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Samen bouwen aan gedragen MaaS afspraken in Vlaanderen

• Open ecosysteem benadering

• Focus 1e participatiecyclus 2020-2021
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Open ecosysteem - afsprakenkader

Vandaag: bilaterale afspraken
Sub-optimaal: 
afspraken per platform Objectief: afsprakenkader voor open ecosysteem

Voorbeelden uit andere sectoren

Bron: KNV MaaSLab



1e participatiecyclus 2020 - 2021



  
 

WERKINGSPRINCIPES BELANGRIJKSTE

Hieronder sommen we enkele werkingsprincipes op waarop toekomstige afspraken tussen actoren uit het open ecosysteem
kunnen stoelen. Als u vertrekt vanuit uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw
functie of ervaring?
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Eerlijke en niet-discriminerende toegang

Vertrouwen bouwen tussen de partners

Transparantie van het ecosysteem

Concurrentie mogelijk maken (level playing field)

Snel concreet worden

Inclusieve toegankelijkheid voor alle potentiële vervoersactoren

Focus op schaalbaarheid

Wederkerigheid (geven en nemen binnen het ecosysteem)

Gelijkheid tussen alle spelers in het ecosysteem

Streven naar maximale keuzevrijheid

Groei stimuleren van de spelers in het ecosysteem

Veerkracht inbouwen om flexibel om te gaan met verandering en tegenslag

Neutraliteit inzake technologie

Focus op innovatie (eerst innovatie, pas dan regulering)

Neutraliteit inzake verdienmodel

Tegengaan van misbruiken
Alle resultaten: 
https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/news_items/645

https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/news_items/645


  
 

AFSPRAKEN OP VERSCHILLENDE DOMEINEN BELANGRIJKSTE

Om te komen tot een werkend MaaS-ecosysteem zullen er op verschillende domeinen afspraken moeten gemaakt worden
tussen alle betrokken spelers in het ecosysteem. Hieronder sommen we enkele van deze domeinen op. Als u vertrekt vanuit
uw eigen job / verantwoordelijkheid, welke zijn voor u de belangrijkste vanuit uw functie of ervaring?

N=75

40%

36%

36%

35%

33%

29%

21%

16%

12%

11%

5%

3%

Het verdienmodel

Relatie met de klant: toegang tot of bezit van de klant, de klantgegevens…

Architectuur, data, technologie en interoperabiliteit

Toegang en gelijk speelveld verzekeren, vermijden van marktverstorende 
risico’s…

Toegang en het hergebruik van operationele data van vervoersmodi

Customer awareness & user centricity

Vertrouwen opbouwen, behouden en versterken

Toegang en het hergebruik van historische data van vervoersmodi

Juridisch kader: GDPR, privacy…

Realiseren van de Vlaamse beleidsdoelstellingen

Gebruikersrechten vrijwaren en beschermen: klachtbehandeling, garanties…

Andere
Alle resultaten: 
https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/news_items/645

https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/news_items/645


Voorbeeld
mogelijke prioritaire
topics om samen
afspraken over te maken
(Work in progress – onder voorbehoud validatie)



Next Steps:



Call to action: https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/

• Meeschrijven?
• Reviewen?

https://maasafsprakenkader.vlaanderen.be/

