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Questionnaire

juin 2020

Groupes de discussion

mars 2021

Enquête de la Direction Mobilité
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Secteur d’activité

Taille de l’entreprise

Densité de la zone où se situe l’organisation

Profil des participants
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De inhoud van het B2B MaaS-aanbod
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bijstand in geval van panne of ongeval

Laad- en tankstations

Deelfietsen

Huurfietsen

Delen van elektrische fietsen en scooters

Huren van elektrische fietsen en scooters

Deelwagens

Voertuigonderhoud

Betalend parkeren

Huurwagens

Taxi / wagens op aanvraag

Organisatie van collectief vervoer

Elektrische voortbewegingstoestellen

heel belangrijk eerder belangrijk eerder niet belangrijk helemaal niet belangrijk geen mening



Motieven om in een MaaS-aanbod voor de 
werknemers te voorzien (1/2)
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Automatisch budgetbeheer door integratie in verloning

Aantrekkelijk imago van het bedrijf

Minder wagens op bedrijfsparking

Hogere bereikbaarheid van het bedrijf

Besparing op afhandeling onkosten

Ruimere keuze in vervoersmiddelen voor werknemers

>=200 <200



Belangrijke criteria in een B2B MaaS -contract
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Criteria plaats 1
plaats

1 of 2

Kostprijs 38% 61%

Klemtoon op duurzame mobiliteit 23% 42%

Administratieve lasten, budget-tracking en -beheer 18% 38%

Omvang van het aanbod 10% 31%

Ervaring en reputatie van de aanbieder 4% 11%



Belangstelling voor een MaaS-systeem 
naargelang het arbeidsregime 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

De gemiddelde werknemer in uw bedrijf

Werknemers in een vast uurrooster overdag

Werknemers in een variabel uurrooster

Werknemers die over een bedrijfswagen beschikken

Werknemers met beperkte mobiliteit

Werknemers met veel dienstverplaatsingen

Werknemers met vroege of late werkuren

Werknemers met nachtdiensten

Werknemers die over een mobiliteitsbudget beschikken



Mogelijke redenen om een MaaS-aanbod te 
gebruiken als werknemer
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Mogelijkheid om de app ook te gebruik voor privéverplaatsingen

(voor eigen rekening)

Goedkoper

Meer milieuvriendelijk

Minder last van files

Meer keuzemogelijkheden (meer alternatieven ter beschikking)

Gebruiksgemak (onmiddellijke toegang tot alle

vervoersmiddelen via één app)

Nu kan het hele traject niet worden afgelegd met het openbaar

vervoer

Nuttig alternatief voor de wagen

De verplaatsing van begin- tot eindpunt verloopt sneller



Gemiddelde

Sector
Grootte van de 

organisatie
Bevolkingsdichtheid

Publiek Privaat <200 >=200
Dicht-

bevolkt

Minder

dicht-

bevolkt

Belangstelling voor 

de invoering van 

een MaaS B2B 

aanbod 

(/5)

2,9/5 2,7 3,1 2,6 3,3 3,4 2,4

Belangstelling om 

een proefproject te 

starten voor een 

deel van de 

werknemers (/5)

2,6/5 2,2 3,1 2,3 3 3,1 2,1

Bereidheid om MaaS aan te bieden of uit te testen 
bij de werknemers
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Mogelijke overheidsmaatregelen om MaaS te 
stimuleren

10

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Ondersteuning van commerciële alternatieven voor autobezit 

(vb. huur- of deelwagens, collectieve taxi’s)

Promoten van gebruikerservaringen en goede praktijken

Ondersteuning van proefprojecten bij bedrijven

Ondersteuning van een grotere samenwerking tussen de 

operatoren van het openbaar vervoer (qua uurregeling, …

Verbetering van de infrastructuur om over te stappen (P+R,

fietsenstallingen) (= mobiliteitshubs)

Alternatieven voor de wagen in het mobiliteitsbudget

aantrekkelijker maken

Voorzien in een gunstig fiscaal kader



Des conditions de travail favorables

Des alternatives réalisables

Une offre MaaS élargie aux moyens de transport et de services 
plus durables

Un service de qualité

Les facteurs de réussite pour B2B MaaS
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www.mobilit.belgium.be

Merci de votre attention

contact: its@mobilit.fgov.be


