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oals bekend leidt de toename
van het autogebÍuik tot steeds
meer overlast: congestie,
mil ieuvervui l ing, verkeerson-

vei l igheid, enzovoort Daarom voert het

ministerie van Verkeer en Waterstaat

een beleid dat is gericht op de reductie

van (de groei van) het aantal voertuig

ki lometers. Randvoorwaarde hierbi i  is

onder meer dat de êconomische Íuncties

van het wegverkeer niet worden aange-

tast. Over het algemeen probeert men

het zakel i jk verkeer en het vrachtverkeer

te  on t z i en  en  i n  sommige  geva l l en  l e l f s

te bevoordelen.
Voor het zakel i jk verkeer (vrachtverkeer

laten we verder buiten beschouwing)
geldt echter dat voor sommige verpiaat

singen wel degeli lk goede alternatieven

voo rhanden  z i j n .  Bovend ien  z í j n  l ang

niet al le verplaatsingen die met een za

kenauto worden gemaakt'zakel i lk ' .  Met

een auto die direct of indirect (ki lometer-

vergoeding) door de werkgever wordt
geÍinancierd, worden ook woon/werk- en
privé-ki lometers gemaakÍ.

Vanwege de toenemende congestie wor-

den steeds meer geluiden Oehoord om

in ketenmobil i teit

Vooral op verkeersintensieve trajecten

l i jkt een rolweggelegd voor het ov en

vervoeraanbieders hebben interesse ge

Ioond voor nieuwe vorrnen van diênsl '

verlening op dit  gebied.

legen dere achïergÍond oriënleert Ver-

keer en Walerstaat Tich op de mogeli jk

heden om werkgevers en werknemers

ertoe te bewegen (deels) meer gebruik

te gaan maken van andere veÍvoervor

men .  I n  d i t  a r t i ke l  gaan  we  i n  op  de  haa l -

baa rhe id  van  ke ïênmob i l i t e i t  a l s  a l t e rna

tieÍ voor in eerste instantie _ de

zakeli jke automobil i tei t  en op de cruciale

rol die telematica hierbi j  speelt.

M O B I T I T E I T  V E R S U S  M O D A -
t ITE IT
Ketenmobíl i tei t  is het gecombineerd ( in-

termodaal) deur tot deur-vervoer van
personen: verschi l lende modali teiten
(privé , lêase-, huuÍ, aíroepauto met of

zonder chauÍfeur, trein, taxi,  bus, f ieisl

worden op eÍf iciênte wijze'aaneenge

schakeld',  Todal een vervoerketen onl '

staat die de reiziger van A naar B brengt.

Een modali teit  is dan niet langer het uit-

gangspunt van de reis, maar vormt

het goede van de auto en het goede van 'slechts'een schakel in de gehele ver

heÍ openbaar vervoer te combineren voerketen. De reiziger koopt 'mobil i Íêi t '

Een ovenicht van ale onde inge verhoudingen in het knchtenveld van ketenmohilíteit en
telematica,laat zien hoe conplex de rclatíes liggen
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Telematica: onmisbare schakel

Ketenmobiliteit - een voÍm

van inteÍmodaal personen-

vervoer - kan op termiin

een alternatief gaan vor-

men voor automobiliteit.

De haalbaarheid is echter

sterk aÍhankeliik van de

efÍectieve inzet van tele-

matica: voor een multi-

functioneel betaalmiddel,

de oÍganisatie van infor-

matie- en geldstromen, en

de dienstverlening op

overstappunten. Een over-

zicht van knelpunten en

mogelijkheden.
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(vervoerki lometers) in plaats van 'moda-

l i tei t ' .
Wil  ketenmobil i tei t  kans van slagen heb
bên, dan zul len dê intermodale alterna-
t ieven voor de auto van hoog niveau
moêten zi jn, makkeli jk te gebÍuiken ên
niet te duur l1l.  Autobezit leidt nu een.
maal tot gebruik. Dê hoge vaste kosten
moeten worden'terugverdiend',  het
comfoÍt is vooralsnog ongeëvenaard en
er hoeft niet te worden overgestapt.
Naasl deze ral ionele argumenten r i jn er
nog een aantal minder rat ionele. De auto
is voor velen meer dan een vervoermid
del: het is een status-symbool, een be-
wijs voor maatschappeli jk succes en per
soonli jke vri jheid ( lees: onaÍhankeli jk-
heid). Dat dit  van wezenlj jke jnvloed is
bl i jkt uit  het Íêit  dat zowel werkgevers
als werknemers de reële kosten van de
auto stelselmatig onderschattên [2].

MUTTI -MOB IT ITEITSKAART
Uit recent onderzoek, verr icht in op
dracht vên het ministêrie van Verkêer en
Waterstaat, js gebleken dat de introduc-
t ie van eên mult i-mobil i tei tskaaÍt kán ler-
den tot een reductie van de totale auto-
mobil i tei t  in Nederland van zo'n 3oÁ Í31.
De mult i-mobil i tei tskaart - ook wel keten-
kaart genoemd - is een pas waarmee de
werknemer gebruik kan maken van ke
tenmobil i tei t  en de hele reis van tevoren
kan laten uitzoeken en regelen. De wêrk-
nemer kan daarbi j  expl iciet aangeven
van welke modali teit  hi j  geen gebruik wil
maken. De kaart dient tevens als
betal ingsbêwijs. Voor hêt ondêrroek is
men uitgegaan van een pri jsstel l ing van

140,- per uur reëlê Íêist i jd.
Ketenmobil i tei t  staat nog in de kinder
schoenen. Met de intÍoductie van de
Odessey-pas heeft Transvision (het voor
malige Trêintaxi) het eerste volwaardigê
ketenproduct in de markt gezet. Met één
teleÍoontjê naar het cal l-centre kan een
reis worden geboekt. De reiziger geeft
aan oí het accent moet l iggen op snel-
heid, comfort of betaalbaarheid, waarna
een op maat gesnêden reis wordt sa-
mengesteld en geregeld, bestaande uit
een mix van lêase- oí huuÍauto (al dan
niet met chauffeur), trein, treintaxi en
taxi.  Stad- en streekvêrvoer r ir tên voor-
alsnog niet in het pakket.
Anderê part i len zi jn nog niêt zover. OV-,
autoverhuuÊ en leasebedri jven, kaart-
exploitanten, locatiehouders (overstap-
punten). rekencentra en potentièle keten-
beheerders beraden zich op hun posit ie

in de markt en heroriènteren zich op hun
kerntaak. Zo is de posit ie van de ov-
bedri jven in de mobil i tei tsmarkt aanzien-
l i jk. Maar vooral onder zakel i jke reizigers
valt de modalspl i t  op tal van vervoerre-

lat ies uit  in het voordeel van de auto.
Met een kêtenproduct kunnen de ov-be-
dri jven een nieuwe markt aanboren door
op maat gesneden vervoer te leveren.
Ook de leasebedri jven hebbên de ambr-
t iê om hun 'core business' uit  te breiden
van wagenparkbeheerdêr naaÍ mobil i -
lei lbeheerder. Verder kunnen ook nieu
we part i jen zich aandienen als mobil i tei t-
beheerder, de zogenaamde 'service

providers'.  Voor al le paÍt i jen geldt dat de
ti jd dringt als zi j  de mobil i tei tsboot naar
morgên niêt wi l lên missen.

In het ondoorzichtige posit iespel dat op
dit moment gaande is, moeten de be-
trokken part i jen het del icate evenwichl
zien te vinden tussen dê noodzaak tot sa-
menwerking en de onvermijdel i jke con-
currentie in de toekomst. De cruciale
vraag in deze nieuwe groe;markt is wie
'Ji teindel i jk de mobil i tei tsketen gaat re-
gisseren en wie er overbl i j f t  als leveran-
cier van een vervoercomponent. Wie
gaat - als gezicht naar de klant toe de
toegevoegde waarde incêssêrên van de
vervoerketen als geheel en wie belandt
in de posit ie van toelêveranciêr, en is
daarmee een schakel in die keten? De
complexiteit  van de onderl inge verhou-
dingen in het krachtenveld kan bi,  bena
dering worden weergegêvên als in het
schema.
Het schema vormt de voorlopige uit-
komst van een ondeízoek onder poten
tiële dienstvêrlênêrs naar de inrichting
van de zogenaamde enti teitsstromen bi j
kêtenmobil iLei l :  geleverde vervoerdien-
sten, inÍormatie en geldstromen. Het
ondeÍzoek wordt uitgevoerd door middel
van Group Decision Room sessies, een
brainstormmethodê met behulp van
computers die het mogelí jk maakt om
anoniem inÍormatie te geven en te kri j
gen Dit is van belang geziên de strategi-
sche waarde van de inÍormatie voor de
deelnemende part i jen. De nieuwe rolveÊ
deling tussen de betrokken part i jen is
immers nog niet uitgekristal l iseerd. Het
onderzoek maakt deel uit  van het be
leidsvormingsproces dat momenteel
gaande is bi j  het ministerie van Verkeer
en Waterstaat.
Welke part i len er uiteindel i jk boven ko-
men drj jven is vooral een kwestie van
ondernemerschap, visie, durf,  innovatie-
vermogen en klantgerichtheid.

TELEMATICA AtS KRITISCHE
S U CC ES FACTO R
Om van ketenmobil i teiL een klantvÍ ien-
del i jk product te maken Ti in telematica
toepassingen onmisbaar. De (zakel i jke)

reir iger is niet al leen gebaat bit  een uni
Íorm betaalmiddel voor al le modali tei-

Metde odessey-paskan men met één tele-
lootttie naarhêt call-centrê een (ketenlrcis

boeken,

ten, maar bi j  de integratie van de func-
t ies informeren, reserveren en betalen.
Dit levert een complex beeld op van al le
mogelí ike geleverde vervoerdiensten, ln-
formatie- en geldstromen, dat zich ge-
heel onttrekt aan het zicht van de reizigeÍ
{zie de pi j len in het schema) Telematica
toêpassingen zi jn nodig voor:
de regie van informatie en geldstromen;

- de ketenkaart als pêrsoons- of bêdÍi j fs-
gebonden identi Í icat ie-, registrat ie- en
betaalmiddel;

- het aantrekkel i jker maken van overstap
puntên en transÍeria.

intormatie- en geldstromên
De betrouwbaarheid van de vervoerke
ten (ên dus van de inÍormatiê hierovêr)
js voor de reiziger van doorslaggevend
belang. Voor de exploitat ie van keten-
diensten is dan ook een complexe orga
nisatie van iníormatie- ên geldstromen
nodig. Het gaat om informatie uitwisse
l ing met de vervoeraanbieders om de ke-
ten logist iek te kunnen besturen èn om
de reiziger informatie te kunnen ver-
strekken over reist i jden en aansluit ingen.
Analoog hieraan lopen de inÍormatie-
stromen over de taí ieven en oveí de ge-
maakte kosten bi j  de verschi l lende ver'
voeroers.
Om ketenmobil i tei t  zo aantrekkel i jk mo-
gel i jk te maken zul len de ketenbeheer-
ders niet al leen moeten proberen een zo
gunstig mogeli jke pri js rê bedingen bi j
de vervoeraanbieders (bi jvoorbeeld door
dê grootschaligê inkoop van veruoer),
maar zul len zi j  ook die inÍormatiestro-
men zodanig moeten inrichtên, dat de
kosten hiervan zo laag mogeli jk bl i jven
Naar verwachting zul len zi j  de ' Í inanciëlê

clearing' (de verrekening)tussen de be-
trokken part i jen niet zelf  op zich nemen.
Een gemeenschappeli jke aanslu;t ing op
VCC en/oï Datatraff ic, de computercentra
waar de verrekening van pinpassen en
credit-cards plaatsvindt, l igt meer voor
de  hand

ketenkaaÉ
Hoê ingewikkêld en complex dê logist ie-
ke organisatie van ketenmobil i tei t  ook is,
de reiziger moêt het uiteraard zo makke-
l i jk mogeli jk worden gemaakt. Dit kan
met behulp van de ketenkaarl als uni-



form betaalmiddel voor al le modali tei-.

ten: auto (brandstoÍpas), trein, bus' taxl.

Als persoons- oÍ bedrijÍsgebonden iden-

tificatie- en registratiemiddel biedt deze

chipkaart grote voordelen. De reiziger

hoeft niet meer in de rij te staan voor lo-

ketten en de werkgever ontvangt peío-

diek een factuur over al le gemaaKe ver-

voerkostên. Dit bespaart dê weftnemêr

een hoop ergernis en de weÍkgever een

hoop administrat ievê rompslomp {kaart-
jes en bonnetjes). Verder zou de kaart

uitgebreid kunnên woÍden met andere

betaalfuncties, zodat de reizigeÍ hem ook

kan gebruiken voor dê parkeermeter, de

parkoergaragê, onderhoud' vervangênd

vervoer bij pech, enzovoort.

Bi lkomend voordeelvan cle ketenkaarr is

dat dê werkgeveÍ door de periodieke fac-

tuur op êenvoudige wiize een exact

overzicht krijgt van het Íeisgêdrag van

zijn werknemers en de totale vervoerkos_

ten voor zi in bedri j f .  Daarnaast ondêl '

steunt de ketenkaart de gÍoeiambitie van

hêt oDênbaar vervoer'  Met het elektroni- -

sche chipkaart-systeem kunnen de op-

brengsten snel ler en nauwkeuriger wor-

den verdeeld dên oP basis van de

huidige WROOV-verdeelsleutel (Wet Re-

gistíat ie Opbrengsten Openbaar Ver-

voer).
ln het beleidsvormingproces voor keten-

mobil i tei t  is ook een Í iscaaltraject opge-

nomên. Er wordt gestudeerd op moge-

l i jkheden om het Í iscaal Íegime aan tê

oassen ter st imulêring van het mobil i -

teitsbeleid. Nu gaat de f iscus nog uat van

êen 'oï-of-situatie': of men maakt ge-

bruik van de auto óf van het openbaaÍ

vervoer. In het geval van de kêtenmobÈ

list is er echter sprakê van een 'en-en-si_

tuatie' .  Hoe de f iscus zal gaan inspelen

oD deze structurele wiiziging is voorals-

nog onduidel i jk Wil de ï iscus het mobil i -

teitsbeleid ondersteunen, dan zal het bê-

lastingstelsel zodanig moeten wordên

ingericht dat (groene) ov-kilometers be-

loond en autokilometers extra belast

gaan wordên.
De herinrichting van het Í iscaal regime

zal in ieder geval heelwat voeten in de

aarde hebben. Zo zou de overheid eisen

kunnen stel len aan de procedures voor

registratie en infoímatie-uitwisseling om

fraude te voorkomen en uitvoeringskos-

ten te minimaliseren. Een gonormeerd
(NNl/lSO) kosteninformatie-systeem op

naam van de gebruikêr (pincodê/bevei l i -

ging) kan hier uitkomst bieden.

overstappunten
Bêhalve in de vervoergebonden dienst-

verlening speelt telematica ook een gro-

te rol in de locatiegebonden dienstverle-

ning. Bi j  ketênmobil i tei t  gaat het dan om

overstappunten: haltes, stations, transfe-

r ia ên parkeerplaatsen. Over het alge-

meen worden deze overstappunten ooor

de reiziger negatiêÍ beleeÍd: het enige

wat je er kan is wachten, en wachttijd is

verloren tijd. Telematica in de vorm van

informatie- en transactievoorrienin gen

kan êen overstappunt êen hêel ander

aanzien geven. De volgende diensten

kunnen worden aangeboden:

teleÍonêren;
inÍoÍmeren: routeplanning (OVR), weers-

verwachting, enzovoorU
reserueren en betalen: openbaar vêÍ-

voerbewijzen, Parkeeígeld;
uitbetalen: geldautomaten

EÍ zi jn meerderê part i ien die als dienst-

aanbieder zouden kunnen optreden. De

leveranciers van outdoor-f urniture en

outdoor-reclame worden geconÍrontêerd

met een zêkere verzadiging van hun

markt. Daarom richtên zij zich meer op

een kwalilêtieve ontwikkeling van he1

productaanbod dan op een verdergaan-

de kwantitatieve groei. Voor hen lijkt een

rolweggêlegd in de exploitat ie van veÊ

dergaande vormen van dienstverlêning

op de overstaPPlaatsen.
Maar ook telecomleveranciers - tradit io-

neel leveÍanciers van 'tikkên en verbin-

dingen' - breiden hun diênstverlening

steeds verder uit van het ontwerpen ven

fysiekê infrastructuren tot het managen

van klantenservice. PTT Telêcom is bi i-

voorbeeld nauw betrokken bi j  de'hat-

tes+telefoon' van het Interliner-netwerk

en bi j  de ontwikkel ing van het Spinc-

concept. een systeem dat actuele reisin-

íàlematica in de votm van iríormatíe' en

tra n sd cti evoorz i e n i n g e n k a n e ê n oYe rst ap p a nt
een heet aÍ,det aanzien gewn.

Íormatie verstrêkt {inclusieÍ veÍtragings-

t i jden) op bushaltês.

c0 N c lus lE
Samenvattend kan worden gesteld dat

de intÍoductie van ketenmobil i tei t  êen ui

terst complex proces is, waarbij men

niet over eên nacht ijs kàn en moet wiF

len gaan. De ketendienst zal stap voor

stap ontwikkeld worden door een groot

aantal part i jen, die daarbi j  nauw moeten

samenwerken. De noodzakelijke inÍor'

matie-uitwisseling tussen deze partijen

onderl ing is volstrekt ondenkbaar zonder

telematica, en hetzelfde geldt voor een

betrouwbare inÍormatie-verstrekking aan

de reizigers. Hieruit  kan geconcludeerd

woÍden dat telematica niet langeÍ

slechts een hulpmiddel is, maar dat z,

steeds mêêr r icht inggêvend woÍdt bi j

het vormgeven van onzê verKêers- en

vervoervooÍzieningen.
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