De centrale vraag hier is op welke manier een vervoersconcessie bijdraagt aan het algemeen belang? 

 

Mede op basis van de interviews lijkt het veilig te stellen dat er zeker sprake is van een meerwaarde 

van de concessies in het kader van het algemeen belang. Zonder concessieverlening zou er op dit 

moment geen sprake zijn van goed geregeld efficiënt openbaar vervoer in Brabant en zouden vele 

Brabanders de negatieve effecten hiervan ondervinden.  

 

Uit de beleidsstukken komt naar voren dat deze meerwaarde bestaat uit vergroting van de positieve 

impact van het OV op de Brabantse maatschappij, meer in het bijzonder het bijdragen aan het 

stedelijk netwerk in Brabant en aan een vitaal platteland. Onder andere door het bieden van 

(bus)vervoer aan mensen die verder weinig tot geen alternatieven hebben. Dit vanuit de drie 

geformuleerde ambities: het OV is vraaggericht, het is verbindend en het is (maatschappelijk) 

verantwoord en heeft een positief effect op de leefbaarheid en duurzaamheid van Brabant. 

 

Op basis van de bestudeerde stukken en de interviews is er geen reden om deze meerwaarde in 

termen van algemeen belang in twijfel te trekken.  

 

Echter, wat opvallend is dat de meerwaarde op het gebied van het algemeen belang vooral wordt 

uitgedrukt in veelal abstracte ambities die feitelijk nergens geconcretiseerd worden. Laat staan dat 

gemeten kan worden in welke mate de geformuleerde ambities ook door de inzet van de concessies 

worden gerealiseerd. 

 

Wat verstaan we precies onder ‘grotere positieve impact’ en ‘maatschappelijk verantwoord’? De 

meerwaarde wordt vooral uitgedrukt in abstracte termen als ‘leefbaarheid’, ‘duurzaamheid’ en de 
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‘verbinding’ tussen mensen, activiteiten, modaliteiten en ruimtelijke ontwikkeling en ‘versterking’ van 

het stedelijk netwerk. 

 

Het groepsinterview dat is gehouden bracht naar voren dat van de ambities, vooral vraaggericht 

werken dominant is. Ook is er nog redelijk wat aandacht voor maatschappelijk verantwoord bezig zijn. 

Maar momenteel, in de wijze waarop wordt omgegaan met concessies, ligt de nadruk wel vooral op de 

vraagsturing. Minder aandacht gaat uit naar de ambitie om te verbinden. 

 

Belangrijk bij vraaggericht werken is het vaststellen van wat de vraag precies is. Momenteel geven 

vervoerders gegevens over het aantal reizigers aan de provincie. Dit gebaseerd op het gebruik van de 

ov-chipkaart door reizigers. Hierdoor kun je precies zien waar zij in- en uitstappen. Aanvullend op het 

in kaart brengen van de vraag werkt men ook met vervoersmodellen. Deze geven inzicht in relaties 

tussen variabelen. 

 

Ten aanzien van de dominantie van het vraaggericht werken, is wel de nuance aangebracht in het 

groepsinterview, dat het niet zo is dat dit leidt tot een focus op alleen maar rijden waar concrete vraag 

is. Aangegeven is dat ook vervoerders het gevaar wel inzien dat je bij teveel focus op wat wordt 

genoemd de ‘dikke’ lijnen, het gevaar loopt dat je de onderkant van de markt uitholt. Het streven is 

tegelijkertijd ook gericht op het realiseren van een betrouwbaar netwerk zodat reizigers naar de 

knooppunten en dikke lijnen toe kunnen. Wel wordt aangegeven dat deze laatste redenering niet 

doorslaggevend is geweest bij het maken van het kernnetwerk. Daarin hanteert men toch vooral de 

vraag als centraal uitgangspunt. 

 

Een andere ambitie uit de OV visie betreft maatschappelijk verantwoord bezig zijn in het openbaar 

vervoer. Dit wordt in de praktijk ingevuld via diverse activiteiten. In de eerste plaats via het streven 

naar duurzaamheid. De globale redenering is dat het openbaar vervoer per definitie duurzamer is dan 

het alternatief van het autogebruik. Een bus vervangt meer dan twintig auto’s en dit is dus per definitie 

duurzamer. Daarnaast streeft men naar zero-emissie: vervoerders worden gevraagd minder uitstoot te 

genereren. Belangrijk hierbij is het in toenemende mate rijden met elektrische bussen. Andere 

activiteiten zijn kleinschaliger van omvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om vervoerders die 

ledverlichting gebruiken om energie te besparen of om fruit ter beschikking te stellen aan chauffeurs. 

 

De conclusie ten aanzien van collectiviteit is dat de meerwaarde niet ter discussie staat maar wel 

vooral wordt uitgedrukt in abstracte termen. Deze worden verder niet of nauwelijks geconcretiseerd. 

Ook worden hierbij nogal wat aannames en vooronderstellingen gehanteerd waarvan de 

houdbaarheid in de praktijk niet altijd is onderzocht. Zo gaf men in het groepsinterview bijvoorbeeld 

aan dat de behoefte van een student in Dorst anders is dan die van een student in Breda. Dit is 

aannemelijk, maar in de huidige situatie neemt men vooral aan dat dit zo is en vraagt men niet of 

slechts beperkt de doelgroepen naar hun behoeften. 

 

3.3 Publieke waarden (Security) 

 

Hoe verhoudt de concessie zich tot waarden die we als samenleving belangrijk vinden? Het gaat dan 

om waarden als bijvoorbeeld betrouwbaarheid, consistentie, gelijkheid, rechtszekerheid en efficiency. 
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Zoals eerder aangegeven is dat het bieden van zekerheid en betrouwbaarheid (aan reiziger en 

vervoerder) een belangrijk doel is van de concessieverlening. Ten eerste zekerheid in de zin dat er 

vervoer beschikbaar is voor burgers met een redelijke frequentie (betrouwbaarheid) en tegen een 

redelijke prijs. Dit uit zich in het werken met het kernnetwerk binnen de aanbesteding.  

 

Verder, om zekerheid ten aanzien van diverse zaken in de uitvoering te krijgen, schrijft de provincie 

relatief veel voor aan vervoerders en/of stelt ze redelijk gedetailleerde eisen. In dit kader worden in de 

concessieverlening vanuit de provincie veel doelstellingen opgenomen waaraan de vervoerders 

moeten voldoen. Denk aan bijvoorbeeld het aantal bussen dat men moet laten rijden, het aantal 

bussen dat op tijd moet rijden, het aantal te vervoeren personen per jaar, enzovoort. In het 

groepsinterview werd aangegeven dat juist het streven om alles vooraf te regelen en zoveel mogelijk 

‘dicht te timmeren’, ondanks het voornemen om de aanbesteding minder gedetailleerd te maken, leidt 

tot het enorme boekwerk op basis waarvan de aanbesteding wordt gedaan. Immers al de eisen 

worden in de concessie door de provincie aan de vervoerders gesteld in het kader van de borgen en 

garanderen van de betrouwbaarheid en zekerheid van het OV voor reizigers. Daartegenover staat dat 

het winnen van de concessie voor vervoerders ook zekerheid betekent. Zij krijgen immers het recht 

om 10 jaar lang de bussen in de regio te laten rijden. 

 

In het kader van het vergroten van de betrouwbaarheid wordt in de concessie ook gewerkt met een 

bonus malus regeling voor vervoerders in relatie tot klanttevredenheid. Vervoerders moeten in ieder 

geval qua klanttevredenheidsscores op het landelijke gemiddelde zitten. Zodoende is er in theorie een 

prikkel ingebouwd voor vervoerders om te luisteren naar hun klanten. Een andere maatregel die men 

neemt is om het busvervoer in Noord-Brabant onder een naam te laten uitvoeren, Bravo. Zo voorkomt 

men verwarring bij reizigers ten aanzien van verschillende aanbieders met allemaal andere namen. 

 

Omdat de provincie een bijdrage levert aan het betalen van het busvervoer in Noord-Brabant en dit 

gemeenschapsgeld is, is ook efficiency als waarde erg belangrijk bij de concessieverlening. Dit speelt 

op meerdere niveaus.  

 

Ten eerste op macroniveau. De concessie is hier een instrument dat de provincie inzet voor het 

reguleren van een imperfecte markt voor openbaar vervoer. Immers, voor vervoerders zijn vanuit 

commercieel oogpunt alleen de zogenaamde ‘dikke lijnen’ interessant en zonder regulering, zo luidt 

de redenering, worden reizigers in dorpen of in minder druk bevolkte delen van de provincie niet 

voorzien van openbaar vervoeropties. Of anders tegen veel hogere kosten dan met een concessie het 

geval is. Een concessie vormt dan een efficiënt instrument om te zorgen voor beschikbaar en 

betaalbaar openbaar vervoer. De ‘winsten’ van de ‘dikke lijnen’ worden aangewend om minder 

rendabele lijnen in leven te houden.  

 

Ook speelt het streven naar efficiency op het microniveau. Dit is het niveau van de vervoerders zelf 

waar het gaat om het uitvoeren van de dagelijkse busritten conform de concessie. De concessie 

prikkelt vervoerders om hun diensten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ook dit vormt een middel om 

het openbaar vervoer betaalbaar te houden. Zo is in de concessie een doelstelling opgenomen om de 

kostendekkingsgraad van het busvervoer te laten stijgen van 55% nu naar 65% in de toekomst. 

Vervoerders kunnen dit doen door middel van het verhogen van de efficiency of door het besparen 

van kosten. In het streven naar het verhogen van de efficiency in de uitvoering is er ook voor gekozen 

om de opbrengstverantwoordelijkheid te beleggen bij de vervoerder. Deze zit immers het meest ‘aan 

de knoppen’ om de reizigersopbrengst te innen (via kaartverkoop, goed werkende OV chipapparatuur, 

controle op zwartrijden). Ook hierbij speelt efficiency als waarde een belangrijke rol. Jaarlijks stellen 



  

pagina 

13/39 15 november 2017 PBLQ – 20171115 Rapport Publieke Waarde OV 

 

vervoerders een exploitatieplan op en moet men per lijn waar men een aanpassing voor wil doen, een 

businesscase maken. Zo laat men zien hoe zaken efficiënter kunnen en hoe men beter kan aansluiten 

bij de vraag die er is. 

 

Ook het streven naar duurzaamheid (een van de ambities uit de OV visie) wordt gekoppeld aan 

efficiency. Het idee is dat vervoerders het OV verder verduurzamen. Nieuwe technieken moeten hen 

helpen stapsgewijs toe te werken naar zero emissie. De randvoorwaarde vanuit de provincie is dat dit 

moet passen binnen het OV budget, zonder dat het ten koste gaat van het voorzieningenniveau. 

 

Gelijkheid als waarde komt vooral terug bij de prijs die reizigers binnen Brabant betalen voor het 

gebruik van de bus. Hoewel niet verplicht, maakt de provincie de keuze ervoor te zorgen dat iedere 

Brabander, ongeacht of deze in een stad of een dorp woont, hetzelfde bedrag per bus kilometer 

betaalt (de regiotaxi is hiervan uitgezonderd).  

 

 

3.4 Persoonlijk nut (Personal Utility) 

 

Zoals eerder aangegeven is de concessieverlening door de provincie te beschouwen als het reguleren 

van de (imperfecte) markt van het openbaar vervoer (met name busvervoer) met als uiteindelijk doel 

te zorgen dat het busvervoer voor reizigers goed is geregeld. Daarom maken we bij het analyseren 

van het persoonlijk nut ervan een onderscheid tussen het nut voor enerzijds de burgers (als reiziger) 

en anderzijds het nut van de vervoerders (als uitvoerders van de concessie). 

  

Persoonlijk nut voor reizigers 

Kort samengevat is de vraag die hier centraal staat: Wat draagt de concessie bij aan de vraag ‘what’s 

in it for me” voor burgers? 

 

Vooropgesteld geldt natuurlijk in algemene zin dat het de reizigers zijn die de vruchten plukken van 

het streven van de provincie naar zekerheid en betrouwbaarheid van het busvervoer. Dit is eerder 

omschreven bij Collectiviteit (par. 3.2) en Publieke waarden (par. 3.3)  Dat betekent dat reizigers, door 

de concessie, kunnen rekenen op betaalbaar en betrouwbaar busvervoer. Bovendien betaalt iedere 

Brabander dezelfde kilometer prijs voor het gebruik van de bus. 

 

Echter als we wat meer specifiek naar de positie van de burger als reiziger kijken dan scoort de 

concessieverlening niet erg hoog op andere aspecten die het persoonlijk nut voor de burger bepalen. 

In de eerste plaats geldt dat voor de keuzemogelijkheden die burgers hebben ten aan zien van het 

busvervoer. De provincie verleent de concessie voor 10 jaar aan een aanbieder of een consortium en 

dat is dan ook de aangewezen partij die het busvervoer in een concessiegebied verzorgt. De reiziger 

heeft dus geen keuze in welke busmaatschappij hij of zij prefereert. Daarbinnen heeft de reiziger ook 

geen keuze in soorten busvervoer. De vervoerder, in opdracht van en in samenspraak met de 

provincie, bepaalt deze keuze. De concessiehouder is voor 10 jaar monopolist in het gebied. De enige 

keuze die de reiziger heeft is om wel of geen gebruik te maken van de bus als vervoermiddel. En voor 

bepaalde doelgroepen is zelfs dat niet altijd een keuze. Voor lijnen met een structureel lage 

vervoervraag worden door de provincie en vervoerder, samen met gemeenten, maatwerkoplossingen 

ontwikkeld. Ook hierbij is de invloed van de burger zeer beperkt. 
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Ook op een ander aspect van het persoonlijke nut, te weten personalisering en flexibiliteit, scoort de 

concessieverlening niet hoog. Van personalisering is geen sprake. Busvervoer is per definitie geen 

maatwerk maar moet het hebben van grotere volumes. Uitzondering hierop is wellicht de regiotaxi. 

Dat is meer ‘maatwerk’ dan het traditionele busvervoer, maar is alleen beschikbaar als 

laatstgenoemde niet voor handen is. Bovendien richt de regiotaxi zich vooral op specifieke 

doelgroepen en dus niet de ‘algemene’ reiziger. 

 

Flexibiliteit is ook niet echt aan de orde. De vervoerder bepaalt samen met de provincie de routes van 

de bussen en de rijtijden. In het begin van de looptijd van de aanbesteding in de vorm van een 

verplichting tot het bedienen van het kernnetwerk. Later zijn wijzigingen hierop mogelijk, in overleg 

binnen het ontwikkelteam. De reizigers zijn hier vertegenwoordigd via koepelorganisaties gericht op 

verschillende doelgroepen en vormen samen dus slechts een van de partijen die deelnemen aan de 

ontwikkelteams. De invloed van hen is op voorhand niet heel groot. 

 

De inspanningen van de provincie ten aanzien van het busvervoer zijn voor een deel juist gericht op 

het garanderen van toegankelijkheid. Door te werken met een kernnetwerk waarin ook minder 

rendabele trajecten worden bediend en door het hanteren van eenzelfde prijs per kilometer binnen 

heel de provincie (ongeacht of je in een drukbevolkt of minder druk bevolkt gebied woont als reiziger). 

Daarbij gaat het vooral om het garanderen van toegang van reizigers tot busvervoer. Er zijn geen 

specifieke inspanningen waar de burger direct bij betrokken ter vergroting van de toegankelijkheid. Zo 

zetten de provincie en SRE zich samen in om de toegankelijkheid van het OV te vergroten en het 

huidige hoge niveau van sociale veiligheid te handhaven. Ook zetten de provincie en SRE zich samen 

met gemeenten in om op en rond knooppunten (waar trein, bus, auto en fiets bij elkaar komen) de 

verbinding te leggen tussen OV en ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze zaken heeft de reiziger zelf 

dus geen of slechts beperkte invloed. 

 

Ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van het aangeboden busvervoer is er sprake van een 

bonus malus regeling voor vervoerders. Deze baseert zich op de score van vervoerders op 

klanttevredenheid van reizigers, gerelateerd aan de landelijke score. Wat vervoerders ondernemen 

aan acties om deze score te beïnvloeden is niet bekend bij de provincie. Ook kiest men er ten aanzien 

van de verbetering van de kwaliteit voor om dit ‘samen te ontwikkelen’. Dit binnen ontwikkelteams 

waarin OV autoriteit, vervoerder en gemeenten samenwerken aan het continu verbeteren van het OV. 

Maar de rol en positie van de burgers als potentiele reizigers is momenteel erg beperkt. 

 

Nut voor vervoerders 

Hier gaat het om de vraag: Wat draagt de concessie bij aan de vraag ‘what’s in it for me’ voor de 

vervoerders? 

 

Gebaseerd op het idee achter de concessieverlening (zie collectiviteit) gaat het daarbij natuurlijk in de  

eerste plaats om het recht dat een vervoerder krijgt (zekerheid) om voor een periode van 10 jaar het  

busvervoer in een regio te verzorgen. Dit is een commercieel belang. 

 

Onderdeel van de concessie is de verplichting om wensen vanuit de provincie na te komen waar het 

gaat om de toegankelijkheid en kwaliteit van de te leveren diensten. Veel is op redelijk gedetailleerd 

niveau voorgeschreven in de concessie. De ruimte voor de vervoerder om zelf keuzes te maken is 

beperkt. Het kan wel, maar dit moet dan via business cases ingebracht worden in het ontwikkelteam. 

Voor wat betreft de kwaliteit van de diensten is de klanttevredenheidsscore erg belangrijk (zie eerder). 
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De provincie heeft weinig zicht op wat men doet om een bepaalde score te halen. Dat is vooral iets 

van de vervoerder zelf. 

 

 

3.5 Autonomie (Autonomy) 

 

Ook hier moeten we, in navolging van de vorige paragraaf, een onderscheid maken tussen burgers 

(reizigers) en vervoerders. De concessieverlening vanuit de provincie richt zich immers op allebei 

deze groepen. 

 

In de eerste plaats de bijdrage die de concessie levert aan het ‘in control’ zijn van burgers. De bijdrage 

van de concessie hieraan is afwezig dan wel zeer beperkt.  

 

De keuze van de provincie om te werken met concessies aan vervoerders om het busvervoer te 

regelen beperkt de rol van burgers om zelf keuzes te maken en dus qua busvervoer zelf controle over 

hun leven te houden. Feitelijk is de keuze beperkt tot wel of geen gebruik maken van het aangeboden 

busvervoer. Bij het bepalen van dit aanbod kijkt de provincie naar verplaatsingsinformatie (op basis 

van vervoersmodellen en de OV chipkaart) van reizigers. Dit dient als indicator van de wensen van 

reizigers. De provincie speelt dus zo goed mogelijk in op wat zij ziet aan ontwikkelingen aan de 

vraagkant (ontwikkelen van het ‘ov product’ en verfijnen Brabantse Tarievenhuis) en burgers zijn 

hiervoor op een indirecte manier informatiebron. Volgens het beleid kiezen de provincie en SRE ‘voor 

een OV dat ingebed is in de Brabantse maatschappij’. Daarvoor kiest men binnen het systeem van de 

concessieverlening ervoor om de vervoerder te prikkelen allianties aan te gaan met o.a. gemeenten, 

bedrijfsleven, kennisinstituten en reizigersorganisaties. Burgers zijn dus vooral indirect (via een 

vertegenwoordiging) betrokken.  

 

Ook worden burgers nu via panels om hun mening gevraagd, maar dit vindt dan plaats vanuit 

specifieke doelgroepen: busreizigers, fietsers et cetera. Ook hierbij is de mening van de burger slechts 

een van de informatiebronnen die worden gebruikt in de afweging bij het nemen van de uiteindelijke 

beslissing.  

 

Waar men in de concessieverlening wel oog voor heeft, is de verbetering van actuele reisinformatie 

voor reizigers in Brabant. De focus ligt hierbij op reisinformatie via mobiele toepassingen. Hoewel dit 

de keuze voor burgers bij het busvervoer op zich niet vergroot, draagt dit wel bij tot de 

toegankelijkheid van het busvervoer voor reizigers en aan de gebruikservaring van de bus. Via 

handige apps krijgen reizigers inzicht in actuele vertrektijden waardoor het misschien voor sommige 

burgers drempelverlagend kan werken en ze eerder de bus zullen gebruiken. Ook is meteen duidelijk 

als er een bus uitvalt waardoor reizigers niet onnodig op een halte hoeven staan wachten. 

 

Een aspect wat bij autonomie als waarde een rol speelt is of burgers betrokken zijn bij de versterking 

van innovatie. Waar het gaat om busvervoer lijkt de rol van burgers nihil te zijn. De provincie en SRE 

zetten zich wel in om innovatie op het gebied van verduurzaming (zero emissie) te versnellen door 

pilots en experimenten met duurzame brandstoffen en aandrijvingen. Maar hierbij ligt met name de 

focus op de vervoerder en hebben burgers nagenoeg geen rol. 
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Burgers hebben binnen het systeem van de concessieverlening dus geen grote rechtstreekse invloed 

op keuzes in het busvervoer en zijn ook niet direct betrokken bij versterking van de innovatie. 

Daardoor scoort de concessieverlening laag op autonomie als waarde. 

 

Zoals aangegeven moeten we ook kijken in hoeverre de concessie bijdraagt aan het ‘in control’ zijn 

van vervoerders? Ook hier is het antwoord dat dit slechts zeer beperkte mate het geval is.  

 

De concessie schrijft veel zaken voor en vervoerders dienen deze verplichtingen na te komen. Op 

bepaalde onderdelen kan men zelf ideeën inbrengen, maar dan wel via een strak omschreven 

procedure. Men moet businesscases opstellen en steun hiervoor verwerven in het ontwikkelteam. 

Vooral gaat het dan om de routes van bepaalde lijnen en dus vaak om relatief beperkte aspecten die 

ook nog eens de uitvoering van het beleid betreffen. Ruimte om echt invloed op het gevoerde beleid 

van de provincie uit te oefenen en om grotere keuzes zelf door vervoerders te maken is erg beperkt. 

 

3.6 Betekenis voor vertrouwen en legitimiteit 

 

3.6.1 Het Competing Values Framework in het geval van 

concessieverlening 

 

Zoals aangegeven is het idee achter de concessieverlening dat de provincie er – via marktpartijen (de 

vervoerders) voor zorgt dat er goed en betaalbaar busvervoer beschikbaar is voor reizigers in 

Brabant. De provincie neemt daarmee dus nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het busvervoer 

en is de belangrijkste actor. 

 

Vanwege deze grote rol van de overheid in deze oplossing ten aanzien van busvervoer wekt het 

daarom geen verbazing dat de nadruk qua publieke waarden vooral ligt op de twee kwadranten in de 

linkerkant van het kwadrantenmodel. Het verschil tussen de linkerhelft en de rechterhelft van het 

model is dat de linkerkant vooral de interne kant en interne doelen van de overheid centraal stelt en 

de rechterkant meer oog heeft voor de externe omgeving ervan en de rol van burgers en anderen.  

 

De dominantie van de linkerhelft (interne perspectief) is precies wat de analyse laat zien. De 

concessieverlening scoort hoog op ‘Collectiviteit’ (bijdrage aan het algemeen belang) en op wat is 

genoemd ‘Publieke waarden’ (waarden die we als samenleving belangrijk vinden).  

 

Minder goed scoort concessieverlening op de waarde ‘Persoonlijk Nut’ en min of meer slecht op de 

waarde ‘Autonomie’. Beide gelegen in de rechterhelft van het model (gericht op de externe omgeving). 

Dit komt vooral omdat burgers op dit moment weinig tot geen invloed hebben op de beleidsmatige 

zaken rond het busvervoer. Ze zijn nu vooral object van het beleid (reizigers) en minder partner om 

samen het beleid mee te vormen en te ontwikkelen. Die rol komt binnen de concessieverlening vooral 

toe aan de vervoerders.  

 

Samengevat ziet de ‘score’ van de concessieverlening van het busvervoer er als volgt uit: 
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COLLECTIVITEIT 

 

+ 

 
Positieve impact op maatschappij 

 

Leveren bijdrage aan stedelijk netwerk en 

vitaal platteland 

 

Vraaggericht werken 

 

Verbindend zijn 

 

Maatschappelijk verantwoord 
 

 

 

AUTONOMIE 

 

- - 
 

 

Burgers kunnen vrijwel geen keuzes maken 

 

Vervoerders ook beperkt in eigen keuzes 

 

Burgers alleen via vertegenwoordiging 

betrokken 

 

Burger alleen gebruikt als informatiebron 

 

Rol burgers bij innovatie afwezig 

 

 

Wel betere infovoorziening aan reiziger 

 

 

PUBLIEKE WAARDEN 

 

+ + 
 

Zekerheid en betrouwbaarheid 

 

Klanttevredenheid 

 

Efficiency 

 

Gelijkheid 

 

 

 

 

PERSOONLIJK NUT 

 

- 
 

Keuzemogelijkheden erg beperkt 

 

Geen personalisering 

 

Beperkte flexibiliteit 

 

Rol burgers bij verbeteren kwaliteit beperkt 

 

 

Nut voor vervoerders: zekerheid  

Figuur 3: Het CVF ingevuld voor concessieverlening 

 

3.6.2 Spanningen tussen de waarden 

 

De theorie achter het kwadrantenmodel stelt dat een te grote nadruk voor waarden van een bepaald 

kwadrant vaak leidt tot spanningen met waarden in het schuin tegenover gelegen kwadrant. Dat zien 

we in het bovenstaande terug. Er is veel aandacht voor ‘Publieke Waarden’, maar dat lijkt ten koste te 

gaan van ‘Autonomie’. En de nadruk op ‘Collectiviteit’ leidt tot een slechte score op ‘Persoonlijk nut’. In 
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andere woorden: het streven van de provincie naar een effectief en efficiënt busvervoer via 

concessieverlening leidt tot een beperkte betrokkenheid en inbreng vanuit burgers zelf.   

 

Voorbeelden van deze spanningen zijn onder andere: 

- bij het bepalen van wijzigingen van het rijden op bepaalde lijnen worden business cases 

opgesteld. Men betrekt burgers in de regel niet of slechts indirect (via vertegenwoordigende 

gremia). Waarden die voor de overheid en vervoerder dominant zijn, zoals efficiency en 

doelmatigheid worden hierbij boven waarden gezet die vanuit het perspectief van individuele 

burgers belangrijk zijn zoals keuzevrijheid en personalisering. 

- Voor lijnen met een structureel lage vervoervraag ontwikkelt men - samen met gemeenten - 

maatwerkoplossingen. De toegankelijkheid van het busvervoer blijft op die manier wel 

gewaarborgd, maar zonder keuze of betrokkenheid van burgers. Vanuit het streven naar 

doelmatigheid en efficiency wordt dit vooral gezien als zaak voor overheid en gemeenten. 

- De provincie en SRE stimuleren binnen de concessieverlening zowel innovatie als 

toegankelijkheid, maar ze doen dit vrijwel nooit met burgers/reizigers. Vooral de vervoerder 

wordt geprikkeld. Dat is het doel van de ontwikkelteams waarin de OV autoriteit, de 

vervoerder en de gemeente samenwerken aan het verbeteren van het OV. Ook hier heeft de 

reiziger slechts een zeer beperkte rol. 

 
 

De verklaring hiervoor ligt in de essentie van het instrument van concessieverlening. Door de keuze 

voor concessieverlening reguleert de provincie de markt voor busvervoer. Ter voorkoming van 

negatieve effecten voor burgers (geen bussen op niet rendabele lijnen oftewel Cherry picking door 

vervoerders), kiest de provincie voor het ingrijpen in de markt van het busvervoer. In het kader van het 

algemeen belang en bepaalde publieke waarden (zie eerder), samen te vatten als een effectief en 

efficiënt busvervoer dat betrouwbaar is en waar burgers van op aan kunnen, selecteert men een 

vervoerder die 10 jaar lang de bussen in een gebied mag rijden. In ruil voor het voldoen aan tal van 

eisen die vanuit het algemene belang en de benadrukte publieke waarden door de provincie worden 

gesteld. De provincie verzorgt dus niet zelf het busvervoer, maar zorgt dat het op een effectieve en 

efficiënte manier plaatsvindt via markt partijen (vervoerders). De keerzijde is dat de inspraak en 

betrokkenheid – daarmee hun gevoel van in control zijn - van burgers beperkt is.  

 

3.6.3 Ontbrekende balans: negatieve impact op draagvlak en legitimiteit 

 

Volgens de theorie van het Competing Values Framework bestaan er altijd de nodige spanningen 

tussen waarden bij een bepaald beleidsinitiatief. Dat is op zich niet erg. Wel moet ervoor gewaakt 

worden dat er een zekere ‘balans’ is tussen de waarden die uitgedrukt worden door de vier 

kwadranten. Dit hoeft geen perfect evenwicht te zijn, maar wel moet op enige wijze recht worden 

gedaan aan de waarden uit alle kwadranten. Op het moment dat deze balans er niet is, en dus 

bepaalde waarden duidelijk dominant zijn ten opzicht van andere waarden, heeft dit negatieve 

gevolgen voor het draagvlak en de legitimiteit van het initiatief. 

 

In het geval van de concessieverlening ontbreekt de balans momenteel. De waarden die voortvloeien 

uit ‘Autonomie’ en ‘Persoonlijk nut’ staan in de schaduw van de andere twee waarden. Meer recht 

doen aan deze waarden, versterkt het draagvlak en de legitimiteit van de concessieverlening onder 

burgers. Anders blijft dit een zwak punt in de manier waarop zaken nu zijn geregeld. Burgers zien 
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momenteel niet welke afwegingen zijn en worden gemaakt in de manier waarop het busvervoer is 

georganiseerd. Ze kijken alleen naar de gevolgen voor zichzelf. Als er deze niet goed uitpakken uit 

zich dat in onbegrip en woede. 

 

De volgende recente illustratie laat dit zien. 

 

 
Bron:  Website Omroep Brabant, 1 november 20172 

 
 
Het artikel toont (zie de gehele versie, voetnoot 2) dat burgers blijkbaar de overwegingen achter de 
keuzes in het busvervoer niet snappen en daar dan ook geen begrip voor hebben. Dat uit zich in 
woede en onrust. Dit kan wellicht voorkomen worden door meer aandacht aan de burger te schenken, 
helderder te zijn over gemaakte keuzes en afwegingen en transparanter zijn over hoe besluitvorming 
over bijvoorbeeld onrendabele lijnen tot stand komt. Kortom: burgers meer dan nu betrekken bij en in 
het proces. 
 
Overigens is het een illusie om te denken dat bij een betere uitleg geen boze burgers meer 
voorkomen. Ook dan kun je niet iedereen zijn of haar zin geven en zullen er dus altijd groepen burgers 
zijn met een negatieve mening over de manier waarop het busvervoer is geregeld. Immers het blijft 
het afwegen van het algemeen belang tegenover specifieke belangen en dat pakt soms voor 
individuen anders uit dan voor de grote meerderheid. 
 
In termen van het model van Mark Moore over publieke waarden (zie H2 van dit rapport) luidt de 
conclusie dat in de huidige praktijk van concessieverlening vooral het ‘Public Value Account’ en het 
‘Operational Capacity Perspective’ benadrukt. De overheid weet welke algemene belangen met de 
concessie moeten worden gediend en schakelt vervoerders in (operational capacity) die onder strikte 
voorwaarden moeten zorgen voor realisatie van deze waarden.  
 
Minder oog is er in de huidige situatie voor het derde aspect van Public Value van Moore, te weten 
‘Legimacy and support perspective’. Met name de vraag hoe de legitimiteit en steun voor de 
concessieverlening is geborgd en hoe deze in de toekomst kan worden vergroot. 

                                                      
2 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/271093822/Onrust+door+komst+Flexbus+Een+rit+gaat+van+60+
cent+naar+3+euro,+hoe+moet+ik+dat+betalen.aspx 
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3.6.4 Aanbevelingen om te komen tot een betere balans 

 
Onderstaand enkele aanbevelingen die helpen om de balans tussen de waarden meer in evenwicht te 
krijgen en zodoende het draagvlak en de legitimiteit van de concessieverlening bij burgers te 
vergroten. In termen van Moore zijn het dus suggesties die kunnen helpen om invulling te geven aan 
het ‘Legitimacy and support perspective’ waar nu weinig tot geen aandacht aan wordt geschonken 
maar wat wel nodig is voor succesvol beleid. 
 
Het overnemen van de aanbevelingen is uiteindelijk een politieke keuze. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van ‘Collectiviteit’ 

- In haar beleidsplannen maakt de provincie veel gebruik van vaak erg abstracte termen als 

‘grotere positieve impact’ en ‘maatschappelijk verantwoord’. Deze termen gebruikt men 

zonder ze concreet te maken of ze nader te omschrijven. Daardoor verliezen ze aan 

zeggingskracht en is het bovendien niet mogelijk om aan te geven of deze doelen in de 

praktijk ook gehaald worden door het gevoerde beleid (zie verantwoording verderop deze 

paragraaf). 

- De beleidsplannen gaan uit van nogal wat (normatieve) aannames en veronderstellingen over 

hoe de concessieverlening werkt of moet werken. Een toetsing van deze aannames en 

veronderstelling helpt ter versterking van de overtuigingskracht achter de concessieverlening. 

Men kan burgers dan laten zien hoe bepaalde zaken werken in plaats van aan te geven hoe 

men vindt dat het moet werken (empirisch in plaats van normatief) 

- Er zijn verschillende ambities geformuleerd, maar in de praktijk is vraagsturing wel de 

belangrijkste. In de praktijk wordt deze vraag vooral afgeleid uit diverse informatiebronnen 

(zoals OV-chipcard gegevens) en vervoersmodellen. Het komt daardoor over alsof de vraag 

vooral via een aanbodkant in kaart wordt gebracht. Om vraaggerichtheid te vergroten verdient 

het aanbeveling het geluid en de wensen van burgers meer door te laten klinken bij het 

bepalen van de vraag. Dit helpt ook om de acceptatie van de uitkomst van de 

concessieverlening te vergroten. 

 
Aanbevelingen ten aanzien van ‘Publieke waarden’: 

- Zoals uit het bovenstaande naar voren komt scoort concessieverlening sterk op deze 

waarden. De aanbeveling is dan ook om vooral op de ingeslagen weg door te gaan. Men moet 

vasthouden aan de verschillende geïdentificeerde waarden. Maar wel meer in samenhang 

met een grotere rol voor burgers (zie verder). Wat wel opvalt in de beschouwing over 

‘Publieke waarden’ is de dominantie van het streven naar efficiency. Dat is op zich niet erg, 

omdat het gaat om de inzet van veel belastinggeld. Maar het is wel goed voor de acceptatie 

van de uitkomst als de provincie hier meer uitleg over geeft. Wat is de gedachte achter het 

leidend principe in de concessieverlening? 

 

Aanbevelingen ten aanzien van ‘Autonomie’: 

- Men moet zoeken naar mogelijkheden voor burgers om meer het gevoel te krijgen dat men ‘in 

control’ is waar het gaat over het busvervoer. Dat betekent een grotere rol voor burgers bij de 

bepaling en uitvoering van het beleid. De burger is nu nog teveel slechts object van het beleid. 

Betrek ze meer dan nu bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met 
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onrendabele lijnen. Wellicht dat gaming hierin een rol kan spelen om mensen laagdrempelig 

te bereiken. Te denken valt aan een game waarbij burgers beleidskeuzes maken, maar dan 

wel moeten omgaan met de consequentie van de eigen keuze. Men kiest voor vervoer op een 

onrendabele lijn en als gevolg daarvan krijgt men de opdracht om bijvoorbeeld 40.000 euro te 

bezuinigen elders op het busvervoer. 

- Laat meer zien aan burgers hoe beleidskeuzes tot stand komen waar het gaat om busvervoer. 

Leg beter uit waarom bepaalde lijnen wel en andere niet in stand (kunnen) worden gehouden. 

Geef daarbij vooral aan op basis van welke overwegingen en criteria besluiten zijn genomen. 

Kortom: verbeter de verantwoording (en dan vooral vanuit het perspectief van de burger en 

niet vanuit de overheid geredeneerd). Onderdeel hiervan is ook om heel duidelijk te laten zien 

wat van de beleidsambities is gerealiseerd en op welke manier. Voorwaarde hiervoor is dan 

wel dat deze ambities geconcretiseerd worden en dus niet zijn vervat in algemene abstracte 

termen (zie eerder). 

- Wellicht kunnen burgers meer worden betrokken bij het tot stand brengen van innovatie ten 

aanzien van het busvervoer. De huidige situatie prikkelt vervoerders om te innoveren, maar 

wellicht kunnen burgers hier een grotere rol in spelen dan nu toe het geval is. 

 

- Bij een concessieverlening werken vervoerders in opdracht van de provincie en worden hierop 

afgerekend. Maar de provincie verwacht dat ze inspelen op de behoefte van de markt. Ze 

richten zich daarom vooral op de provincie als opdrachtgever en doen wat wordt gevraagd. 

Wellicht is dat niet altijd wat vervoerders zelf zien als beste oplossing. Kijk daarom of het 

mogelijk is om – binnen de grenzen van de aanbesteding –meer ruimte te bieden aan keuzes 

te maken door vervoerders. 

- Omdat de provincie zaken goed wil regelen leidt dat ook tot dikke boeken met eisen waaraan 

vervoerders moeten voldoen. Dat vereist dan weer controle op naleving en dus een 

behoorlijke administratieve organisatie. Wellicht dat ruimte gevonden kan worden om 

vervoerders wat meer vertrouwen te schenken. Dus meer naar een systeem waarbij 

vervoerders verantwoording achteraf afleggen over keuzes die ze hebben gemaakt, in plaats 

dat ze vooraf toestemming moeten krijgen. Dit helpt om sneller en directer in te spelen op de 

vraag van burgers. Vervoerders staan immers dichter bij de reiziger dan de provincie. De 

provincie blijft uiteraard toetsen en controleren, maar dan achteraf. 

 

Aanbevelingen ten aanzien van ‘Persoonlijk nut’ 

- Bij een systeem van concessieverlening is het lastig om de keuzevrijheid van burgers te 

vergroten. De enige echte keuze die een burger kan maken is of hij of zij wel of geen gebruik 

maakt van de bus. In het groepsinterview kwam naar voren dat de keuze die burgers maken 

om wel of geen gebruik van de bus te maken soms afhangt van hele persoonlijke zaken, als 

het idee dat je snel misselijk wordt in een bus of dat het er stinkt. Het is daarom wellicht zinvol 

een voorlichtingscampagne te starten om in te zoomen op dit soort zaken. Op die manier krijgt 

de burger meer informatie en inzicht in het busvervoer die hij of zij kan gebruiken om de eigen 

keuze omtrent het gebruik ervan te bepalen.  

- Min of meer hetzelfde kan men doen ten aanzien van de kwaliteit van de diensten. Mensen 

klagen vaak over de bus waardoor deze een redelijk negatief imago lijkt te hebben. Misschien 

dat meer transparantie in de zaken die goedgaan helpt om dit imago te verbeteren. Laat zien 

hoeveel mensen worden vervoerd, hoe de bezettingsgraad van bussen is en hoeveel procent 

van de bussen wel op tijd rijdt. Door dat soort zaken wat breder uit te meten en te vergelijken 
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met andere vervoersmodaliteiten zoals de auto krijgen mensen misschien een positiever 

beeld van de bus. Laat bijvoorbeeld zien hoe lang je er over doet in de spits om van een dorp 

naar het station in Eindhoven te komen en hoe lang je er over doet met andere vormen van 

vervoer, zoals fiets of auto.  

- Burgers zijn bij uitvoering van de concessie slechts indirect betrokken. Ze worden 

vertegenwoordigd door allerlei partijen in het reizigersoverleg. Maar wellicht zijn er 

mogelijkheden om reizigers directer te laten meedenken in de uitvoering waardoor (het gevoel 

van’ de betrokkenheid wordt vergroot. 
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4. De publieke waarde van Mobility-as-a-Service 

4.1 Afbakening en omschrijving 

Kijken naar de toekomst van het vervoer, dan zijn er veel wensbeelden in omloop. Hierbij staat onder 

andere het onderscheid tussen openbaar en privaat vervoer ter discussie. Deze plannen verkeren 

echter veelal nog in het stadium van gedachtenvorming. Dat maakt een afbakening voor dit onderzoek 

moeilijk. In overleg met de opdrachtgever kiezen we ervoor de publieke waarde van een specifiek 

(toekomst)concept in beeld te brengen. Het gaat hierbij om Mobility-as-a-Service (MaaS). Ook dit 

concept is nog geen werkelijkheid, maar wel tekent zich langzaam een consensus af over wat het 

concept betekent en welke meerwaarde het kan hebben. Ook draaien op diverse plaatsen in de 

wereld, ook in Nederland, al pilots en experimenten met (onderdelen van) MaaS. 

 

De OV toekomstvisie als achtergrond van MaaS 

De achtergrond waartegen we MaaS nader bekijken is de OV Toekomstvisie van het Landsdeel Zuid 

(2016). Hierin brengt men de toekomst van 2040 naar het heden. Kern van deze toekomstvisie is een 

ontschotting bij betrokken partijen en een positieve grondhouding ten aanzien van innovaties met 

betrekking tot ‘mobiliteit op maat’. Er wordt ingezet op vier strategieën en tien actiepunten: 

 

Integrale mobiliteit bevorderen 

- Volop ruimte voor de duurzame combinatie van (e-)fiets en collectief vervoer 

- Mobiliteit als een dienst door inwoners aan te wenden via ‘mobiliteitsbundel’ 

- Samenwerking voor een efficiënt, aantrekkelijk en samenhangend collectief vervoer 

 

Connectiviteit vergroten 

- Internationale connectiviteit via de topknooppunten in Breda, Eindhoven en Zuid-Limburg 

- Een snelle, directe verbinding naar de Randstad en andere aangrenzende stedelijke regio’s 

 

Daily Urban System versterken 

- Een groot aantal frequente, directe regionale treinen in en tussen stedelijke regio’s 

- Direct, snel en comfortabel collectief vervoer naar de steden 

- Een vraaggericht aanbod naar attractiepunten 

 

Samenhangend beleid realiseren 

- Een clustering van wonen, werken en voorzieningen rondom aangename, multimodale 

knooppunten/stedelijke centra 

- Een grensoverschrijdend afsprakenpakket 

 

De notitie Overstappen naar 2040 gaat nader in op het tot stand brengen van een flexibel en slim 

openbaar vervoer dat aansluit bij het bovenstaande. Benadrukt wordt de noodzaak om bereikbaar te 

blijven. Deze bereikbaarheid staat onder druk ondanks lopende en geplande investeringen. Er is in 

toenemende mate sprake van capaciteitsgrenzen, minder aanbod en gebruik van lijngebonden 

vervoer, een afname van de kwaliteit en de betaalbaarheid en voor groepen die ervan afhankelijk zijn 

is het lastiger om op hun bestemming te komen.  
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Deze plannen, maar ook in het groepsinterview dat is gehouden in het kader van dit onderzoek, 

drukken uit dat innovatie ten aanzien van het (openbaar) vervoer noodzaak is. Niet de modaliteit van 

vervoer moet voorop staan, maar snelheid, gemak, betrouwbaarheid en betaalbaarheid waarmee 

reizigers van A naar B komen. Vanwege de grote onzekerheden zijn flexibiliteit en adaptiviteit van een 

nieuw integraal mobiliteitssysteem van groot belang. Dit vraagt om ruimte en durf om nieuwe ideeën 

en concepten op het terrein van techniek, financiering, netwerkoptimalisatie van het hele openbaar 

vervoer en sturing in te zetten en tevens ook een open, onbevoordeelde blik op ontwikkelingen die 

zich aandienen, binnen maar ook buiten de OV sector. 

 

Volgens de notitie Overstappen naar 2040 zijn belangrijke vertrekpunten voor de toekomst: 1) Van 

openbaar vervoer naar mobiliteit en 2) Het bieden van nieuwe mobiliteit bij geringere vraag. Dat 

betekent geen OV meer, maar het denken in mobiliteitsketens. Reizigers verplaatsen zich van deur tot 

deur. Mobiliteitsbedrijven bieden reizigers niet alleen reisinformatie, maar organiseren het vervoer van 

deur tot deur, inclusief de betaling. De dienstverlening sluit goed aan bij de vraag van de reizigers en 

de kenmerken van een gebied. Verder wordt er gezorgd voor een omslag naar een vraaggericht, 

flexibel mobiliteitssysteem, ook op plekken waar dit niet vanzelf  tot stand komt. Een deel van de 

budgetten worden hiervoor aangewend. Overheden omarmen innovaties en jagen ze aan en zetten 

samen met marktpartijen experimenten op (zie Overstappen naar 2040).. 

 

Mobility-as-a-Service (MaaS) 

Veel van de gedachten over de toekomst zoals bovenstaand verwoord, vinden hun weg in een 

concept dat de laatste Jaren steeds nadrukkelijker in de aandacht staat: Mobility-as-a-Service (MaaS). 

Zie voor de toegenomen aandacht onder andere een Inno-V rapport (2017) en de totstandkoming van 

Connekt: een onafhankelijk netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit waarbinnen MaaS 

een belangrijk thema vormt (zie www.connekt.nl). Ten aanzien van MaaS werken inmiddels meer dan 

40 organisaties samen proberen dit concept verder te ontwikkelen  

 

Om inzicht te krijgen in wat het concept ‘Mobility-as-a-service’ betekent is het raadzaam te kijken naar 

andere concepten die ‘as a service’ werken maar waar al wat meer ervaring mee bestaat, zoals 

software-as-a-service (SaaS). Deze lijn volgend gaat MaaS om het aanbieden van mobiliteit als een 

dienst. Als burger ‘abonneer’ je je op de dienst mobiliteit in plaats van dat je een bus- of 

treinabonnement neemt. Je betaalt dus niet meer voor bezit van mobiliteit, maar voor het gebruik 

ervan. Zoals de naam al aangeeft is mobiliteit een dienst geworden die je als klant afneemt. Het 

voordeel voor de reiziger is dat deze geen keuze vooraf hoeft te maken in de wijze van vervoer. 

Maatwerk wordt mogelijk en er is een optimale flexibiliteit. De ene keer is de bus het meest handige, 

de andere keer een deeltaxi of een combinatie van trein en fiets. Voor de aanbieders van vervoer is 

het aantrekkelijk omdat deze een vaste inkomstenstroom krijgt (uit de abonnementen) en maximaal 

kan inspelen op de wensen van de klant. 

 

Veel partijen zijn bezig na te denken over dit nieuwe serviceconcept. Deze partijen werken in diverse 

gremia samen, onder andere in het eerdergenoemde platform Connekt. De provincie is een van de 

samenwerkingspartners. In het kader daarvan is op 14 april 2016 het MaaSifest!3 aangeboden aan 

wethouders Pieter Litjens van Amsterdam en wethouder Pex Langenberg van Rotterdam. Het 

MaaSifest! is ondertekend door 29 partijen, de Taskforce MaaS, en maakt zich sterk voor een snelle 

adoptie van Mobility as a Service in Nederland. 

                                                      
3 Zie http://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2015/10/MaaS-voor-copyshop-mvr-1.pdf  

http://www.connekt.nl/
http://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2015/10/MaaS-voor-copyshop-mvr-1.pdf
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Volgens het hierboven genoemde manifest is een essentiële verandering in MaaS het concept van 

denken in service levels. Nieuwe services vormen een combinatie tussen het klassieke openbaar 

vervoer, vraag gestuurd vervoer en privé voertuigen. Onderlinge grenzen vervagen en een meer 

integraal systeem ontstaat. Idealiter strijdt een variëteit aan MaaS-aanbieders om de gunst van de 

klant. Die kan zijn/haar optimale keuze maken op basis van prijs en kwaliteit (Actieplan MaaS, P. 7)4. 

 

 
Figuur 4: De essentie van MaaS in beeld gebracht (bron: MaaSifest) 

 

Voordat MaaS in de praktijk kan worden gebracht moet er veel ‘achter de schermen’ worden geregeld. 

Dat betekent vooral dat er veel afspraken tussen (vele) betrokken partijen moeten worden gemaakt. 

Kern is op een intelligente manier omgaan met data en datastromen. Realtime beschikbaarheid van 

data is vereist. Ook zijn technologische infrastructuren nodig die het mogelijk maken om een 

vervoersmodaliteit te boeken, te betalen, te verrekenen et cetera. Zie figuur 5 voor de verschillende 

aspecten die geregeld moeten worden voordat MaaS operationeel kan worden. 

 

 
Figuur 5: De verschillende aspecten van MaaS (bron: MaaSifest). 

 

                                                      
4 Zie https://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2017/06/Actieplan-MaaS.pdf  

https://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2017/06/Actieplan-MaaS.pdf
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Het wenkend perspectief van MaaS wordt omschreven in het Actieplan MaaS (zie voetnoot 4): Een 

mobiliteit-aanbieder brengt allerlei mobiliteitsdiensten bij elkaar, koppelt deze aan informatiediensten, 

en betaalfuncties en ontsluit ze voor de klant via een portal. Deze mobiliteitsdiensten kunnen ook 

gekoppeld zijn aan verkeersmanagement, e-call, connected cars, et cetera. Belangrijk is dat MaaS 

verschillende modaliteiten samenbrengt op één platform voor openbaar vervoer, autoverkeer, en fiets. 

Dit vraagt dus van al deze verschillende velden om een integrale aanpak. Verder wordt gesteld dat 

data over de positie van de klant, van vervoermiddelen en van het verkeer optimaal beschikbaar en 

uitwisselbaar moeten zijn. Immers, MaaS verzorgt de match tussen de mobiliteitsvraag van de klant 

en het beschikbare vervoersaanbod. Data is daarmee de sleutel van elk MaaS systeem. Zonder 

adequate gegevens en een platform dat alle gegevens aan elkaar koppelt kan MaaS niet bestaan 

(Actieplan MaaS, p. 7). 

 

4.2 Collectiviteit (Collectivity) 

De vraag bij Collectiviteit is wat MaaS bijdraagt aan wat we als samenleving als geheel belangrijke 

waarden vinden.  

 

Opvallend in de stukken over MaaS (en ook in het voor dit onderzoek gehouden groepsinterview) is 

dat hier eigenlijk niet heel veel over wordt opgemerkt en al helemaal niet in detail. Verreweg de 

meeste aandacht gaat uit naar de kansen voor MaaS en de hiervoor te regelen aspecten ervan. 

 

Meerdere malen komt wel terug dat MaaS een belangrijke bijdrage levert aan duurzaamheid. In het 

MaaSifest wordt MaaS neergezet als de opmaat naar de ‘sustainable smart city’. In het 

groepsinterview kwam ook naar voren dat het hierbij onder andere gaat om minder investeringen in 

infrastructuur en bereikbaarheid. Ook bleek leefbaarheid wel te worden gekoppeld aan MaaS: centraal 

daarbij gaat het om zorgen dat mensen toegang houden tot sociale relaties (veerkracht) of werk. In 

het interview met Marije de Vreeze van Connekt stelt ze in het kader van leefbaarheid dat we nu 

durven na te denken over wat je kunt doen met ruimte in steden of dorpen als je minder voertuigen en 

minder parkeerplaatsen nodig hebt: kun je dan meer woningen realiseren, of extra groen voor de 

bewoners?5 Uit het groepsinterview is ook gesproken over de verbetering van leefbaarheid door 

bijvoorbeeld de bijdrage die MaaS levert aan het verminderen van files, het tegengaan van 

sluipverkeer en het waarborgen van verkeersveiligheid. 

 

Verder wordt wel gesteld dat, en dat komt ook tot uiting in de eerder aangehaalde beleidsstukken, dat 

MaaS een van de mogelijke oplossingen is voor de problemen die ontstaan qua efficiënte en 

effectieve benutting van de huidige capaciteit van het vervoer in Nederland. In een interview met 

Marije de Vreeze van Connekt geeft ze aan dat het Centraal Planbureau bijvoorbeeld een groei 

verwacht van tot wel 50 procent in personenmobiliteit in Nederland tot 2050. Om dat te faciliteren 

hebben we slimme oplossingen nodig, aldus De Vreeze. In het Actieplan MaaS (p. 10) wordt 

aangegeven dat uit onderzoek en eerste evaluaties blijkt dat personen die momenteel geregeld de 

auto gebruiken, in de toekomst vaker andere vervoerswijzen zullen kiezen. Daarentegen zullen 

mensen die nu geen toegang hebben tot een auto voor specifieke ritten de auto gaan gebruiken. De 

vraag is dan ook welke effecten deze veranderende keuzes hebben op het mobiliteitssysteem als 

geheel. 

 

 

                                                      
5 Zie https://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2017/10/SW08-2017-MaaS.pdf  

https://www.connekt.nl/wp-content/uploads/2017/10/SW08-2017-MaaS.pdf
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4.3 Publieke waarden (Security) 

Bij ‘Publieke Waarden’ gaat het om de vraag hoe MaaS zich verhoudt tot waarden die we als 

samenleving belangrijk vinden en die samenhangen met de manier waarop we de overheid hebben 

georganiseerd. 

 

De conclusie is dat de plannen rond MaaS op dit moment weinig tot geen aandacht schenken aan de 

rol van de overheid binnen dit concept. Wel wordt hier en daar aangestipt dat het belangrijk is na te 

denken over de rol die de overheid gaat innemen binnen het nieuwe concept. Maar hoe dit er precies 

uitziet en welke waarden hierbij centraal staan, wordt niet uitgewerkt. 

 

Zo lezen we in het Actieplan MaaS (p.10) dat MaaS een ‘integrale discussie aangaande publieke 

belangen en publieke dienstverlening’ vereist. Dit actieplan stelt dat de overheidstaak verandert van 

concessieverlener naar regiehouder. Belangrijk is het dan om meetinstrumentaria te ontwikkelen en 

toe te passen met betrekking tot bijvoorbeeld bereikbaarheidscriteria en leefbaarheidscriteria. En de 

ontwikkeling en toepassing van  (prijs)sturingsmiddelen zoals parkeerprijzen en kilometerbeprijzing 

om daarmee de gestelde criteria te behalen, aldus het Actieplan (p.10). 

 

Hetzelfde Actieplan MaaS stelt verder dat de gelijke verdeling van effecten (equity) belangrijk is. 

Hiermee bedoelt men echter vooral een taak voor de overheid ten aanzien van het zorgen voor 

gelijkheid vanuit het perspectief van de dienstverleners. Men stelt dat bevoordeling van bepaalde 

dienstverleners risico’s geeft met betrekking tot marktmacht (monopolieprijzen, beperkte 

dienstverlening) en omgevingseffecten (bijvoorbeeld het sturen van autoverkeer naar een specifieke 

garage). Daarnaast ziet men spanning tussen de effectiviteit en efficiëntie van het mobiliteitssysteem; 

in de spitsperiode kan gestuurd worden op gedeeld gebruik, de inzet van extra vervoermiddelen of de 

(tijdelijke) uitsluiting van mensen om het systeem te laten functioneren (Actieplan MaaS, p.10). 

 

In navolging van het volgende kan het ook als een overheidstaak worden gezien om te zorgen dat er 

bij het nieuwe systeem van MaaS geen burgers buiten de boot vallen. Omdat het voor dienstverleners 

bijvoorbeeld niet rendabel is om in dunbevolkte gebieden hun diensten aan te bieden of slechts tegen 

een hele hoge prijs. Dat zou kunnen betekenen dat bepaalde burgers geen mogelijkheid hebben om 

tegen betaalbare kosten hun vervoer te regelen. Dus het bieden van zekerheid aan burgers en 

toegankelijkheid van het mobiliteitssysteem zouden belangrijke taken voor een overheid kunnen 

worden. Maar in de stukken is daarover verder niets te vinden.  

 

Wel worden kort twee andere waarden aangestipt en wel in het MaaSifest. Daar wordt ingegaan op 

efficiency als belangrijke driver voor MaaS. Dit zowel voor de gebruiker als voor mobiliteit als geheel. 

Voor wat betreft dit eerste refereert men aan kostenefficiency. Dit omdat men verwijst naar mobiliteit 

als de een na grootste uitgave van een gezin, na huisvesting. In ditzelfde document wordt ook 

innovatie genoemd als belangrijke driver voor MaaS. Het concept stimuleert immers de ontwikkeling 

van nieuwe services in mobiliteit en daarmee nieuwe business modellen. Een verdere uitwerking van 

deze punten wordt niet gegeven. 

 

4.4 Persoonlijk nut (Personal Utility) 

In de stukken over MaaS komt naar voren dat MaaS erg sterk scoort op de vraag ‘What’s in it for me’ 

voor reizigers. Het is juist dit aspect, de meerwaarde die het concept heeft voor reizigers, dat centraal 

lijkt te staan bij MaaS. 
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Het MaaSifest geeft aan dat dit concept ervoor zorgt dat je als reiziger er blindelings op kunt 

vertrouwen dat je op je plek aankomt, ongeacht je vervoerswijze. Ook als onderweg iets gebeurt. En 

je kunt erop vertrouwen dat je de snelste, goedkoopste en meest duurzame verbinding krijgt. 

Waardoor jij je daar niet druk om hoeft te maken, aldus de MaaSifest. Verder benadrukt het manifest 

dat de vrijheid van reizen voorop staat: je krijgt als gebruiker één oplossing voor alle 

mobiliteitsbehoeften, oftewel een one-stop-shop voor alle mobiliteit. Men gaat zelfs nog een stap 

verder in het omschrijven hiervan. Gesproken wordt van “een nieuwe manier van bewegen, de magie 

van een voertuig dat voor je klaarstaat, het gemak van reizen op de manier die je zelf wilt”. 

 

Min of meer dezelfde waarden komen terug in het eerder al aangehaalde interview met Marije de 

Vreeze van Connekt. Zij heeft het over het brengen van een familielid naar het ziekenhuis voor 

onderzoek wat een flinke belasting en stressvolle ervaring voor mensen is. “De rit zelf, maar ook het 

gedoe met parkeren draagt hieraan bij. Een MaaS-dienst zou bij uitstek de personen in kwestie 

kunnen ondersteunen door het bieden van een ontzorgde reis. Op tijd, met zo min mogelijk stress, 

gezamenlijk naar de afspraak in het ziekenhuis door middel van flexibel vervoer.” In hetzelfde 

interview stelt ze verder dat het eigenlijk gaat om de reiziger een passende (multimodale) 

vervoersoptie van A naar B te bieden. Voor iedereen toegankelijk, waarbij bezit van mobiliteitsvormen 

geen voorwaarde is. Kernwoorden hierbij zijn: toegankelijkheid, snelheid, betrouwbaarheid, 

betaalbaarheid, comfort, gemak en flexibiliteit. 

 

Het Actieplan MaaS (p. 6) voegt hier keuzevrijheid als belangrijke waarde aan toe. Zo lezen we dat de 

reiziger bij elke reis een bewuste keuze maakt met betrekking tot zijn/ haar modaliteit en hierbij 

keuzevrijheid heeft qua modaliteits-opties, maar daaraan voorafgaand ook de keuze uit meerdere 

mobiliteitsaanbieders. Kortom: keuzevrijheid als belangrijke waarde van MaaS voor reizigers. Met 

MaaS koop je zekerheid en garantie. De verschuiving van ‘ding’ naar ‘doen’ maakt mobiliteitskeuzes 

explicieter en rationeler. Niet alleen voor de reiziger zelf, maar ook voor de ‘operator’, aldus het 

Actieplan. 

. 

4.5 Autonomie (Autonomy) 

De vraag bij deze waarde is in hoeverre MaaS bijdraagt aan het ‘in control’ zijn van burgers. Doordat 

MaaS uitgaat van de keuzes die burgers zelf maken kan worden verwacht dat MaaS ook goed scoort 

op Autonomie.  

 

Het centrale idee achter MaaS is dat burgers veel meer zelf aan het roer komen te staan. Ze kiezen 

per behoefte de voor hen meest passende modaliteit. Voorwaarde hiervoor is dan wel transparantie 

van het aanbod. Burgers kunnen alleen tot echte keuzes komen als ze beschikken over data en 

inzicht in het aanbod waar ze uit kunnen kiezen. Daarom geven de stukken over MaaS ook aan dat 

men hard werkt aan de ontwikkeling van platforms die inzicht bieden en transparant zijn. En dat vanaf 

boeking tot en met de afhandeling van de betaling. Daaraan gekoppeld dient de oplossing gemak voor 

de reiziger te brengen. Dat betekent ook dat er sprake moet zijn van een hoge mate van eenvoud van 

plannen, boeken en afhandelen van vervoer. Interessante vraag waar de stukken geen antwoord op 

geven is dan wel van wie de gegenereerde data straks eigenlijk zijn: van de burger/reiziger zelf of van 

de samenwerkende vervoersbedrijven? 

 

Het MaaSifest spreekt over het aanbieden van verschillende service levels. Daardoor kan MaaS de 

drempels in mobiliteit verlagen voor jong en oud, arm en rijk, nationale en internationale bezoekers en 
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zakelijke en vrijetijd reizigers. Marije de Vreeze van Connekt geeft in het eerder aangehaalde 

interview aan dat burgers zeker wel geïnteresseerd zijn in het meedenken over de invulling van hun 

eigen mobiliteit. Zo geeft ze aan dat in een pilot als Ubigo in Zweden, mensen mee wilden doen vanuit 

nieuwsgierigheid en in de pilot bleven vanwege gemak en service. 

 

Burgers zijn dus vanaf het begin af aan niet alleen object van de nieuwe dienst, maar worden ook 

betrokken in het verder ontwikkelen van het concept. Hun invloed op de innovatie is, door de centrale 

rol die reizigers zelf spelen, groot. In hetzelfde interview met Marije de Vreeze van Connekt geeft ze 

ook aan dat met diverse pilots en ontwikkelingen in zowel Nederland als andere Europese landen 

inzichtelijk kan worden gemaakt hoe de verschillende diensten ontstaan, wat de gebruikerswensen 

zijn en hoe dit het mobiliteitssysteem ten goede komt.  

 

4.6 Betekenis voor vertrouwen en legitimiteit 

4.6.1 Het Competing Values Framework in het geval van MaaS 

 

MaaS is een aantrekkelijk en inspirerend concept omdat het wensen van reizigers centraal stelt en 

uitgaat van positieve effecten als gemak, innovatie en flexibiliteit. Dat leidt tot hoge verwachtingen en 

flinke ambities. Echter, tegelijkertijd is het in deze fase nog een begrip dat een stevige nadere 

uitwerking nodig heeft. Veel is nog onduidelijk en onderliggende maatschappelijke implicaties zijn 

veelal nog niet in beeld gebracht. De aandacht gaat vooral uit naar het verkennen van het begrip en 

het opdoen van ervaring met belangrijke onderdelen ervan. Dit vaak binnen pilots of proefregio’s. 

 

Dit komt terug wanneer we kijken naar de ‘score’ van MaaS op het kwadrantenmodel. De kwadranten 

in het rechter gedeelte van het model scoren erg hoog. Het rechter gedeelte van het model is gericht 

op de externe omgeving. Daarbij gaat het om autonomie van burgers en om het persoonlijk nut. Dat 

MaaS hier hoog op scoort hangt samen met de kenmerken van de innovatie. De gebruiker staat 

centraal en keuzevrijheid en gemak zijn belangrijke uitgangspunten die aan de basis van dit nieuwe 

concept staan. Men bouwt de oplossing als het ware ‘om de reiziger’ heen. 

 

Met name Persoonlijk Nut scoort heel hoog. Reizigers krijgen keuzevrijheid, gemak en worden zelfs 

‘ontzorgd’ aldus sommige publicaties. Ook Autonomie scoort hoog omdat burgers betrokken worden 

bij innovaties die plaatsvinden en de transparantie van het boeken en afhandelen hoog is. Dat laatste 

is ook noodzakelijk wil de burger echte keuzemogelijkheden hebben.  

 

Laag tot zeer laag scoort het MaaS initiatief in de huidige vorm en op dit moment op de kwadranten 

aan de linkerzijde van het model (het interne perspectief). De verklaring hiervoor is met name dat er 

binnen het concept momenteel weinig aandacht wordt geschonken aan de rol overheid (‘Publieke 

waarde’) en aan de link tussen het MaaS concept en de realisatie van beleidsdoelstellingen 

(‘Collectiviteit’). De aandacht tot op heden gaat vooral uit naar het verkennen van het concept als 

zodanig en het opdoen van ervaring ermee (zie eerder). Een link naar beleidsdoelstellingen komt vaak 

niet expliciet terug. Wellicht omdat de implicaties voor de vele beleidsdoelstellingen die worden 

geraakt door deze innovatie nog niet helder zijn en/of dit zeer gecompliceerd is. Dat is mogelijk ook de 

verklaring voor de constatering dat er rond MaaS (zie het Actieplan of het MaaSifest) vaak wordt 

teruggevallen op grote ‘ronkende’ termen zonder deze specifiek of concreet te maken of uit te werken. 

Dat lijkt vooral iets te zijn voor wellicht een latere fase.  
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Ingevuld ziet het CVF er in het geval van MaaS als volgt uit: 

 

 

 

COLLECTIVITEIT 

 

- 
BEPERKT UITGEWERKT 

 
Duurzaamheid 

 

Leefbaarheid 

 

Effectieve en efficiënte benutting capaciteit 

 

?? 

 

 

 

AUTONOMIE 

 

+  
 

 

Transparantie van aanbod 

 

Gemak 

 

Verlagen drempel mobiliteit 

 

Burgers invloed op innovatie 

 

 

 

PUBLIEKE WAARDEN 

 

- - 
ROL OVERHEID  

NAUWELIJKS UITGEWERKT: 

Regiehouder ipv concessieverlener 

 

Efficiency en Effectiviteit 

 

Gelijkheid 

 

Toegankelijkheid 

 

 

 

PERSOONLIJK NUT 

 

+ + 
 

Vrijheid van reizen 

 

Gemak/ontzorgen 

 

Keuzevrijheid 

 

Toegankelijk 

 

Efficiënt voor reiziger 

 

Betrouwbaar  

Figuur 6: Het CVF ingevuld voor MaaS 

 

4.6.2 Spanning tussen de waarden 

 

Bij MaaS zien we een grote tegenstelling tussen de kwadranten in de rechter helft van het model 

(gericht op de externe omgeving) en de kwadranten in de linker helft van het model (gericht op de 

interne omgeving).  

 



  

pagina 

31/39 15 november 2017 PBLQ – 20171115 Rapport Publieke Waarde OV 

 

Kern van het MaaS concept is een focus op de reiziger en diens behoeften en wensen. Keuzevrijheid 

en innovatie staan centraal en dat zijn typisch begrippen die ervoor zorgen dat de (rechtsgelegen) 

kwadranten ‘Persoonlijk nut’ en ‘Autonomie’ hoog scoren. De theorie achter het CVF stelt dat als er 

erg veel nadruk op een bepaald kwadrant wordt gelegd, dit bijna als vanzelf een tegenreactie oproept 

in de schuin tegenover gelegen kwadranten. In dit geval dus ‘Collectiviteit’ en ‘Publieke Waarde’. Dat 

zien we ook hier gebeuren. De hoge nadruk op de rechtsgelegen kwadranten leidt tot een hoge score. 

Maar daarmee ook min of meer automatisch tot minder nadruk en dus een lage score op de links 

gelegen kwadranten.   

 

Op dit moment legt MaaS de focus erg op innovatieve concepten en de manier waarop het concept in 

de praktijk handen en voeten krijgt. De nadruk ligt hierbij vooral op de keuzevrijheid van de reiziger en 

de positie van de aanbieders. Weinig tot geen aandacht gaat uit naar de achterliggende doelstellingen 

op macroniveau (collectiviteit) die met MaaS worden nagestreefd. Duurzaamheid wordt wel genoemd 

maar een koppeling aan de problematiek rond vervoer en modaliteit in brede zin (ontsluiting steden, 

betaalbaarheid, gelijkheid (vervoer voor iedereen) is niet tot slecht uitgewerkt. 

 

Concreet bestaat er spanning tussen waarden die te maken hebben met ‘Persoonlijk nut’, zoals 

ontzorgen, toegankelijkheid en keuzevrijheid aan de ene kant en niet uitgewerkte waarden ten 

aanzien van ‘Collectiviteit’ zoals duurzaamheid en efficiënte en effectieve benutting van de bestaande 

capaciteit aan de andere kant. Onbeantwoorde vragen hierbij zijn bijvoorbeeld in welke vorm MaaS 

dan precies een oplossing vormt voor duurzaamheid en onder welke voorwaarden het echt bijdraagt 

aan een betere benutting van de bestaande capaciteit? Immers onderdeel van MaaS kan ook zijn dat 

men een deel van de reis met de eigen auto gaat maken. Levert dat dan wel echt een bijdrage op aan 

duurzaamheid van de samenleving en de bestrijding van problemen ten aanzien van de 

toegankelijkheid van grote steden?  

 

Andere spanningen zien we tussen waarden die naar voren komen bij ‘Autonomie’ en ‘Publieke 

Waarden’. Bij de eerste speelt bijvoorbeeld transparantie en het verlagen van de drempel om gebruik 

te maken van mobiliteit. Maar momenteel is niet duidelijk wat de rol van de overheid hierbij is en hoe 

belangrijke waarden die vanuit de overheid spelen worden ingericht en vormgegeven. Denk hierbij 

aan waarden als ‘gelijkheid’ en ‘toegankelijkheid’. Hoe kun je die borgen als concepten als MaaS 

belangrijker worden? Wat is daarbij nog de rol van de overheid en in welke vorm kan deze 

waargemaakt worden? Een voorbeeld wat eerder is gesuggereerd kan zijn dat de overheid criteria 

gaat ontwikkelen ten aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid. 

 

Een erkenning dat het MaaS concept nog niet volledig is doordacht en er dus momenteel spanning 

bestaan tussen de verschillende met MaaS nagestreefde waarden, komt in andere bewoordingen 

terug in het interview met Marije de Vreeze van Connekt. Zij stelt dat er nog genoeg uitdagingen zijn 

waar het gaat om MaaS. Zoals: wat is de maatschappelijke impact? Hoe balanceer je tussen publiek 

en individueel belang? En, welke behoeften heeft de klant? Dat zijn toch belangrijke vragen die 

beantwoord moeten worden in de verdere doorontwikkeling van het MaaS concept. Dit zijn vragen die 

vooral bij de kwadranten in het linksgelegen deel van het model passen. 

 

4.6.3 Ontbrekende balans: negatieve impact op draagvlak en legitimiteit 

 

De ‘scores’ op de verschillende kwadranten maken duidelijk dat er momenteel geen sprake is van een 

balans. Heet draagvlak en de legitimiteit van het MaaS concept staan daardoor onder druk. Niet 
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zozeer als we vanuit het perspectief van burgers redeneren, maar wel als we dat doen vanuit het 

perspectief van de samenleving als geheel en de overheid in het bijzonder. Het concept heeft 

onvoldoende oog voor waarden die samenhangen met ‘Collectiviteit’ en ‘Publieke waarden’. 

 

Zonder verbetering hiervan is het lastig het MaaS concept op grotere schaal dan in pilots ‘uit te rollen’. 

Ook biedt het in de huidige vorm geen concreet alternatief voor de situatie van vandaag de dag waarin 

de overheid door middel van concessieverlening een aantal beleidsdoelstellingen realiseert. 

Onvoldoende duidelijk is hoe het concept van Maas tegemoet komt aan de gestelde 

beleidsdoelstellingen. 

 

De aandacht gaat nu vooral uit naar de uitwerking en verkenning van het concept MaaS en het 

opdoen van eerste ervaringen hiermee in pilots of proefregio’s. Wil het concept een echt succes in de 

praktijk kunnen worden, dan is het zaak deze pilots op te schalen en de proefregio’s met elkaar te 

verbinden. Belangrijke vragen moeten dan beantwoord worden zoals: op welke manier kan MaaS een 

bijdrage leveren aan de doelen die politiek-bestuurlijk worden gesteld ten aanzien van mobiliteit in de 

toekomst? Naar het zich laat aanzien kan MaaS niet voorzien in de realisatie van alle 

beleidsdoelstellingen dus zijn ook andere initiatieven op het terrein van mobiliteit noodzakelijk. Maar 

welke zijn dat en hoe verhouden ze zich samen tot de gegeven beleidsdoelstellingen? 

 

Verder is nadere aandacht voor de rol van de overheid nodig. Nu is deze ten aanzien van mobiliteit 

groot: zie de concessieverlening voor het busvervoer. Maar welke rol dient de overheid straks te 

spelen en hoe ziet dit eruit? Wat vraagt dat van de overheid? En hoe kan de eventuele overgang 

worden gemaakt van de huidige situatie naar de gewenste toekomstige situatie? 

 

Overigens is het niet meer dan fair om op te merken dat het heel wel mogelijk is dat bovenstaande 

constatering voortkomt uit de fase waarin het MaaS concept zich nu bevindt. Zoals vaak bij innovaties 

gaat nu vooral aandacht uit naar het ontdekken van het concept en de mogelijkheden ervan. In de 

literatuur wordt dat genoemd de ‘logic of consequence’. Er moet een solide oplossing ontwikkeld 

worden die kan werken in de praktijk. Vervolgens breekt dan meestal de fase aan waarin gekeken 

wordt hoe het concept dan kan worden ingekaderd in beleid en andere activiteiten van bijvoorbeeld de 

overheid. Dan gaat het er om hoe het past bij het geheel aan beleidsdoelstellingen en – maatregelen 

die de overheid heeft en neemt ten aanzien van mobiliteit. Dan hebben we het vooral over de ‘logic of 

appropriateness’. Mobiliteit in de toekomst is dus meer dan alleen MaaS. 

 

In dit licht is het ontbreken van voldoende aandacht voor waarden die samenhangen met 

‘Collectiviteit’ en ‘Publieke waarde’ – en daarmee het gebrekkige draagvlak en de problematische 

legitimiteit van Maas -  wellicht een kwestie van tijd en fasering. 

 

In termen van de theorie van Mark Moore gaat het bij MaaS in deze fase vooral om het ontdekken en 

verkennen van wat hij noemt het ‘operational capacity perspective’. Hoe kunnen we MaaS zo inrichten 

en ontwikkelen dat het werkt, betrouwbaar en zinvol is en hoe kunnen we de onderliggende processen 

zo effectief en transparant mogelijk inrichten (plannen, boeken, betalen)? Voor beide andere 

perspectieven is nog (te) weinig aandacht. Wel voor ‘public value account’ geredeneerd vanuit 

reizigers. Dan gaat het om keuzevrijheid e.d. Maar zeker niet geredeneerd vanuit de overheid. Voor 

het ‘legitimacy and support perspective’ is momenteel erg weinig aandacht. Wil MaaS succesvol 

worden, dan zal dit in de toekomst in ieder geval anders moeten. 
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4.6.4 Aanbevelingen om te komen tot een betere balans 

Onderstaand enkele aanbevelingen die helpen wat meer balans te brengen tussen de verschillende 

waarden die allemaal tegelijkertijd een rol moeten spelen wil MaaS een succes kunnen worden. 

Omdat het vooral ‘Collectiviteit’ en ‘Publieke waarde’ zijn die moeten worden versterkt krijgen die wat 

meer nadruk van aanbevelingen ten aanzien van de andere (al goed scorende) twee categorieën van 

waarden. 

 

Aanbevelingen ten aanzien van Collectiviteit 

- Bepaal hoe MaaS zich verhoudt tot de beleidsdoelstellingen zoals die voor de toekomst zijn 

geïdentificeerd. In de OV Toekomstvisie is de toekomst van 2040 centraal gesteld en dat 

leidde tot verschillende doelstellingen, strategieën en actiepunten. Er wordt uitgegaan van een 

positieve houding ten opzichte van MaaS, maar tot op heden is niet diepgaand beredeneerd 

op welke manier MaaS nu precies past bij de beleidsdoelstellingen. Beredeneer daarom 

systematisch in hoeverre MaaS bijdraagt aan de doelstellingen en hoe ze passen in de 

geïdentificeerde strategieën.  

- Bepaal dan ook wat MaaS niet kan invullen en waar dus andersoortige oplossingen voor 

nodig zijn (om de beleidsdoelstellingen op termijn te realiseren). Met andere woorden: 

ontwikkel een visie op de positionering van MaaS als een van de instrumenten om de 

genoemde beleidsdoelstellingen te realiseren. Wat is er nog meer nodig aan interventies? 

- Het MaaS concept geeft aan dat de meerwaarde van de oplossing ligt in met name 

duurzaamheid, leefbaarheid en een effectievere en meer efficiënte benutting van de huidige 

capaciteit op vervoersgebied. Echter dit is zeer summier uitgewerkt en eigenlijk meer 

neergezet als mogelijkheid. Getoond moet worden op welke manier en onder welke condities 

MaaS kan leiden tot deze waarden. Het gaat hierbij om het opbouwen van een overtuigende 

argumentatie.  

 

Aanbevelingen ten aanzien van Publieke Waarde: 

- Denk na over de precieze rol die de overheid (en waar deze voor staat) speelt of moet spelen 

in MaaS. Het gaat hierbij in eerste instantie om een principiële keuze: laten we alles aan de 

markt over, of houdt de overheid nog een bepaalde rol als vervoerders aan de slag gaan met 

het aanbieden van MaaS? Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord op de vraag hoe MaaS 

zich gaat verhouden tot belangrijke beleidsdoelstellingen (zie boven). En kun je, als je het aan 

de markt overlaat, alsnog sturen op eventueel optredende negatieve effecten die bij de start 

wellicht niet zijn te voorzien? 

- In de stukken over MaaS stelt men dat de overheid van regulator van de markt gaat naar 

regisseur. Maar onduidelijk is wat dit precies betekent. Wat doet een regisseur of meer 

concreet welke zaken dienen door de overheid in de gaten gehouden te worden? Hierbij 

moeten we kijken naar de rol die de overheid wil of kan spelen ten aanzien van: 

o Het garanderen van een level playing field voor aanbieders binnen het MaaS concept. 

Het Actieplan MaaS (p. 12) stelt dat een grote uitdaging in gedeelde transportdiensten 

is dat ‘openbaar vervoer’ zelf slechts beperkt wordt gedeeld met mobility 

serviceproviders, anders dan de vervoersdienst. Gedacht kan ook worden aan het 

delen van dezelfde taxi door verschillende mobility serviceproviders. Maar er is 

momenteel geen sprake van een level-playing field door de huidige verkokering van 

mobiliteit, zoals wetgeving, concessies en abonnementen. Om gedeelde diensten 
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mogelijk te maken is een ‘ontschotting’ van vervoerswijzen noodzakelijk. Anders laat 

Nederland kansen voor effectief deur-tot-deur transport liggen. Dit kan een taak 

worden voor de overheid. Maar hoe dit op te pakken? 

o Ga je als overheid mee financieren aan het MaaS concept of is dit iets dat juist 

helemaal van marktpartijen af moet komen (om innovatie te stimuleren)? Of zijn er 

combinatie modellen mogelijk (bv voor rendabele gebieden MaaS door particuliere 

aanbieders en voor andere gebieden een vorm van mobiliteit die door de overheid in 

stand wordt gehouden, zoals de huidige concessieverlening)?6 

o MaaS vereist ook een slimme samenwerking tussen vele partijen die intensief (en in 

de nabije toekomst continu) informatie en data delen. Dit dient zodanig geregeld te 

zijn dat informatie-uitwisseling veilig is, dat de belangen van alle stakeholders 

beschermd worden, dat data bij elkaar gebracht en gecombineerd wordt zonder dat 

deze overgedragen wordt en er rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving 

(GDPR, General Data Protection Regulation). Ook dit zou een belangrijke rol voor de 

overheid kunnen zijn. Passend hierbij is het beantwoorden van de vraag wiens data 

het eigenlijk zijn die gebruikt worden: die van reizigers of van vervoerders? En wat zijn 

de implicaties in de praktijk van het antwoord dat wordt gegeven? 

o Uit het gehouden groepsinterview kwam naar voren dat het succes van MaaS afhangt 

van de gedragsverandering van reizigers. Dit is ontzettend moeilijk te bereiken in de 

praktijk. Dit is inmiddels vaker aangetoond: men weet dat het niet slim is om met de 

auto in de file te gaan zitten maar kiest hier iedere dag toch opnieuw voor. Is het een 

taak voor de overheid om te sturen op de gedragsverandering die nodig is? En zo ja, 

hoe kan dit dan het beste worden bereikt? 

o Eveneens kwam in het groepsinterview naar voren dat het ook een belangrijke rol 

voor de overheid zou kunnen zijn om een ‘horrorscenario’ te voorkomen. Dat wil 

zeggen het ontstaan van monopolies van vervoerders en uitsluiting van bepaalde 

groepen burgers omdat ze (commercieel) niet interessant genoeg zijn of wonen in 

afgelegen en tevens dun bevolkte gebieden. Hoe voorkom je als overheid dit soort 

zaken en hoe garandeer je dus dat uiteindelijk iedereen mee kan doen en niemand 

buiten de boot valt? En hoe garandeer je als overheid dat het nieuwe concept ook 

betrouwbaar is (dus dat iedere inwoner van Brabant het vervoer krijgt waar hij of zij 

recht op heeft tegen een betaalbare prijs)? 

o Belangrijk in de verdere ontwikkeling van MaaS is het creëren van platforms om vraag 

en aanbod bij elkaar te brengen en om de onderliggende processen efficiënt en 

transparant af te handelen. Maar stel dat een grote speler een platform maakt dat 

leidend wordt in de markt. Hoe kun je als overheid daar dan eventueel nog greep op 

uitoefenen? Voorstelbaar is immers dat je als overheid bijvoorbeeld toetreding van 

nieuwe spelers wilt garanderen. Deze mogen dus door de marktleider niet uitgesloten 

worden van het dominante platform. Maar hoe regel je de toegankelijkheid hiervan op 

een goede manier als overheid? Kun je sturen op standaarden of op 

randvoorwaarden om zo een eerlijke markt mogelijk te maken? En hoe doe je dit?  

                                                      
6 Zie hiervoor ook het rapport van Inno-V (2017), Uitwerking Aansturingsmodellen van de toekomst, 
geschreven in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. 
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o Conflictbemiddeling tussen bij MaaS betrokken partijen. Als men er niet uitkomt, heeft 

de overheid dan nog een rol vanuit het algemeen belang en zo ja hoe ziet die er dan 

uit? 

o Heeft de overheid een rol in het beïnvloeden van burgers in het maken van hun keuze 

ten aanzien van mobiliteit? Denk aan het doorvoeren van fiscale wijzigingen die 

wellicht nodig zijn om bepaalde vormen van mobiliteit aantrekkelijker te maken boven 

de aanschaf en het gebruik de eigen - dan wel leaseauto. 

 

Aanbevelingen ten aanzien van Persoonlijk nut 

- Keuzevrijheid van burgers is cruciaal in het MaaS concept. Maar dit is ook gevaarlijk. Want 

weten we wel echt voldoende van wat die burger nu precies wil? Vaak denken we dit te weten 

maar checken we deze aanname niet. Het is belangrijk om het MaaS concept niet alleen op 

burgers te testen maar dit vooral ook met ze te doen en ze te betrekken bij de keuzes die 

gemaakt kunnen worden. Zo kunnen ook hun verwachtingen ten aanzien van de rol van de 

overheid bij hun eigen mobiliteit worden meegenomen. 

- Om MaaS werkend te krijgen is ook een gedragsverandering van de reiziger nodig. Het 

belang hiervan kan niet worden onderschat. Momenteel gaat er veel aandacht uit naar het 

inrichten van het concept. Wellicht zou het aspect van de gedragsverandering hierbij sterker 

moeten worden aangezet. 

 

Aanbevelingen ten aanzien van Autonomie 

- Transparantie is een belangrijke eis voor reizigers om het gevoel te hebben dat ze 

daadwerkelijk ‘in control’ zijn. Dat betekent dat het moet gaan om transparantie op alle 

vlakken. Niet alleen van de zaken die voor dienstverlening belangrijk zijn (planning, 

inhoudelijke informatie en betaling), maar ook van achterliggende zaken. Zoals de 

verdienmodellen van de betrokken partijen en de totstandkoming van de tarieven voor 

reizigers.  

- Eerder is het al naar voren gekomen: belangrijk is het om een duidelijk antwoord te formuleren 

op de vraag van wie de data zijn die binnen het MaaS concept worden gegenereerd: van de 

reizigers of van de aanbieders van vervoer? En hoe wordt de privacy van burgers optimaal 

beschermd binnen het MaaS concept? Hoe voorkom je stigmatisering als data bij elkaar wordt 

gebracht?  

- Hoe garandeer je ook betrouwbaar vervoer aan specifieke doelgroepen die moeite zullen 

hebben met MaaS in de praktijk? Dat wil zeggen de mensen die financieel zwak zijn en dus 

niet veel kunnen betalen maar ook mensen die digitaal minder vaardig zijn en dus moeite 

zullen hebben met het plannen, boeken en betalen op basis van digitale systemen. Wat heeft 

het concept hen te bieden? 
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5. Afweging van waarden - een politieke keuze 

Dit rapport brengt de publieke waarde van achtereenvolgens de huidige situatie van de 

concessieverlening van het busvervoer en de toekomstige situatie van MaaS in kaart. Door op een 

systematische wijze naar deze publieke waarde te kijken blijkt verbetering van het draagvlak en de 

legitimiteit van beide initiatieven mogelijk.  

 

Bij de huidige situatie gaat het dan vooral om het versterken van de positie van de burgers/reizigers. 

Zij zijn nu vooral object van beleid en moeten meer betrokken worden om zodoende hun gevoel van in 

controle te zijn en tevens ook hun persoonlijke nut van het busvervoer te verhogen.  

 

Bij MaaS is het net andersom. Dit concept richt zich helemaal op de wensen en behoeften van de 

reiziger. Wil dit initiatief kans van slagen hebben, dan is het zaak om meer oog te hebben voor de 

beleidsdoelstellingen die met MaaS moeten worden gerealiseerd en vraagt het om een betere 

doordenking van de rol van de overheid bij dit initiatief.  

 

In eerste instantie lijken de twee initiatieven uitersten op een continuüm. Bij concessieverlening is het 

de overheid die het initiatief neemt om goed busvervoer te regelen voor burgers. Bij MaaS ligt het 

initiatief bij de vervoerders in samenspraak met reizigers. De rol van de overheid lijkt op voorhand 

minder groot te zijn. 

 

Toch zou schijn wel eens kunnen bedriegen. Als we immers eens wat diepgaander kijken, zien we dat 

in beide situaties de overheid niet de uitvoerder is van het vervoer. Dat zijn vervoerders. Bij 

concessieverlening als opdrachtnemer binnen een verleende concessie, in de toekomstige situatie als 

initiatiefnemer voor passend vervoer. Maar in beide gevallen is de rol van de overheid het toezien op 

wat er gebeurt en het zorgen voor realisatie van de beleidsdoelstellingen. En in beide gevallen gaat 

het om het reguleren van de markt. Weliswaar in andere gradaties en gedaanten, maar toch. En in 

beide gevallen wordt de rol van de overheid anders ingevuld. Bij concessieverlening schrijft de 

overheid vrij gedetailleerd voor aan welke eisen de vervoerder moet voldoen en ziet vervolgens toe op 

de naleving ervan. Dit is een vrij inhoudelijke manier van het reguleren van de markt. Bij MaaS ligt het 

initiatief tot actie meer bij de vervoerders zelf. De rol van de overheid is dan bijvoorbeeld het zorgen 

voor een level playing field, het voorkomen van monopolie posities, het bewaken van de mogelijkheid 

tot toetreding van nieuwe spelers en het toezien op het gebruik van data. Deze manier van reguleren 

is minder inhoudelijk en meer procesmatig van aard. 

 

Er lopen momenteel de nodige pilots met MaaS. Voordat deze op grote schaal kunnen worden 

geïmplementeerd moet de overheid goed nadenken over haar rol en de manier waarop ze die wil 

invullen. Dit om het draagvlak en de legitimiteit (en daarmee het succes) van MaaS te vergroten. Dit 

rapport geeft daartoe enkele aanbevelingen. Onder andere om na te denken over de 

beleidsdoelstellingen voor de toekomst en te kijken in hoeverre deze met MaaS kunnen worden 

gerealiseerd.  

 

Naar verwachting zijn er aanvullende interventies vanuit de overheid nodig voor een goed, 

betrouwbaar, betaalbaar en dekkend netwerk van openbaar vervoer in Brabant. Daarom moet 

gekeken worden welke interventies dat moeten of kunnen zijn en hoe MaaS hierbij past. Zoals het 
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zich nu ontwikkelt lijkt MaaS vooral een goed alternatief voor het realiseren van mobiliteit rond 

rendabele ‘dikke’ lijnen. Daar zullen vervoerders zich op richten en daar valt dan dus ook 

daadwerkelijk wat te kiezen voor burgers. In een dergelijke context kan de rol van de overheid een 

andere zijn dan voor niet rendabele gebieden. Immers dan hoeft de overheid niet te zorgen dat er 

vervoer wordt aangeboden maar hoeft men alleen maar toezicht op het functioneren hierop te houden 

en dient men de toegankelijkheid te waarborgen. Maar gebieden met onrendabele lijnen zijn 

waarschijnlijk niet interessant voor vervoerders op commerciële basis. Dan moet de overheid wellicht 

hierop actie ondernemen. Dat kan zijn het subsidiëren/compenseren vervoerders (aanbod in stand 

houden) of het subsidiëren van burgers (vraag versterking). Misschien is de huidige wijze van 

concessieverlening (efficiënt) voor die gebieden ook wel een hele goede optie. Kortom: dat vraagt om 

keuzes die gemaakt moeten worden. 

 

Ook moet worden nagedacht hoe de transitie kan plaatsvinden van de huidige situatie 

(concessieverlening) maar de toekomstige situatie (met o.a. MaaS). Welke stappen zijn dan nodig en 

wanneer moeten die worden gezet? De bouwstenen notitie waar de provincie momenteel aan werkt 

levert hier belangrijke inzichten voor.. 

 

Intussen hebben we echter te maken met de huidige situatie van concessieverlening. Om het 

draagvlak en de legitimiteit hiervan verder te vergroten kunnen ook enkele acties worden 

ondernomen. Ook hiervoor biedt dit rapport aanbevelingen. 

 

Het uitvoeren van de aanbevelingen is echter geen technische (of ‘objectieve’) uitvoeringskwestie. Het 

gaat vooral om politieke keuzes. Dat vereist een goede doordenking en afweging. Er spelen altijd 

meerdere waarden tegelijkertijd waartussen spanningen bestaan. Dit rapport laat dat zien. Het maken 

van een keuze hiertussen is altijd een politieke keuze. 
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Vergroesen, Erica Programmamanager Openbaar Vervoer 

Provincie Noord-Brabant 

  

 

Bijlage B Bestudeerde documentatie 

# 

Inno-V (2017), Aansturingsmodellen van de toekomst, Den Bosch. 

 

Landsdeel Zuid (2016), OV Toekomstbeeld Landsdeel Zuid, , Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

 

Moore, M. (1997), Creating Public Value. Strategic Management in Government, Harvard University 

Press, Boston. 

 

Moore, M. (2003), Recognizing Public Value, Harvard University Press. 

 

Panteia (2017), Tussentijdse evaluatie OV-Visie 2012-2025, Zoetermeer. 

 

Provincie Noord-Brabant en SRE (2012), OV-visie Brabant. Vraaggericht, verbindend, verantwoord, 

visie vastgesteld in PS en de Regioraad SRE op 11 oktober 2012. 

 

Rutgers. M. (2011), Het Pantheon van de Publieke Waarden, Oratie UvA, Amsterdam 

 

Quinn, R.E. and J. Rohrbaugh (1983), A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a 

Competing Values Approach to Organizational Analysis, in: Management Science, March, pp. 363 – 

377, https://doi.org/10.1287/mnsc.29.3.363 

https://doi.org/10.1287/mnsc.29.3.363


  

pagina 

39/39 15 november 2017 PBLQ – 20171115 Rapport Publieke Waarde OV 

 

Zonder auteur (?), Overstappen naar 2040. Flexibel en slim OV, 

 

 


