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Telematica:
in ketenmobilite
Ketenmobiliteit - een voÍm
van inteÍmodaal personenvervoer - kan op termiin
een alternatief gaan vormen voor automobiliteit.
De haalbaarheid is echter
sterk aÍhankeliik van de
efÍectieve inzet van telematica: voor een multifunctioneel betaalmiddel,
de oÍganisatie van informatie- en geldstromen, en
de dienstverlening op
overstappunten. Een overzicht van knelpunten en
mogelijkheden.

oals bekendleidt de toename
van het autogebÍuiktot steeds
meer overlast:congestie,
milieuvervuiling,verkeersonveiligheid,enzovoort Daaromvoert het
ministerievan Verkeeren Waterstaat
een beleid dat is gerichtop de reductie
van (de groei van) het aantalvoertuig
kilometers.Randvoorwaardehierbii is
onder meer dat de êconomischeÍuncties
van het wegverkeerniet worden aangetast. Over het algemeenprobeertmen
het zakelijkverkeeren het vrachtverkeer
t e o n t z i e ne n i n s o m m i g eg e v a l l e nl e l f s
te bevoordelen.
Voor het zakelijkverkeer(vrachtverkeer
latenwe verder buiten beschouwing)
geldt echterdat voor sommige verpiaat
singenwel degelilkgoede alternatieven
z í j nl a n g
v o o r h a n d e nz i j n .B o v e n d i e n
niet alle verplaatsingendie met een za
kenautoworden gemaakt'zakelilk'.Met
een auto die direct of indirect(kilometervergoeding)door de werkgeverwordt
geÍinancierd,worden ook woon/werk-en
privé-kilometersgemaakÍ.
Vanwegede toenemendecongestieworden steedsmeer geluidenOehoordom
het goede van de auto en het goede van
heÍ openbaarvervoer te combineren

trajecten
Vooral op verkeersintensieve
lijkt een rolweggelegd voor het ov en
hebben interessege
vervoeraanbieders
Ioond voor nieuwevorrnen van diênsl'
verleningop dit gebied.
legen dere achïergÍondoriënleertVerkeer en WalerstaatTichop de mogelijk
heden om werkgeversen werknemers
ertoe te bewegen(deels)meer gebruik
te gaan makenvan andereveÍvoervor
m e n . I n d i t a r t i k e gl a a nw e i n o p d e h a a l b a a r h e i dv a n k e ï ê n m o b i l i t eai lt s a l t e r n a
tieÍ voor in eersteinstantie_ de
zakelijkeautomobiliteiten op de cruciale
rol die telematicahierbij speelt.

SO D A M O B I T I T EVI E
T R S UM
t I T EI T
Ketenmobíliteitis het gecombineerd(intermodaal)deur tot deur-vervoervan
personen:verschillendemodaliteiten
(privé , lêase-,huuÍ, aíroepautomet of
zonderchauÍfeur,trein,taxi, bus, fieisl
worden op eÍficiêntewijze'aaneenge
schakeld',Todaleen vervoerketenonl'
staat die de reizigervan A naar B brengt.
Een modaliteitis dan niet langer het uitgangspuntvan de reis,maar vormt
'slechts'eenschakelin de gehelever
voerketen.De reizigerkoopt'mobiliÍêit'

Eenovenicht vanaleonde inge verhoudingenin het knchtenveld vanketenmohilíteiten
telematica,laat zien hoe conplex de rclatíes liggen
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(vervoerkilometers)
in plaatsvan 'modaliteit'.
Wil ketenmobiliteitkansvan slagenheb
bên, dan zullendê intermodalealternatieven voor de auto van hoog niveau
moêten zijn, makkelijkte gebÍuikenên
niet te duur l1l. Autobezitleidt nu een.
maal tot gebruik.Dê hoge vaste kosten
moeten worden'terugverdiend',het
comfoÍt is vooralsnogongeëvenaarden
er hoeft niet te worden overgestapt.
Naasl deze ralioneleargumentenrijn er
nog een aantalminder rationele.De auto
is voor velen meer dan een vervoermid
del: het is een status-symbool,een bewijs voor maatschappelijk
succesen per
soonlijkevrijheid (lees:onaÍhankelijkheid).Dat dit van wezenljjkejnvloed is
blijkt uit het Íêit dat zowel werkgevers
als werknemersde reëlekostenvan de
auto stelselmatigonderschattên[2].

latiesuit in het voordeelvan de auto.
Met een kêtenproductkunnen de ov-bedrijven een nieuwe markt aanborendoor
op maat gesnedenvervoerte leveren.
Ook de leasebedrijvenhebbên de ambrtiê om hun 'core business'uit te breiden
van wagenparkbeheerdêr
naaÍ mobilileilbeheerder.Verderkunnen ook nieu
we partijenzich aandienenals mobiliteitbeheerder,de zogenaamde'service
providers'.Voor alle paÍtijengeldt dat de
tijd dringt als zij de mobiliteitsbootnaar
morgên niêt willên missen.

Metde odessey-paskanmenmet één telelootttie naarhêt call-centrê een (ketenlrcis
boeken,

ten, maar bij de integratievan de functies informeren,reserverenen betalen.
Dit leverteen complex beeld op van alle
mogelíikegeleverdevervoerdiensten,lnIn het ondoorzichtigepositiespeldat op
formatie-en geldstromen,dat zich gedit moment gaandeis, moeten de beheel onttrektaan het zichtvan de reizigeÍ
trokken partijenhet delicateevenwichl
{ziede pijlen in het schema) Telematica
zien te vinden tussendê noodzaaktot satoêpassingenzijn nodig voor:
menwerkingen de onvermijdelijkeconde regievan informatie en geldstromen;
- de ketenkaartals pêrsoons-of bêdÍijfscurrentiein de toekomst.De cruciale
gebondenidentiÍicatie-,registratie-en
vraag in deze nieuwegroe;marktis wie
'Jiteindelijkde mobiliteitsketengaat rebetaalmiddel;
MUTTI-MO
I TBI T E I T S K A A R Tgisserenen wie er overblijftals leveran- - het aantrekkelijkermakenvan overstap
puntên en transÍeria.
Uit recentonderzoek,verrichtin op
cier van een vervoercomponent.Wie
gaat - als gezichtnaar de klant toe de
drachtvên het ministêrievan Verkêeren
Waterstaat,js geblekendat de introductoegevoegdewaarde incêssêrênvan de
intormatie- en geldstromên
tie van eên multi-mobiliteitskaaÍt
kán lervervoerketenals geheelen wie belandt
De betrouwbaarheidvan de vervoerke
den tot een reductievan de totale autoin de positievan toelêveranciêr,en is
ten (ên dus van de inÍormatiêhierovêr)
js voor de reizigervan doorslaggevend
mobiliteitin Nederlandvan zo'n 3oÁÍ31.
daarmeeeen schakelin die keten?De
- ook wel keten- complexiteitvan de onderlingeverhouDe multi-mobiliteitskaart
belang.Voor de exploitatievan ketenkaartgenoemd - is een pas waarmeede
dingen in het krachtenveldkan bi, bena
dienstenis dan ook een complexeorga
werknemergebruikkan makenvan ke
dering worden weergegêvênals in het
nisatievan iníormatie-ên geldstromen
tenmobiliteiten de hele reis van tevoren
schema.
nodig. Het gaat om informatie uitwisse
kan laten uitzoekenen regelen.De wêrkHet schemavormt de voorlopige uitling met de vervoeraanbieders
om de kenemer kan daarbijexplicietaangeven
komst van een ondeízoekonder poten
ten logistiekte kunnen besturenèn om
van welke modaliteithij geen gebruikwil
tiële dienstvêrlênêrsnaar de inrichting
de reizigerinformatiete kunnenvervan de zogenaamdeentiteitsstromenbij
maken.De kaartdient tevens als
strekkenover reistijdenen aansluitingen.
geleverdevervoerdienbetalingsbêwijs.
Voor hêt ondêrroekis
kêtenmobiliLeil:
Analoog hieraanlopen de inÍormatiemen uitgegaanvan een prijsstellingvan
sten, inÍormatie en geldstromen.Het
stromen over de taíievenen oveí de geondeÍzoekwordt uitgevoerddoor middel
maaktekostenbij de verschillendever'
140,-per uur reëlêÍêistijd.
van Group DecisionRoom sessies,een
Ketenmobiliteitstaat nog in de kinder
voeroers.
schoenen.Met de intÍoductievan de
brainstormmethodêmet behulp van
Om ketenmobiliteitzo aantrekkelijkmogelijkte maken zullende ketenbeheerOdessey-pasheeftTransvision(het voor
computersdie het mogelíjkmaaktom
maligeTrêintaxi)het eerstevolwaardigê
anoniem inÍormatiete geven en te krij
ders niet alleenmoeten probereneen zo
gen Dit is van belanggeziênde strategigunstig mogelijkeprijs rê bedingenbij
ketenproductin de markt gezet.Met één
(bijvoorbeelddoor
teleÍoontjênaar het call-centrekan een
sche waarde van de inÍormatievoor de
de vervoeraanbieders
reis worden geboekt.De reizigergeeft
deelnemendepartijen.De nieuwe rolveÊ
dê grootschaligêinkoopvan veruoer),
aan oí het accentmoet liggen op sneldeling tussen de betrokkenpartijenis
maar zullenzij ook die inÍormatiestroheid, comfort of betaalbaarheid,
waarna
immers nog niet uitgekristalliseerd.
Het
men zodanigmoeten inrichtên,dat de
onderzoekmaakt deel uit van het be
kostenhiervanzo laag mogelijk blijven
een op maat gesnêdenreis wordt samengestelden geregeld,bestaandeuit
leidsvormingsproces
dat momenteel
Naar verwachtingzullenzij de 'Íinanciëlê
(al
gaandeis bij het ministerievan Verkeer
een mix van lêase-oí huuÍauto dan
clearing'(de verrekening)tussende bemet
Waterstaat.
niet
chauffeur),trein, treintaxien
en
trokken partijenniet zelf op zich nemen.
taxi. Stad- en streekvêrvoerrirtên voorWelke partilener uiteindelijkboven koEen gemeenschappelijke
aanslu;tingop
men drjjven is vooral een kwestievan
alsnog niet in het pakket.
VCCen/oï Datatraffic,de computercentra
Anderê partilenzijn nog niêt zover.OV-,
ondernemerschap,
visie,durf, innovatiewaar de verrekeningvan pinpassenen
vermogen en klantgerichtheid.
autoverhuuÊen leasebedrijven,
kaartcredit-cardsplaatsvindt,ligt meer voor
exploitanten,locatiehouders(overstapde hand
punten).rekencentraen potentièleketen- T E L E M A T I C
AA
tS KRITISCHE
SUC CE SF A C TR
O
ketenkaaÉ
beheerdersberadenzich op hun positie
in de markt en heroriènterenzich op hun
Om van ketenmobiliteiL
een klantvÍienHoê ingewikkêlden complex dê logistiekerntaak.Zo is de positievan de ovdelijk product te makenTiintelematica
ke organisatievan ketenmobiliteitook is,
bedrijvenin de mobiliteitsmarktaanzien- toepassingenonmisbaar.De (zakelijke)
de reizigermoêt het uiteraardzo makkelijk. Maar vooral onder zakelijkereizigers
reirigeris niet alleengebaatbit een uni
lijk mogelijkworden gemaakt.Dit kan
valt de modalsplit op tal van vervoerreÍorm betaalmiddelvoor alle modaliteimet behulp van de ketenkaarlals uni-

form betaalmiddelvoor alle modalitei-.
ten: auto (brandstoÍpas),trein, bus' taxl.
Als persoons- oÍ bedrijÍsgebonden identificatie- en registratiemiddel biedt deze
chipkaart grote voordelen. De reiziger
hoeft niet meer in de rij te staan voor loketten en de werkgever ontvangt peíodiek een factuur over alle gemaaKe vervoerkostên. Dit bespaart dê weftnemêr
een hoop ergernisen de weÍkgevereen
hoop administratievêrompslomp {kaartjes en bonnetjes).Verderzou de kaart
uitgebreidkunnênwoÍden met andere
betaalfuncties, zodat de reizigeÍ hem ook
overstappunten: haltes, stations, transfekan gebruiken voor dê parkeermeter, de
Over het algeria ên parkeerplaatsen.
parkoergaragê,
onderhoud'vervangênd
ooor
overstappunten
deze
worden
meen
vervoer bij pech, enzovoort.
het
enige
beleeÍd:
negatiêÍ
reiziger
is
de
Bilkomendvoordeelvan cleketenkaarr
wat je er kan is wachten, en wachttijd is
dat dê werkgeveÍ door de periodieke facverloren tijd. Telematica in de vorm van
tuur op êenvoudigewiize een exact
informatie- en transactievoorrienin gen
overzicht krijgt van het Íeisgêdrag van
êen hêel ander
zijn werknemers en de totale vervoerkos_ kan êen overstappunt
diensten
geven.
volgende
De
aanzien
ondêl'
Daarnaast
bedrijf.
ten voor ziin
kunnenworden aangeboden:
steunt de ketenkaart de gÍoeiambitie van
- teleÍonêren;
hêt oDênbaarvervoer' Met het elektroniinÍoÍmeren:routeplanning(OVR),weersde
opkunnen
sche chipkaart-systeem
verwachting, enzovoorU
wornauwkeuriger
en
brengstensneller
reseruerenen betalen: openbaar vêÍden verdeelddên oP basisvan de
(Wet
voerbewijzen, Parkeeígeld;
Rehuidige WROOV-verdeelsleutel
uitbetalen:geldautomaten
gistíatieOpbrengstenOpenbaarVerEÍ zijn meerderêpartiiendie als dienstvoer).
aanbiederzoudenkunnen optreden.De
ln het beleidsvormingproces voor ketenleveranciersvan outdoor-furnitureen
mobiliteitis ook een Íiscaaltrajectopgeoutdoor-reclame worden geconÍrontêerd
mogegestudeerd
op
nomên. Er wordt
met een zêkereverzadigingvan hun
tê
aan
Íegime
het
Íiscaal
lijkhedenom
markt. Daarom richtên zij zich meer op
oassenter stimulêringvan het mobilieen kwalilêtieve ontwikkeling van he1
teitsbeleid.Nu gaat de fiscus nog uatvan
'oï-of-situatie':
productaanboddan op een verdergaangeof men maakt
êen
de kwantitatieve groei. Voor hen lijkt een
het
openbaaÍ
van
óf
bruik van de auto
rolweggêlegd in de exploitatievan veÊ
vervoer. In het geval van de kêtenmobÈ
'en-en-si_
dergaandevormen van dienstverlêning
list is er echtersprakêvan een
op de overstaPPlaatsen.
gaan
inspelen
tuatie'.Hoe de fiscuszal
- traditioMaar ook telecomleveranciers
vooralsis
wiiziging
oD dezestructurele
'tikkên en verbinvan
neel leveÍanciers
nog onduidelijk Wil de ïiscus het mobilidingen' - breiden hun diênstverlening
teitsbeleidondersteunen,dan zal het bêsteeds verder uit van het ontwerpen ven
wordên
lastingstelsel zodanig moeten
fysiekê infrastructuren tot het managen
be(groene)
ov-kilometers
ingericht dat
PTTTelêcom is biivan klantenservice.
loond en autokilometers extra belast
bij de'hatbetrokken
nauw
voorbeeld
gaan wordên.
Interliner-netwerk
het
van
tes+telefoon'
regime
Íiscaal
De herinrichtingvan het
en bij de ontwikkelingvan het Spinczal in iedergeval heelwat voeten in de
concept.een systeemdat actuelereisinaarde hebben. Zo zou de overheid eisen
kunnen stellenaan de proceduresvoor
registratie en infoímatie-uitwisseling om
fraudete voorkomenen uitvoeringskosten te minimaliseren.Een gonormeerd
(NNl/lSO) kosteninformatie-systeem op
naam van de gebruikêr(pincodê/beveiliging) kan hier uitkomst bieden.
overstappunten
Bêhalvein de vervoergebondendienstverleningspeelttelematicaook een grote rol in de locatiegebonden dienstverlening. Bij ketênmobiliteitgaat het dan om

íàlematica in de votm van iríormatíe' en
transdctievoorzi eni ngen kan eên oYerstappant
een heet aÍ,detaanziengewn.

Íormatie verstrêkt {inclusieÍ veÍtragingstijden) op bushaltês.
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Samenvattend kan worden gesteld dat
de intÍoductievan ketenmobiliteitêen 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
aantalpartijen,die daarbijnauw moeten
samenwerken. De noodzakelijkeinÍor'
matie-uitwisseling tussen deze partijen
onderlingis volstrektondenkbaarzonder
telematica,en hetzelfdegeldt voor een
betrouwbare inÍormatie-verstrekking aan
de reizigers.Hieruitkan geconcludeerd
woÍden dat telematicaniet langeÍ
slechtseen hulpmiddelis, maar dat z,
steedsmêêr richtinggêvendwoÍdt bij
het vormgeven van onzê verKêers-en
vervoervooÍzieningen.
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