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Hoofdstuk -1

Samenvatting

Het verslag iOOO, matcht vraag en aanbod in mobiliteit, geeft de oplossing op het
mobiliteitsprobleem deze dagen. Met het idee “Mobility as a service” van Theo Thijssen als grondslag
is er gekeken naar de mogelijkheden om dit systeem werkelijkheid te maken. Dit is in verschillende
fases gegaan.
Eerst is het “Mobility as a Service” volledig uitgeschreven zoals Theo Thijssen deze in zijn hoofd
heeft. Hierna is er gekeken naar de beschikbare oplossingen voor het mobiliteitsprobleem op de
markt die het meest lijken op het idee van Theo Thijssen. Hiervoor zijn zowel nationale als
internationale bedrijven/projecten aangehaald om nuttige informatie te filteren. Al deze informatie
is naast het idee van Theo Thijssen gelegd om de positieve, negatieve en verbeterpunten te kunnen
filteren.
Deze punten zijn opgesomd en op basis hiervan is een verbeterd idee/systeem geschreven genaamd
iOOO. Binnen iOOO wordt er breed ingegaan op het systeem met de nadruk op toepassing bij een
uiteindelijk iOOO product. Belangrijke punten die hier naar voren komen en die het systeem het
beste uitleggen zijn de hoofdfuncties: registratie, matching en betaling.
Uit het systeem zijn functies gefilterd die zijn toegepast in een concept van het uiteindelijke iOOO
product. Dit product is de belichaming van het systeem en een hulpstuk bij het uitleggen van het
systeem aan het publiek.
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Hoofdstuk 0

Probleemstelling

Sinds het inluiden van de nieuwe eeuw zijn we aan de voet gekomen van vele grote uitdagingen en
veranderingen die hiermee gepaard zullen gaan. Oliecrisissen, cultuurconflicten,
klimaatveranderingen, kloofvergroting tussen arm en rijk, voedselschaarste en vele andere
problemen die deze planeet en haar bewoners direct of indirect treffen. Vele wereldproblemen
werken door in meer alledaagse problemen en één van de grote problemen die momenteel aan
voornamelijk de Westerse Wereld knaagt is mobiliteit, gerelateerd aan transport en milieu.
Mobiliteit, het zich voortbewegen, is voor de mens van groot belang en wordt alleen maar
belangrijker. Sinds de komst van de auto en toenemende welvaart zijn mensen meer en meer mobiel
geworden. Dit heeft er toe geleid dat tegenwoordig iedereen wel beschikking heeft over een auto,
scooter, fiets of een mogelijkheid om de bus, tram, metro of trein te pakken. Mobiliteit behoort tot
de dagelijkse behoefte van de mens.
Toch wordt onze mobiliteit ernstig bedreigd vanuit verschillende kanten.
Ruimte
Files, vertragingen en ongelukken zijn allemaal gevolgen van de groeiende druk op het vervoer in ons
land. Deze druk komt door het steeds groter wordende ruimtegebrek op onze wegen. Velen zien
meer asfalt als de oplossing, maar is dit ook een oplossing?
Brandstof
De gemiddelde auto rijdt op een fossiele brandstof. Het aanbod in fossiele brandstoffen zakt en de
vraag wordt met de komst van grootmachten als China en India alsmaar groter. Dit zorgt voor stijging
van de brandstofprijzen en raakt de burger in de portemonnee, en in de mobiliteit.
Milieu
Een probleem wat deels voortvloeit uit het gebruik van fossiele brandstoffen is de aantasting van ons
milieu. De uitlaatgassen dragen bij aan verandering van ons klimaat en tasten daarnaast onze
gezondheid aan. Dit zijn punten die door steeds minder mensen worden geaccepteerd en vragen om
verandering in de omgang met ons milieu.
De 3 bovenstaande uitdagingen en de groeiende frustratie en irritatie rondom deze problemen,
schreeuwen om een antwoord op een brandende vraag: Hoe kan ik in de toekomst zorgeloos mobiel
blijven?
Het antwoord is zowel simpel als zeer complex. Ten eerste moet er besef zijn van de problemen die
er zijn. Dit besef is iets waar weinig meer voor gedaan hoeft te worden, aangezien de media dagelijks
vol staat met de problematiek rondom files en brandstofprijzen. Daarna moet er verandering komen
in de manier hoe wij met mobiliteit omgaan. De hoek waaruit wij mobiliteit tot op heden hebben
bekeken biedt geen antwoorden meer en daarom moeten wij een ander licht op dit thema laten
schijnen.
Dit ander licht wat wij moeten laten schijnen, heeft alles te maken met ruimte, de effectief benutte
ruimtes die dagelijks rondrijden op de weg. Het probleem van mobiliteit ligt bij dit onderwerp en dit
komt omdat wij de ruimte waarmee wij rondrijden niet effectief gebruiken.
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Theo Thijssen, werknemer bij Getronics PinkRoccade Business Application Services, loopt al een
aantal jaren rond met een idee om dit mobiliteitsprobleem in Nederland (maar ook de rest van de
wereld) op te lossen. Dit idee, genaamd Mobility as a Service (MaS), koppelt vraag en aanbod in
mobiliteit.
MaS is echter nog niet een gedachte en heeft nog geen vaste vorm. Vandaar dat er is gevraagd om
MaS tegen het licht te houden, het te verbeteren en een concept bij MaS te ontwerpen. Dit wordt in
7 fases gerealiseerd:

De afbeelding geeft van links naar rechts de fases aan die doorlopen zijn gedurende de opdracht.
Stippen zijn punten waar stukken worden gefilterd en vastgesteld en de cirkels zijn fases waar er in
de breedte is gezocht/gewerkt. De cijfers staan gelijk aan de volgende fasenamen:
1.

Vaststellen MaS
Hier wordt MaS, het idee om het mobiliteitsprobleem op te lossen in Nederland,
vastgesteld. De vaststelling bestaat uit 2 onderdelen: Een scenario waarin de werking van
MaS wordt omschreven en het achterliggende systeem.

2.

Marktonderzoek
Tijdens het marktonderzoek wordt gekeken naar oplossingen die in de lijn liggen van MaS.

3.

Knelpunten en oplossingen MaS
De resultaten uit het marktonderzoek worden naast MaS gelegd en de knelpunten en
oplossingen worden eruit gefilterd.

4.

Verwerking punten in nieuwe visie: iOOO
De knelpunten en oplossingen die zijn vrijgekomen worden gebruikt om MaS te verbeteren.
Deze nieuwe visie heet iOOO. Hiervoor is een nieuw scenario geschreven en wordt wederom
uitleg gegeven over het systeem.

5.

Functionaliteiten iOOO product
Voor het uiteindelijke product is het nodig om de functies van dit product te weten. Deze
worden gefilterd uit het scenario en het systeem van iOOO.

6.

Ontwerp product iOOO
In deze fase wordt het product ontworpen.

7.

Eindproduct
Hier wordt het eindproduct gepresenteerd.
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Hoofdstuk 1

MaS (Mobility as a Service)

In het volgende hoofdstuk wordt het originele idee van MaS (Mobility as a Service) uitgelegd, zoals
Theo Thijssen, bedenker van MaS, deze in zijn hoofd heeft. Vooraf wordt het gebruikersscenario
omschreven, daarna het inhoudelijke systeem.

1.1

Gebruikersscenario MaS

Om van mobiliteit een service te maken moet er communicatie plaats vinden tussen de plaats van
vraag en de plaats van aanbod. De werking van MaS is het best te omschrijven in een
gebruikersscenario:
“De wekker gaat. Het is 7:30 en Daniel moet om 9:00 bij een afspraak zijn in Hilversum. Na de
dagelijkse ochtendrituelen verlaat hij te voet zijn woning en loopt naar de dichtstbijzijnde drukke
verkeersweg. Hij stuurt een vraag voor mobiliteit het netwerk in. Daniel wil naar het Mediapark in
Hilversum, aankomsttijd 9:00.
Rita zit in haar auto vanuit Haarlem naar het Mediapark Hilversum. Gisteren was een slopende dag
voor Rita maar na een goede nachtrust kan ze er weer tegenaan. En ze heeft wel zin in wat
gezelschap tijdens de rit dus maar eens kijken of er iemand mee wil rijden richting Mediapark. Ze zet
haar apparaat aan en na enkele minuten krijgt ze een match. Ene Daniel uit Amsterdam-Zuid moet
ook naar het Mediapark, extra reistijd om hem op te pikken is 2 minuten. Ziet eruit als een
sympathieke jongen. Prima!
Daniel staat klaar naast de weg op de Boelelaan. Daniel krijgt het bericht dat hij door Rita wordt
opgepikt. Ze rijdt in een rode Fiat Panda met kenteken MA-SS-00.
5 minuten later arriveert Rita bij de Boelelaan. Rita's MaS-device geeft aan 'hier te stoppen' om
Daniel in te laten stappen. Daniel loopt naar de auto toe en stapt in. Aangenaam, Daniel Poolen.
Daniel en Rita schudden handen, Rita geeft gas en ze gaan op weg richting Mediapark.
Onderweg komt er een gesprek op gang over de afspraken van Rita en Daniel. Het blijkt dat ze naar
hetzelfde debatprogramma moeten voor opnames. Wat een toeval!
Op het terrein aangekomen parkeert Rita de auto en pakt Daniel zijn apparaat er alvast bij om af te
rekenen. Dankzij het grote aanbod van ritten deze ochtend is de prijs wat lager, maar 0,06 cent per
kilometer, dat scheelt weer. Daniel en Rita houden de apparaten tegen elkaar, dat wordt 2,10 euro.
Daniel en Rita drukken beide op de groene knop om de betaling te accepteren. Het geld wordt
overgeschreven van Daniel’s MaS-account.
Rita geeft aan dat ze na het programma weer terug moet naar Haarlem. Daniel kan de rit terug weer
meerijden!”
Dit scenario geeft een globaal beeld van hoe het systeem in de praktijk werkt. De diepere werking
van dit systeem volgt later.
Een onderwerp wat naar voren komt in het scenario is de flexibiliteit van het systeem. De service die
wordt verleend moet goed, snel en degelijk werken. Bij MaS moet de match die ontstaat gelijk
gebeuren. Hierdoor ben je als gebruiker van MaS flexibel in het gaan en staan waar je wilt.
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1.2

Omschrijving MaS

MaS is een systeem dat van mobiliteit een service maakt. Het koppelt de vraag, het reizen van A naar
B, met het aanbod, de lege rondrijdende plekken in auto’s. Dit doet het systeem real-time, door
gebruik te maken van een mobiel apparaat dat contact kan maken met een netwerk.

1.3

Dynamisch model van vraag en aanbod

MaS draait op de vraag en aanbod die er is voor mobiliteit naar verschillende plekken in Nederland.
Om te zorgen dat er niet meer vraag dan aanbod is of omgekeerd moet er voor gezorgd worden dat
deze twee variabelen gestuurd kunnen worden. Dit kan door een dynamisch model te gebruiken voor
vraag en aanbod. Bij het vraag- en/of aanbodmodel worden externe factoren meegenomen om voor
een stimulans te zorgen.
Enkele externe factoren die meegenomen worden zijn:
- Regio: In bepaalde delen van het land is het aanbod van lege plekken in het verkeer groter
dan anderen. Hoe groter de verkeersflow van mensen in het netwerk op een bepaald gebied
des te lager de prijs per kilometer, en omgekeerd.
- Kortingen: Als aanbieder van een lege plek in de auto kan er ook gekozen worden voor het
geven van korting op de prijs per kilometer.
- Weer: Als het regent ontstaat een indirect grotere vraag naar mobiliteit. Mensen zullen
minder snel geneigd zijn de fiets te pakken en willen liever met een dak boven het hoofd de
eindbestemming droog bereiken. Door kilometerprijs te verhogen of bepaalde beloningen
weg te laten vallen voor de vragers wordt er bij het aanbod gezorgd voor een groter aanbod
om de vraag op te vangen.

1.4

Matchsysteem

Om MaS zo flexibel mogelijk te maken is een ander belangrijk onderdeel van het systeem het
matchsysteem. Dit systeem zorgt er voor dat aan de hand van diverse variabelen van de vrager en de
aanbieder een ideale match ontstaat voor beide kanten. In het scenario hierboven genoemd is het
matchen een kwestie van een aantal klikken en binnen een minuut kan er een match zijn. De match
vindt online real-time plaats.
Het matchsysteem houdt zoals gezegd rekening met verschillende variabelen van de gebruikers.
Deze zijn onder te verdelen in een aantal categorieën:
- Plaats en snelheid gebruikers: D.m.v. het weten van de huidige positie van de gebruiker, de
bestemming en de snelheid waarmee de gebruiker zich verplaatst, kan gezien worden welke
matches het meest gunstig zijn. Voor beide gebruikers
- Profielen: Binnen het profiel van een gebruiker kunnen bepaalde eisen en wensen zijn over
de vraag en aanbod die ze wel en/of niet wensen. Het matchsysteem kan hier rekening mee
houden. Meer hierover onder het kopje veiligheid.
- Externe factoren: Ongelukken, weersomstandigheden, omleidingen kunnen ritten
beïnvloeden en zo ook de matches die gemaakt worden.

1.5

Betalingssysteem/betalingsmethode

Het betalingsysteem is wat MaS afmaakt. Aan het einde van de rit betaalt de meerijder voor het
aantal kilometers dat hij/zij heeft meegereden. Dit maal het tarief per kilometer die aan het begin
van de rit is vastgesteld geeft de prijs die de meerijder moet betalen.
De betaling vindt plaats d.m.v. RFID-technologie, waarbij de betaling wordt verricht door de mobiele
telefoons tegen elkaar aan te houden. Elke gebruiker heeft een account met daarop een X bedrag
wat gestort is van zijn of haar bankrekening. Het betalingsysteem is gekoppeld aan het apparaat
waarop MaS werkt. Als de 2 apparaten tegen elkaar worden gehouden zullen de gebruikers worden
herkend en vindt de betalingoverdracht voor de rit plaats.
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1.6

Vertrouwen en veiligheid MaS

Van groot belang bij MaS is het vertrouwen en veiligheid die de gebruiker moet voelen en krijgen. Dit
gebeurt deels door het soepele en flexibele systeem maar daarnaast zijn er nog andere belangrijke
punten die deze twee factoren verhogen.
Om gebruik te maken van MaS moet een ieder zich registreren bij de vereniging van MaS. Hier zullen
zaken als sofinummer en kenteken gegevens worden gevraagd zodat de vereniging weet wat nodig is
om het systeem goed te laten werken, en bij misbruik te kunnen handelen. Deze eerste drempel die
genomen moet worden geeft al een grote mate van veiligheid aangezien de gebruiker weet dat als er
iets mis gaat de vereniging precies kan zien wie wat gedaan heeft en waar het is gebeurd (dit omdat
iedereen ook steeds aangeeft waar hij/zij heen gaat en d.m.v. GPS kan de positie van mensen
getrackt worden).
Eenmaal geregistreerd moet de gebruiker een profiel aanmaken waar de zaken in komen te staan die
voor elk ander lid te zien zijn. Dit zijn daarom oppervlakkige gegevens als voornaam, een foto,
interesses, en eisen en wensen als het gaat om het aanbieden of vragen naar een rit. Denk hierbij
aan het niet willen zitten in de auto met een roker, of een auto waar huisdieren inzitten (i.v.m. met
een allergie). Bepaalde leeftijdscategorieën of geslacht kan uitgesloten worden en ga zo maar door.
Tijdens gebruik van het systeem is er een evaluatiemogelijkheid voor elke gebruiker. Na een rit
ontvangt de gebruiker een evaluatieformulier die ingevuld kan worden en zo kan er een bepaalde tag
meegegeven worden aan een gebruiker. Reed de persoon te snel of te langzaam? Was het gezellig?
Zou je nog een keer bij deze persoon in de auto willen zitten? Deze gegevens kunnen weer gebruikt
worden voor het matchsysteem. Mensen met slechte evaluaties ontvangen minder snel een rit en
worden uiteindelijk uit het systeem gezet worden.
De evaluatie werkt twee kanten op en geldt zowel voor de vrager als de aanbieder van mobiliteit.
Tot slot bestaat er nog de mogelijkheid voor de gebruiker om klachten per telefoon door te geven
aan de vereniging. De vereniging neemt ze dan in behandeling en waarnodig consequenties aan het
geheel hangen of in erge gevallen de politie waarschuwen.

1.7

Het product en de interactie

Alle informatie in het systeem dat voorheen is genoemd moet op een of andere manier tot de
gebruiker komen. Dit wordt gedaan door een stuk software op de mobiele telefoon of bij verouderde
telefoons zal er een apart product zijn die gemaakt is voor MaS. Belangrijk voor de mobiele telefoons
die MaS draaien is dat de juiste technologieën binnen de telefoon aanwezig zijn zodat alle acties
uitgevoerd kunnen worden.
Eenvoud is belangrijk als het gaat om de interactie met MaS. Iedereen moet het kunnen gebruiken en
het moet snel gebruikt kunnen worden. In het ontwerp van het product en de interactie wordt hier
rekening meegehouden.

1.8

Infrastructurele aanpassingen in Nederland

Binnen MaS is het soms onvermijdelijk dat mensen moeten overstappen tussen bepaalde ritten, om
van deur naar deur te worden gebracht. Hier moet Nederland infrastructureel op voorbereid
worden. Gelukkig vergt dit geen grote aanpassingen. Er moet gedacht worden aan de huidige stop en
go plaatsen die zich al bij stations bevinden voor het carpoolen, eventueel moeten dergelijke hops
komen bij belangrijke kruispunten van snelwegen of lokale wegen. Hierdoor blijft het systeem
flexibel en verstoort het ritten van aanbieders niet.
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1.9

MaS in praktijk

Als MaS eenmaal een feit is en een vast onderdeel wordt van de samenleving kunnen er enkele
rigoureuze veranderingen komen. Enkele kansen en risico’s1:
•
•
•
•
•
•
•

Automobilisten kunnen hun auto behouden of een luxer exemplaar aanschaffen
Automobilisten / forenzen behalen een kostenvoordeel (absoluut en relatief)
Geprofileerde kleinschalige sociale mobiliteit
De overheid bespaart op infrastructurele investeringen
De overheid bespaart op Openbaar Vervoer kosten
Het bedrijfsleven loopt minder schade op door verminderde productiviteit
Het milieu wordt in omvang minder aangetast door schadelijke stoffen en infrastructuur

De volgende risico’s worden onderkend:
• Extra geestelijke belasting voor de automobilisten/forenzen
(minder ruimte voor geestelijk herstel van alle stressfactoren)
• De overheid ziet accijns inkomsten op brandstof dalen
• De gevestigde partijen in de reguliere mobiliteit zien gevaar in deze Mobiliteit als Service
• Verminderde omzet voor partijen gerelateerd aan de automobielbranche / forenzenverkeer.
(dealers, garages, brandstofpartijen, verzekeringen, parkeerexploitatie, etc.)
• Toename onveilige situaties door koppelen van ‘vreemden’ (RFID identificatie, MaS
lidmaatschap)

1.10 Toekomst van MaS
Hoe kan MaS zijn bestaansrecht behouden en zelf uitgroeien tot de basis van mobiliteit in de wereld?
Hieronder enkele voorbeelden hoe MaS kan overleven in de toekomst en zelfs uitgebreid kan
worden:
-

Altijd: Omdat MaS gebaseerd is op mobiliteit kan iedereen die een voertuig heeft en een
plek vrij heeft zich aanmelden bij MaS. Of een auto nou op benzine, diesel, waterstof of lucht
rijdt, of je in een vrachtwagen, bestelbus, brommer of fiets zit, zolang jij plek vrij hebt kan je
je aansluiten bij MaS.

-

Dating: Eigenlijk verschilt het matchsysteem niet met een matchsysteem van een datingsite.
Daarom zou MaS ook als basis gebruikt kunnen als een nieuwe vorm van dating bij mensen.
Door profielen uit te breiden en eisen en wensen aan te scherpen kunnen matches nog beter
worden. MaS stopt de individualisering.

-

Alles: Als MaS een feit is kunnen alle bedrijven die tegenwoordig mobiliteit aanbieden zich
hierop aansluiten voor een x bedrag. Denk hierbij aan leasebedrijven, taxicentrales en OV
etc.

1

De kansen en risico’s komen uit de sheets van de presentatie van Theo Thijssen, Van kiemzaad tot ondernemen, interne presentatie van
Getronics PinkRoccade
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Hoofdstuk 2

Marktonderzoek

Om een beeld te krijgen wat er momenteel beschikbaar is aan “car-sharing”-gerelateerde
oplossingen is er een kort marktonderzoek gedaan naar alle oplossingen die afgelopen tijd
zijn wordt opgezet en/of zijn gestopt. Elk bedrijf wordt kort toegelicht, er wordt gekeken
naar nuttige informatie om mee te nemen en er worden positieve en negatieve punten
aangestipt per bedrijf, die ook mee worden genomen naar de uiteindelijke vorming van het
systeem.

2.1

Binnenlandse oplossingen

Hier volgen enkele positieve en negatieve punten van oplossingen voor “car-sharing” die in het
binnenland zijn gevonden. De oplossingen zijn bezig met opstarten, lopende of beëindigd. Voor de
volledige informatie over de oplossing die gevonden zijn zie bijlage A.
Oplossingen
Omschrijving
Positieve punten
Negatieve punten
Carpoolplein

Online
marktplaats in
vraag en aanbod
van woonwerkverkeer die
zich richt op
bedrijfscollega’s

-

-

Easy Rider

Systeem dat
vraag en aanbod
in mobiliteit
matcht over het
mobiele netwerk

-

-

Kangaroo Miles

Systeem dat
vraag en aanbod
in mobiliteit
matcht over
zowel het
mobiele netwerk,
als internet realtime en gepland
matcht

-

-

-

Duidelijk ingehaakt op
een bepaalde
doelgroep: Bedrijven
en
overheidsinstanties.
Gebruik maken van
carpoolspots
Thuiskomgarantie
Simpel werkende site

-

Werkt op huidige
technologie
Volledig systeem met
mogelijkheden voor
feedback
Systeem werkte goed,
op betalingsysteem na

-

Er worden
automatisch matches
gemaakt door het
online systeem, maar
er kunnen ook zelf
matches gekozen
worden.
Automatisch betalen.
Mogelijkheid om
meerdere personen
mee te nemen
gedurende de route.
De vergoeding van 10
cent p/km valt binnen
de wet en er hoeft
geen belasting over
betaald te worden.

-

-

-

-

-

Kans op carpoolrit
kleiner als je niet bij een
bedrijf werkzaam bent
die zich heeft
aangemeld.
Niet flexibel
Blijft standaard
carpoolen

Betalingssysteem kan
gemakkelijk omzeild
worden
Kritieke massa niet
behaald
Mensen waren niet over
te halen om aan dit
project te participeren
Systeem was gevoelig
voor technische
mankementen, kleinste
fout kan het systeem
doen vallen
Communicatie tussen
het systeem en
gebruiker (bijv.
bevestigingen van
matches) ontbrak soms.
Geen terugkeergarantie,
erg belangrijk voor
werkende mensen!
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Meerijden.nu

Online
marktplaats in
vraag en aanbod
van ritten met
een simpel
matchhulpmiddel

-

-

-

-

Dryves

Systeem dat
vraag en aanbod
in mobiliteit realtime matcht
gebruik makend
van een online
sociaal netwerk

-

-

-

-

Gebruikers moeten
contact met elkaar
opnemen en zijn niet
gelijk aan elkaar
verbonden.
Er is een
matchsysteem dat de
gebruiker kan helpen
met het maken van
een keuze.
Mogelijkheid om voor
ritten naar bepaalde
evenementen een
aparte pagina aan te
maken voor vraag en
aanbod.
Maakt gebruik van
een geregistreerd
netwerk van
gebruikers.

-

Drempel betreft
vertrouwen lager
omdat gebruik wordt
gemaakt van een
virtueel netwerk als
Hyves.
Gebruiker heeft
weinig omkijken naar
betalingssysteem.
Mogelijkheid om
waardering te geven
op andere gebruiker.
Mogelijkheid om het
systeem uit te zetten.

-

-

-

-

-

Alleen geschikt voor
geplande ritten.
Je bent afhankelijk van
een ander.
Aanbod is gering.
Geen mogelijkheid om
een combinatie van
verschillende ritten te
maken.

Geen automatische
matchmogelijkheid.
Op groene bolletjes
klikken kan moeilijk zijn,
gezien de snelheid
waarmee ze rijden en
verlies van overzicht bij
grote concentraties
groene bolletjes.
Trustrating is te simpel,
een cijfer geeft een te
globale weergave van
wat goed of slecht is.
Overstappen vergt tijd,
en een juist knooppunt.
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2.2

Buitenlandse oplossingen

Hier volgen enkele positieve en negatieve punten van oplossingen voor “car-sharing” die in het
buitenland zijn gevonden. De oplossingen zijn bezig met opstarten, lopende of beëindigd. Voor de
volledige informatie over de oplossing die gevonden zijn zie bijlage B.
Oplossingen

Omschrijving

Zimride

Online
marktplaats in
vraag en aanbod
van ritten van
en naar
universiteiten

Positieve punten
-

-

HOVER

Goose

Transferium
waar reizigers
kunnen
overstappen op
auto’s die
richting hun
bestemming
gaat

-

Systeem dat
vraag en aanbod
in mobiliteit
matcht over het
mobiele
netwerk

-

-

-

-

-

Negatieve punten

Product op maat
Keuzevrijheid voor een
vergoeding voor de rit
Duidelijk gericht op
studenten (beperkte
doelgroep)
Toepassen op huidige
online sociale netwerken

-

Men kan deels gebruik
maken van eigen auto
Controle d.m.v. een
lidmaatschap
Herkenning van
deelnemende partijen
Spreiding benzinekosten
(afhankelijk van
benzineprijs)

-

Maakt gebruik van zowel
online omgeving als sms
Integreert ook ander
vervoer zoals
bus/trein/metro en werkt
als 9292
Automatisch
matchsysteem met
bekende
meerijders/bestuurders
die bekend zijn doordat ze
bevriend zijn met en/of
geaccepteerd zijn door de
gebruiker.
Real-time aangeven of je
wilt rijden, meerijden, of
beiden

-

-

-

-

-

Duidelijk gericht op
studenten (beperkte
doelgroep)
Alleen te gebruiken
met internet
Inflexibel aangezien
het matchen (van
zoektocht tot
daadwerkelijke
afspraken maken) veel
tijd inneemt
Grote parkeergarage
nodig om auto’s te
stallen
Vorm van VanPooling,
vorm van carpoolen
waarbij iemand
wisselend als
“taxichauffeur” speelt.
Vanpoolers mogen
gebruik maken van de
vluchtstrook.
Beperkt tot een stad
(niet voor het gehele
land toepasbaar)
Matchsysteem werkt
op basis van
ingevoerde ritten (niet
GPS)
Beperkte informatie
beschikbaar per sms

14

MitfahrZentrale

Uitgebreid
online
marktplaats in
vraag en aanbod
van ritten

-

-

-

-

Ride4cents

Uitgebreid
online
marktplaats in
vraag en aanbod
van ritten

-

Medewerkers die
gebruikers kunnen helpen
met eventuele vragen en
klachten (goede feedback)
Mogelijkheid om een
uitgebreid profiel te
creëren, dit kan
drempelverlagend werken
als het gaat om
vertrouwen en acceptatie.
Site groeit mee met
huidige technologieën
door gebruik van mobiele
telefoons / handhelds met
bel- en
internetmogelijkheden.
Uitgebreid
evaluatiesysteem.

-

Veiligheid wordt
gewaarborgd
Slimme site die vele sites
samenvoegen
Prijsindicatiecalculator
Modulair, gebruiker kan
zelfs steden toevoegen.
Bedrijven kunnen zich ook
aansluiten en hun
diensten aanbieden (denk
aan NS, taxi, GVB, Veolia)

-

-

-

-

-

Geen mogelijkheid om
een combinatie van
verschillende ritten te
maken.
De standaard is dat er
betaald wordt voor
een rit.
Niet flexibel in
afspreken van ritten.

Functionaliteit van
afzonderlijke sites
wordt gereduceerd
(zoals contact via sms
of internet op mobiel)
Geen evaluatie
systeem
Geen garantie dat
mensen direct
reageren
Er moet een prijs
betaald worden.
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2.3

Rapporten en patenten

Tijdens het marktonderzoek zijn diverse rapporten en patenten gevonden betreft “car-sharing”. De
belangrijkste rapporten die gevonden zijn, zijn opgenomen in dit verslag. De gevonden rapporten en
patenten zijn toegevoegd aan de bijlage.

Rapport Nokia Research Center
Een interessant rapport dat in gaat op de mogelijkheid om lege plaatsen in het vervoer te koppelen
aan de vraag naar mobiliteit. Belicht o.a. de invloed van de olieprijs op deze mogelijkheid en
beschrijft enkele scenario’s. Voor het volledige rapport zie bijlage C.

Rapport U.S. Department of Transportation
Een rapport waar gekeken wordt naar diverse geavanceerde publieke transport systemen,
met korte stukken over “dynamic car sharing”. Voor het volledige rapport zie bijlage D.
Rapport The Intelligent Travel Assistant
Rapport over een intelligent travel assistant, een systeem die huidige technologieën en
informatie samenvoegt om zo vraag en aanbod in mobiliteit aan elkaar te koppelen.
Omschrijft de mogelijke werking van het systeem en de ontwerpelementen.
Voor het volledige rapport zie bijlage E.

Patenten
Er zijn er vele patenten op de patentenzoekmachine www.espacenet.com gevonden. Gezien het
grote aantal hits als het gaat op de zoektermen dynamic+car+sharing en aanverwante zoektermen
zijn er een tweetal patenten opgenomen in dit verslag om aan te geven dat het onderwerp leeft en
er zowel in het verleden als het heden diverse internationale partijen mee bezig zijn.
Voor de patenten zie bijlage F.
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2.4

Conclusie

Er zijn vele verschillende online omgevingen die vraag en aanbod in mobiliteit aan elkaar koppelen.
Binnen Nederland zijn het splinters terwijl er in landen als Duitsland en Amerika grotere varianten
zijn. Dit komt omdat de verkeerstromen in deze landen groter zijn en zich concentreren in en rondom
grote steden. In Nederland is dit in vergelijking stukken minder, waardoor de kans op een match met
vraag en aanbod relatief kleiner is.
Toch zijn de splinters in Nederland geen uitstervend ras. De splinters blijven voortbestaan terwijl
nieuwe initiatieven die gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen en betaaltechnieken vaak
mislukken. Dit komt in de meeste gevallen door één van de 3 volgende factoren:
-

Niet behalen van de kritieke massa van gebruikers
Mensen niet over de psychologische drempel kunnen krijgen om ruimte in hun auto af te
staan
Een systeem blijkt niet foutloos en waterdicht te functioneren

Als deze 3 factoren wel goed zijn afgedekt is een succesvol werkend systeem zeer goed mogelijk.
Daarnaast is goed te zien dat er in binnen- en buitenland afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling
is in het koppelen van vraag en aanbod in mobiliteit door middel van “moderne”
communicatietechnieken (internet, mobiele telefonie). Hier wordt in vele projecten gebruik gemaakt
van de mobiliteitsinformatie (positie, snelheid, route) die al jaren beschikbaar is bij weggebruikers
maar pas nu door de groei van internet-, navigatie- en mobiele telefoniegebruikers goed gebruikt kan
worden.
Gezien de nieuwe plannen en pilots die eraan komen en de vele recente patenten die te vinden zijn
betreffende “dynamic car sharing” en aanverwante zoektermen kan gezegd worden dat er een
duidelijke stijging van nieuwe mobiliteitsoplossingen zijn in de mobiliteitsmarkt te verwachten zijn,
vooral op het gebied van het koppelen van vraag en aanbod.

2.5

Aanbeveling

Gezien de ontwikkelingen die gaande zijn en de grote hoeveelheid patenten die dit onderwerp
kunnen raken is het zeer aan te bevelen een uitgebreid patentenonderzoek te doen om te zien of de
uitkomst van deze opdracht enig patent raakt of schendt.
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Hoofdstuk 3

Knelpunten en oplossingen MaS

Nu het marktonderzoek en MaS zijn geschetst onderzoeken we de verschillen en verbeterpunten. De
verbeterpunten worden per onderwerp van MaS omschreven. De punten zullen per onderwerp
worden onderscheiden in belangrijke en optionele verbeterpunten. Voor de uitgebreide lijst met
vergelijkingen tussen de oplossingen gevonden in het marktonderzoek en MaS zie bijlage G.

3.1

Globale werking van MaS

Belangrijk
-

Zorg waar mogelijk voor centraal gelegen op- en afhaalplekken, het liefst binnen 500 meter
binnen de plek waar iemand staat

Optioneel
-

3.2

In het systeem moet rekening worden gehouden met een soort van thuiskomgarantie
(gedacht kan worden aan een afspraak die je met de meerijder inplant)

Vraag en aanbod binnen MaS

Belangrijk
-

Denk niet alleen aan woon- / werkverkeer, maar ook aan universiteiten, steden, gebieden,
landen etc.

-

Ritten moeten een jaar van te voren tot een seconde van te voren kunnen worden
aangevraagd en ingepland. Hierdoor geef je de mensen meer zekerheid op een geslaagde
match

-

Er bestaan momenteel een heleboel carpoolsites waar mensen bij aangesloten zijn, echter
deze sites zijn allemaal los van elkaar. Goed idee zou zijn dat sites als Ride4cents over te
nemen en zo al een bepaald ledennetwerk te hebben. Mooiste zou hierin zijn dat grote
verenigingen als de ANWB hieraan meedoen

-

Er moet in korte tijd een kritieke massa worden bereikt, dit kan alleen door het systeem zo
groot mogelijk neer te zetten en zoveel mogelijk mensen gemakkelijk toegang te bieden tot
het systeem

-

Door de opkomst van sociale netwerken en de vele groepen waar wij als mens ons nu al in
bevinden hebben wij onopgemerkt een zeer groot netwerk van mensen die we voor
mobiliteit raad kunnen vragen. Denk hierbij ook zoals bij dryves aan Facebook, Twitter, Jaiku
etc.

Optioneel
-

Sluit het inplannen van frequente ritten niet uit het systeem, dit kan een goede basis zijn
voor het systeem

-

Geef mensen de kans om een indruk te krijgen van huidige statistieken als een kaart waar in
vlekken de mobiele lege vlekken worden weergegeven. Dit is niet direct functioneel maar
geeft wel een indruk wat men ervan kan verwachten en hoe het er voor staat in Nederland

-

Bij speciale evenementen kunnen er vanuit het land bepaalde stromingen naar 1 plek gaan.
Houdt hier rekening mee en maak hier gebruik van.
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3.3

Het matchsysteem van MaS

Belangrijk
-

De gebruiker moet de mogelijkheid krijgen om het matchen volledig automatisch te laten
verlopen of een match te kunnen kiezen uit de pool met mogelijkheden. Er zou dan wel een
soort tijdslimiet aan de keuze moeten zitten om vertragingen in het matchen zoveel mogelijk
tegen te gaan

-

Matches moeten ook van te voren gemaakt kunnen worden. Hieraan moet een soort
alarmfunctie hangen om mensen erop te attenderen dat de match eraan komt

-

Feedback over het slagen van een match, het bevestigen van een match e.d. is essentieel en
van groot belang dat dit soepel verloopt

-

Voor langere reizen moeten meerdere matches aan elkaar geknoopt kunnen worden

Optioneel
-

Zorg dat mensen toleranties aangeven in hoever ze af willen wijken van hun pad (in km en/of
in tijd)

-

Matches kunnen het best eerst gezocht worden in de naaste omgeving om daarna pas de
zoektocht van het systeem uit te breiden

-

Matchsysteem moet ook matches kunnen maken met het OV

3.4

Betalen binnen MaS

Belangrijk
-

De vergoeding per kilometer kan aan een maximum verbonden zijn. Het dynamisch model
voor vraag en aanbod kan uitgewerkt worden met een marktwerkingoptie.

-

Alles moet via een online rekening lopen die mutaties betreft het saldo bijhoudt

-

Factoren die van belang zijn op het dynamisch model zijn: Vraag, Aanbod, Regio, Tijdstip

Optioneel
-

Kortingen (tot gratis) moeten mogelijk zijn

-

Bonussen voor gebruikers van externe bedrijven moeten mogelijk zijn

-

De waarde van het geld op de online rekening moet niet alleen worden uitgedrukt in euro’s
of dollars, maar ook het aantal kilometers dat ermee gereisd kan worden in bepaalde
gebieden.

-

Kilometerstand wordt door GSM-netwerk, GPS en gecheckt met ingegeven weg

-

Saldo kan te allen tijde gecheckt en aangevuld worden
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3.5

Vertrouwen binnen MaS

Belangrijk
-

Probeer met zoveel mogelijk bekende mensen te gaan reizen, of vrienden van vrienden

-

Maak gebruik van de huidige online sociale netwerken

-

Geef gebruikers de mogelijkheid om zelf bubbels te vormen

-

Mensen hebben tegenwoordig een andere mindset als het gaat om andere mensen toelaten
in de privéruimte. Bij het gehele project moet opgelet worden dat die bubbel doorgeprikt
wordt.

-

Mogelijkheid om jezelf te profileren en eisen en wensen aan te geven tegenover matches

-

Helpdesk achter het systeem voor melden van wanorde of problemen

Optioneel
-

Uitgebreide mogelijkheid om personen te evalueren

-

Mensen moeten binnen het gebruik van het systeem ook een gevoel van controle hebben
over het systeem. Voorbeelden: Aan/uit knop, keuze in matches, etc.

-

Er staan max. 6 verbindingen tussen jou en een persoon ergens op de wereld ( Six degrees of
separation2), dit is een besef dat ook moet komen bij de gebruikers om zo in te zien dat de
kring van potentiële rijders eigenlijk heel groot is

3.6

Veiligheid binnen MaS

Belangrijk
-

Men kan alleen van het systeem gebruik maken als ze zich binnen “het netwerk” bevinden

-

Mensen moeten zich registreren voordat ze het netwerken op kunnen

-

Bij registratie moeten mensen gecontroleerd worden op hun identiteit, om te weten of
degene die zich registreert de persoon is die hij/zij zegt dat hij/zij is

-

Er moet een helpdesk achter het systeem staan die klanten kan helpen waar het systeem het
niet meer kan

-

Veiligheid wordt deels gecreëerd door het vertrouwen in de functionaliteit van het systeem

Optioneel

2

-

Beoordelingsysteem moet aanwezig zijn, maar optioneel voor de gebruiker om te gebruiken

-

Wangedrag binnen het systeem moet tegen worden gegaan en waar nodig bestraft worden.

-

Locatie gebruiker tracken

Six degrees of separation: http://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_separation
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3.7

User interface van MaS-product

Belangrijk
-

Feedback over het zoeken naar matches, het slagen van een match, het bevestigen van een
match e.d. is essentieel en van groot belang dat dit soepel verloopt

Optioneel
-

Ideale situatie is een handheld die speciaal voor het systeem is gemaakt

-

Informatie moet bondig zijn

-

Tijdens ritten moet de gebruiker zien waar hij/zij heen rijdt en welke route je volgt

3.8

Context gerelateerde verbindingen

Belangrijk
-

Milieu: Bij het gehele systeem, interface, product moet rekening gehouden worden met het
milieu en ook eventuele positieve en negatieve effecten op onze omgeving. Hierbij moet in
gedachten worden gehouden dat het niet efficiënter moet maar effectief.

-

Distantieer je met het systeem zoveel mogelijk van alles wat met car en poolen te maken
heeft, en vervang dit door het matchen van vraag en aanbod in mobiliteit.

-

Bied GEEN diverse soorten lidmaatschappen aan, iedereen is gelijk!

Optioneel
-

Doelgroep: De doelgroep die gekozen wordt voor eventuele tests moet niet gekozen worden
a.d.h.v. een bedrijf, maar juist een stad of een bepaald gebied in Nederland. Binnen een
bedrijf blijf je namelijk houden dat alleen die mensen ervan gebruik zullen maken omdat de
focus op hen ligt als doelgroep.

-

Verbroedering: Belangrijk gevoel waar het moet inspelen is verbroedering. Men “offert” iets
op en krijgt er iets voor terug. Dit geeft een stimulerende impuls als het gaat om
socialisering.

-

One-action-total-control design: Streven voor het systeem is alleen wat relevant is te
communiceren naar de gebruiker. Alle informatie die niet nuttig is moet verdwijnen in de
achtergrond. Daarnaast moet het systeem met een simpele actie volledig te controleren zijn
of te bedienen zijn.

-

Patronen: Patronen worden steeds belangrijker in onze samenleving en kunnen nuttige
informatie verschaffen aan mensen waarmee ze zelf inschattingen kunnen maken of juist
real-time informatie krijgen. Voorbeeld: Gebieden aangeven waar je nog heen kan reizen
met het geld dat je momenteel hebt of de actuele reistijd naar bepaalde plaatsen.

-

Zorg tijdens ritten of bij minimaal gebruik van het systeem voor een stand-by stand of
eventuele zinvolle entertainment.

-

Zet het systeem “open” voor andere aanbieders van mobiliteit. Zorg wel dat er duidelijke
afspraken worden gemaakt met andere partijen om te weten of bedrijven betrouwbaar zijn.
Zorg dat er de mogelijkheid is voor mensen om dingen op te bouwen, in welke zin dan ook.
Dit zorgt ervoor dat men waarde in het systeem stopt waardoor het systeem ook meer
waarde krijgt voor de gebruiker.

-
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Hoofdstuk 4

iOOO, matcht vraag en aanbod in mobiliteit

In het volgende hoofdstuk is het idee MaS en alle gevonden voor- en nadelen, struikelblokken e.a.
bevindingen bij elkaar gestopt en is het uiteindelijke systeem omschreven. Dit systeem zal uitgelegd
worden aan de hand van een gebruikersscenario. De visie op het systeem genaamd iOOO (spreek uit
“jo”/”ajo”/”ie-o”) wordt waar mogelijk uitgediept en ondersteund met afbeeldingen om een zo
compleet mogelijk beeld te geven van het systeem en de werking hiervan.

4.1

Gebruikersscenario iOOO

“Het is 17 mei 2018. Daniel heeft online zijn eigen iOOO aangeschaft. Meerijden met iemand voor een
prikkie, en dat van deur tot deur! Daniel neemt zijn iOOO-product uit de verpakking, hip apparaatje
en lekker compact.
Daniel gaat nu eerst eens kijken hoe het allemaal werkt. Na het iOOO-product te hebben opgeladen
zet hij het aan. Het apparaat start op en vraagt om een inlogcode. Inlogcode? Het enige wat Daniel
heeft is een registratiecode. Hij merkt dan de knop registratie op en drukt hier op. Daniel wordt naar
een registratiemenu geleid. Hier vult hij de vereiste registratiegegevens in en zijn registratiecode die
hij met zijn iOOO-product heeft verkregen.
Na registratie ontvangt hij per e-mail op zijn computer de bevestiging en wordt hem gevraagd de
gemailde code bij de volgende keer inloggen in te voeren. Na deze handeling te hebben verricht is
Daniel onderdeel van het grote iOOO-netwerk!
Daniel leest kort de instructies en mogelijkheden van de iOOO omgeving en begint gelijk met het
zoeken van vrienden en kennissen op het netwerk. “Hey, mijn collega zit ook bij iOOO, dat is leuk!”
Hij voegt zijn collega toe aan zijn vriendengroep.
Na enkele vrienden toegevoegd te hebben vult Daniel zijn profiel wat meer in. Hij geeft aan bij zijn
voorkeuren dat niet met rokers wil matchen en het liefst alleen met vrouwen meerijdt. Fotootje erbij
zodat iedereen mij goed kan herkennen en klaar is Kees.
Tot slot gaat Daniel naar zijn online iOOO-rekening. Deze is nu nog leeg. Daniel schrijft 25 euro over
van zijn bankrekening naar zijn online iOOO-rekening. Nu is Daniel helemaal klaar om van iOOO
gebruik te maken.”Morgen zal ik gelijk testen of het werkt.”
De wekker gaat. Het is 7:30 en Daniel moet om 9:00 bij een afspraak zijn in Hilversum. Na de
dagelijkse ochtendrituelen te hebben gedaan verlaat hij te voet zijn woning en loopt naar de
dichtstbijzijnde drukkere verkeersweg. Hij zet zijn iOOO-product aan, logt in en stuurt een vraag voor
mobiliteit het netwerk in. Daniel wil naar het Mediapark in Hilversum, aankomsttijd 9:00.
Suzan zit in haar auto vanuit Haarlem naar het Mediapark Hilversum. Gisteren was een slopende dag
voor Suzan maar na een goede nachtrust kan ze er weer tegenaan. En ze heeft wel zin in wat
gezelschap tijdens de rit dus maar eens kijken of er iemand mee wil rijden richting Mediapark. Ze zet
haar apparaat aan en geeft haar bestemming aan. Na enkele minuten krijgt ze een
matchmogelijkheid. Ene Daniel uit Amsterdam-Zuid moet ook naar het Mediapark, extra reistijd om
hem op te pikken is 8 minuten. Ziet eruit als een sympathieke jongen. En nog een vergoeding van 4,00
ook! Prima!
Daniel ontvangt een match met Suzan die ook naar het Mediapark gaat. Ze rijdt in een rode Fiat
Panda met kenteken II-OO-00. Ze pikt Daniel op 5 minuten lopen hier vandaan. De kosten zijn 4,50.
Daniel accepteert de rit! We hebben een match!
Daniel en Suzan krijgen een rerouting en worden naar de ontmoetingsplek geleid.
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6 minuten later arriveert Suzan bij de Boelelaan. iOOO geeft aan dat de ontmoetingsbestemming is
bereikt. Daniel loopt naar de auto toe en stapt in. Aangenaam, Daniel Poolen. Daniel en Suzan
schudden handen, Suzan geeft gas en ze gaan op weg richting Mediapark.
Onderweg praten Daniel en Suzan wat over de gang van zaken in Nederland, en voor ze het weten
komen ze aan bij het Mediapark. Suzan zet Daniel af en Daniel bedankt voor de rit. Suzan rijdt door
naar haar bestemming.
Om 14:30 is Daniel klaar op het Mediapark en loopt uit het gebouw. Hij moet nog een nieuw paar
sneakers halen bijeen kledingzaak in Harderwijk. Hij voert het adres in en verstuurt de vraag naar
mobiliteit. Hij ziet dat iOOO aan het zoeken is.
Fred zit in zijn auto van Hilversum naar Zeewolde. Hij heeft zijn iOOO aangedaan en krijgt de
ritaanvraag van Daniel binnen. Het ligt perfect op de route en hij accepteert de rit.
Daniel en Fred ontvangen een bericht dat de match is geaccepteerd en krijgen een rerouting.
Na de acceptatie ontvangt Fred een telefoontje dat zijn afspraak in Zeewolde niet meer doorgaat. Dat
betekent dat de match ook niet doorgaat. Hij annuleert de match met een druk op de knop. Daniel
ontvangt het bericht dat de rit is geannuleerd en iOOO vraagt of Daniel een nieuwe match wil maken.
Daniel accepteert het zoeken van een nieuwe match en vind een nieuwe match die hem naar
Harderwijk kan brengen.
Dit scenario geeft een beeld hoe iOOO werkt. Door de vraag naar mobiliteit en het aanbod van lege
rondrijdende plekken real-time te matchen wordt er beter omgegaan met de ruimte die er
momenteel beschikbaar is op de wegen.
Het iOOO-systeem brengt veel vragen met zich mee; Hoe werk het betalingssysteem? Hoe worden
de matches gemaakt? Hoe zit het met de veiligheid? Om een duidelijk beeld van de werking van het
iOOO-systeem te geven worden alle aspecten van dit systeem belicht en uitgediept.

4.2

Doelgroep

De doelgroep van iOOO zijn alle mensen vanaf 18 jaar in Nederland. Eventuele verlaging of verhoging
van de leeftijdsgrens wordt in de toekomst echter niet uitgesloten.
Met de introductie van iOOO wordt er echter de focus gelegd op een bepaald deel van de doelgroep.
Dit is nodig om een goede basis en een goed vangnet te creëren voor iOOO. Alleen zo is het mogelijk
om de kritieke massa te behalen. De kritieke massa wordt hierbij geschat op 280.000 mensen = 1/25
van mobiel Nederland (bron: CBS). Deze grens is geschat als een haalbare en wenselijke grens om
iOOO goed te doen functioneren en de tijd om een match te krijgen acceptabel te houden.
Gezien de waarde van 280.000 mensen als kritieke grens een geschatte waarde is wordt sterk
aangeraden om nader onderzoek te doen naar de exacte waarde van de kritieke grens voor dit
systeem.

4.2.1 Deelname
iOOO werkt alleen als er mensen aan deelnemen. Uit marktonderzoek blijkt dat mensen tegenover
het afstaan van plek in de auto huiverig staan. Redenen hiervoor zijn de privéruimte waar men
instapt (deze wordt toch vaak als “heilig”gezien) en het niet kennen van een persoon. Voor mensen
om bij een vreemde in te stappen geldt ook het niet in controle zijn en bepaalde mate van
onveiligheid.
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Deze punten worden in het systeem waar mogelijk getackeld, maar het is deels ook een
mentaliteitsverandering die plaats moet vinden. Hierop inspelen door middel van reclames is een
mogelijkheid.

4.2.2 Kritieke massa
Bij de introductie van iOOO moet er in korte tijd ongeveer 280.000 mensen deelnemen. De kritieke
massa moet worden bereikt zodat de gebruiker van het systeem binnen 1 minuut een match kan
krijgen met iemand die een plek vrij heeft in/op zijn of haar vervoermiddel.
Bij het bereiken van een kritieke massa bij een dergelijk systeem geldt de kip en het ei verhaal. Er is
geen aanbod dus waarom zou ik me aanmelden en omgekeerd. Deze cirkel moet doorbroken
worden. Zodra het systeem online is, moet er dan ook een basis zijn aan aanbod van mobiliteit.
Hierdoor kan de vraag die binnenkomt beantwoord worden.
Hoe kan je dit bereiken? Het antwoord op deze vraag bestaat uit 3 delen.
Ten eerste is het belangrijk om te kijken naar het huidige aanbod (1) van mobiliteit in het openbare
vervoer. Dit is een vast aanbod dat er al jaren is en dit is een goed vangnet voor de vraag naar
mobiliteit voor iOOO. Alleen we moeten dit beschouwen als vangnet en niet als basis. Zouden we dit
wel doen dan wordt iOOO een veredeld spoorboekje.
Om dit te voorkomen is het nodig om een grote groep potentiële particuliere aanbieders van
mobiliteit aan iOOO toe te voegen. Dit is heel goed mogelijk door alle onafhankelijke carpoolsites
over te nemen (2) en iOOO als "the next step" te introduceren. Omdat al deze carpoolsites geheel
Nederland bedekken creëer je zo een goede basis van gebruikers. Deze eerste gebruikers kunnen dan
tijdelijk kosteloos gebruik maken van het systeem. Daarbij is al bekend dat deze gebruikers bereid
zijn tot het delen van de lege ruimte in een voertuig wat voor een lagere drempel zorgt.
Dit introductiescenario is in combinatie met introductiekortingen, starttarieven, e.a. introductieacties
(3) die gelden voor de gehele doelgroep.

4.2.3 Uitbreiding gebruikers
Eenmaal de introductie neergezet hebbende moet iOOO zich als een olievlek verspreiden over
Nederland. Deels helpt het systeem hier zelf erg goed in. Door bubbels (groepen) te starten en
vrienden hierin te introduceren groeit iOOO. Herkenning en vertrouwen zijn de grote
aantrekkingskrachten.
Uiteraard moeten grote reclamecampagnes die iOOO als de nieuwe standaard introduceren zorgen
voor een big bang in Nederland. De precieze invulling van deze reclamecampagne wordt later
vastgesteld.

4.3

Aanschaf product

De eerste stap richting het gebruik van iOOO is de aanschaf van een iOOO-product. iOOO schaft de
gebruiker aan als pakket, bestaande uit een registratiecode, de software, en een handleiding. Er zijn
3 verschillende versies te koop. Bij elke versie krijgt de gebruiker een registratiecode die nodig is bij
de registratie van de gebruiker op het iOOO- netwerk. Duidelijk moet hierbij zijn dat er ondanks de 3
verschillende versies die te koop zijn er maar één soort lidmaatschap is voor een ieder die gebruik
maakt van iOOO.
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4.3.1 Product: Software Only

De software only versie is voor de gebruiker die zelf de software wil installeren op zijn of haar
apparaat. Van belang bij de aanschaf van het software only pakket van iOOO is dat het apparaat waar
de software op wordt geïnstalleerd voldoet aan de minimale systeemeisen van iOOO.

4.3.2 Product: Mobiel+Software

Het Mobiel+Software is het softwarepakket in combinatie met een mobiele telefoon. Deze
combinatie is bedoeld voor de mensen die een nieuw abonnement met mobiel of los abonnement
willen kopen. Wederom moet de mobiele telefoon voldoen aan de systeemeisen van iOOO.

4.3.3 Product: iOOO Product

Het iOOO-product pakket bestaat uit een apparaat dat speciaal ontworpen is om gebruik te maken
van het iOOO-systeem. Het is niet nodig voor de gebruiker om software te installeren. Het enkel
registreren van de gebruiker op het iOOO-netwerk is voldoende.

4.3.4 Geschatte kosten producten
Aan de software en/of hardware en het deelnemen aan het netwerk zijn in het begin kosten
verbonden. Deze kosten zijn eenmalig.
Software Only: 25-50 euro (vergelijkbaar met simpele softwarepakketten die te koop zijn)
Mobiel+Software: 35-75 euro (de kosten zijn excl. telefoon) (Tom Tom op de mobiel)
Product+Software: 150-200 euro (een navigatieapparaat)
Deze kosten zijn schattingen gebaseerd op vergelijkbare producten die nu op de markt zijn.
De keuze voor 3 verschillende soorten versies is om op zoveel mogelijk manieren de consument te
benaderen en meerdere toegangen tot iOOO te geven.

4.4

iOOO-Netwerk

Om gebruik te kunnen maken van iOOO moet je als gebruiker geregistreerd staan in het iOOOnetwerk. Na registratie bij iOOO kan de gebruiker zichzelf profileren, vrienden/kennissen/groepen
opzoeken en gebruik maken van iOOO. De stappen die de gebruiker moet ondernemen om gebruik
te maken van iOOO en de verschillende aspecten die van toepassing zijn op het netwerk worden
belicht.

25

4.4.1 Registreren op iOOO-netwerk
Om toegang te krijgen tot het netwerk moet een potentiële gebruiker zich eerst registreren.
iOOO is een serieuze oplossing, waarbij veiligheid en integriteit hoog staan aangeschreven.
Bij de aankoop van iOOO heeft de gebruiker een registratiecode ontvangen. Met deze code gaat de
gebruiker naar www.iOOO.nl en gaat daar naar het registratiescherm.
Bij het registratiescherm vult de gebruiker zijn gegevens in. Deze gegevens worden waar mogelijk
gecheckt op echtheid en bij goedkeuring van de gegevens wordt een account activeringscode per email verstuurd en heeft de gebruiker na activering toegang tot iOOO. Deze goedkeuring wordt
ontvangen via e-mail.
Na de bevestiging te hebben ontvangen kan de gebruiker inloggen op het iOOO-systeem en kan de
gebruiker zichzelf verder profileren.
Registratie is bij alle onderzochte systemen in het marktonderzoek van toepassing. Echter bij grote
systemen zoals de MithFahrZentrale is er een uitgebreidere registratie nodig. De achterliggende
redenering hiervoor ligt hoogstwaarschijnlijk in de controleerbaarheid van een grotere groep
mensen. Bij kleinschalige projecten of pilots is het makkelijker kwaadwillende op te sporen dan bij
grootschalige systemen. Vandaar dat bij de registratie voor iOOO voor een uitgebreide registratie is
gekozen gezien de kritieke massa die is vastgesteld op 1 miljoen mensen.

4.4.2 Profielen binnen het netwerk
Eenmaal geregistreerd en in gelogd is het van belang dat de gebruiker zijn persoonlijke profiel zo
volledig mogelijk invult. Het profiel is de digitale belichaming van de gebruiker. Het profiel staat los
van de ingevoerde registratie, het profiel bevat gegevens die openbaar zijn en de registratiegegevens
zijn niet zichtbaar voor overige iOOO-gebruikers.
De gegevens die hier worden ingevuld worden gebruikt door het matchsysteem om een zo'n goed
mogelijke match te maken. Daarbij heeft de gebruiker de mogelijkheid om bepaalde waarden die zijn
ingevuld belangrijker te maken dan anderen. Als voorbeeld: Daniel wil absoluut niet in een auto met
iemand die van klassieke muziek houdt, hij geeft een lagere waarde aan deze "interesse".
Profielen staan voor het grootste deel niet vast en zullen gevormd worden door de gebruiker. De
grenzen van vorming zullen vooraf worden aangegeven door het systeem. Voorbeeld: Foto’s die
geupload worden, worden geschaald en bijgesneden tot een formaat die voldoet aan het
standaardformaat foto die op iOOO zichtbaar is.

4.4.3 Vrienden/Bubbels binnen het netwerk
Eenmaal geprofileerd is de gebruiker klaar om gebruik te maken van iOOO. Hoogstwaarschijnlijk kent
de gebruiker meerdere mensen en/of bubbels (groepen) mensen die al gebruik maken van iOOO of
die gebruik zouden moeten maken van iOOO. De gebruiker heeft daarom de mogelijkheid om
zijn/haar online sociale netwerk op te zetten en vrienden binnen iOOO te zoeken.
Daarin is iOOO niet nieuw. Er zijn al vele online sociale netwerken beschikbaar. Denk hierbij aan
Facebook, Jaiku, Linkedin, Twitter, Hyves. Ook hier is de gebruiker verbonden aan vrienden,
kennissen en is de gebruiker verbonden aan bubbels met dezelfde interesses en/of idealen. Het is
daarom mogelijk om bij iOOO gebruik te maken van deze vrienden en/of gebruikers door ze te
importeren van dergelijke sites.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om binnen het iOOO-netwerk zelf te zoeken naar gebruikers
en/of groepen die de gebruiker toe kan voegen.
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Het is alleen mogelijk mensen toe te voegen van andere online sociale netwerken die ook iOOOgebruiker zijn. Mensen die nog niet geregistreerd staan bij iOOO kunnen met een vriendencode naar
de winkel gaan en korting verkrijgen op een iOOO- product. Deze vriendencode verkrijgen ze als een
vriend die geregistreerd staat bij iOOO hen een uitnodiging toestuurt. De vriendencode is uniek en
kan maar één keer gebruikt worden. Deze vriendenactie is constant beschikbaar. De mate van
korting kan echter variëren.

4.5

Vraag en aanbod van mobiliteit

Vraag en aanbod zijn de twee dingen die iOOO draaiende houden. Er moet wel rekening mee
gehouden worden dat er situaties kunnen ontstaan waar de één het ander overstijgt. Hiervoor bevat
iOOO een dynamisch model voor vraag en aanbod die beiden stimuleert om weer in evenwicht te
komen.

4.5.1 Vraag
De vraag naar mobiliteit binnen het systeem wordt ingevoerd door een gebruiker. De gebruiker voert
deze vraag in via de software die hij/zij heeft geïnstalleerd op zijn/haar iOOO-compatible product.
Motieven voor vraag naar mobiliteit zijn:
- Mogelijkheid om naar werk te gaan
- Rit naar een concert
- Nieuwe mensen leren kennen
- Boodschappen doen
- Op vakantie gaan
- Bezoekje brengen aan iemand

4.5.2 Aanbod
Het aanbod naar mobiliteit binnen het systeem wordt aangegeven door een gebruiker. De gebruiker
geeft dit aanbod aan via de software die hij/zij heeft geïnstalleerd op zijn/haar iOOO-compatible
product.
Motieven voor aanbod naar mobiliteit zijn:
- Nieuwe sociale contacten opdoen
- Geld verdienen
- Meehelpen files bestrijden
- Bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem
De motieven die waarschijnlijk het meest belangrijke zijn voor de aanbieders zijn degene die het
dichts bij de aanbieder staan, het sociale aspect en het geld verdienen. In het achterhoofd spelen
waarschijnlijk de algemene punten, meehelpen aan het bestrijden van files en het klimaatprobleem
helpen oplossen.

4.5.3 Dynamisch model van vraag en Aanbod
Vraag en aanbod binnen mobiliteit bestaat al (denk aan de NS die via treinen klanten mobiliteit
aanbiedt om van A naar B te komen). iOOO koppelt deze aan elkaar koppelen en stimuleert beiden.
Het stimuleren wordt gedaan door een dynamisch model voor vraag en aanbod. Dit model zorgt
ervoor dat bij een scheve verhouding in vraag en aanbod er een stimulerende prikkel vrijkomt voor
dan wel de vraag of het aanbod.
Stimulerende prikkels voor de vraag en aanbod zijn:
- Verschil in prijs per kilometer, bij een hoge vraag, hoge prijs.
- Kortingen en/of gratis producten voor producten bij bedrijven die iOOO sponsoren
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Argumenten voor een dynamisch model, een model dat voortkomt uit het MaS, worden in zekere
mate ook ondersteund door het marktonderzoek. Door de stimulerende prikkels van het dynamische
model stimuleert het een soepel lopend aanbod van vraag en aanbod. Aangezien de werking en
ervaring van het systeem bij de gebruiker bij verschillende andere systemen in elkaars verband
liggen, heeft een dynamisch model ook positieve invloed op de gebruiker. Het systeem biedt de
mogelijkheid om vraag en aanbod te sturen per zichtbaar patroon. Denk hierbij aan vraag en aanbod
per tijdseenheid of geografische locatie.
Daarnaast verdient de aanbieder van mobiliteit geld met het systeem dankzij het dynamisch model,
wat ook voor een stimulerende prikkel zorgt bij de gebruiker.
Naast een dynamische prijs staat er de vaste prijs per kilometer. Deze keuze is niet onderzocht maar
hier kan zonder onderzoek al wat van gezegd worden. Een dynamische prijs is namelijk een veel
eerlijkere prijs ten opzichte van een vaste prijs omdat er rekening wordt gehouden met de
verhouding vraag en aanbod.

4.5.4 Overige vormen van mobiliteit
Vraag en aanbod in mobiliteit houdt niet op bij de consument die zich aansluit bij iOOO. Ook
bedrijven die mobiliteit aanbieden kunnen zich aansluiten bij iOOO. Voorbeelden van bedrijven die
zich hierbij aan kunnen sluiten zijn o.a.:
-

Leasebedrijven
OV
Taxibedrijven

Geregistreerde bedrijven krijgen ook een profiel (dit kan per persoon, gebied of bedrijfstak). iOOOgebruikers kunnen dit bedrijf binnen het netwerk net zo behandelen als andere iOOO-gebruikers.
Deze bedrijven die mobiliteit aanbieden zijn zoals bij de introductie al is besproken van belang voor
het systeem. Deze bedrijven geven een alternatieve keuze in mobiliteit. Echter blijkt uit het
marktonderzoek dat het OV bij andere projecten niet wil meewerken aan dergelijke projecten. Het
OV is bang dat zij klanten kwijtraken die gebruik zullen maken van een systeem als iOOO. Aan de
andere kant krijgt het OV een veel groter bereik, dus meer klanten. Er moet hier nader onderzoek
naar gedaan worden om vast te stellen wat er daadwerkelijk gebeurd in de verschuiving van de
klanten.

4.6

Matchen

Matchen is het belangrijkste onderdeel van iOOO. Hier worden vraag en aanbod op individueel
niveau samengebracht en weer op weg gestuurd. Het samenbrengen, of het matchproces, wordt in
stappen uitgelegd, en zo ook de mogelijkheden die er zijn voor de gebruiker om invloed uit te
oefenen op het matchen.

4.6.1 Het matchproces
Het matchsysteem van iOOO is het belangrijkste onderdeel van iOOO. Dit koppelt alle beschikbare
gegevens binnen het iOOO-netwerk aan elkaar en zoekt de meest gunstige match voor de gebruiker
en de aanbieder van een vrije plaats.
Het iOOO-matchsysteem maakt gebruiken van groepen of bubbels. De ingevoerde gegevens van de
gebruiker hangen aan bepaalde bubbels. Zoals gebruikers die in hetzelfde gebied wonen, gebruikers
met dezelfde interesses etc. Aan de hand van deze gegevens worden matches gemaakt.
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Het matchproces wordt stap voor stap omschreven aan de hand van een dialoogdiagram. Hier wordt
per stap aangegeven wat de informatie- en communicatiestromen binnen iOOO zijn per
verschillende actie. De oranje pijlen geven de communicatiestromen weer en de groene pijlen de
informatiestromen. Het verschil tussen beiden is dat de communicatiestroom de signalen aangeven
die de gebruiker waarneemt/beleefd en de informatiestromen puur datastromen zijn. Voor de
omschrijving van het matchproces binnen iOOO van stap tot stap zie bijlage H.
Lokalisatie

(dialoog: lokalisatie)

De locatie van de gebruiker wordt door iOOO constant bijgehouden om patronen van gebruikers te
herkennen (dit kan nuttige informatie geven betreft bijvoorbeeld: concentraties van mobiliteit).
Er wordt vanuit gegaan dat de gebruiker zijn/haar iOOO product (mits hij aanstaat) constant bij zich
heeft.
Invoer

(dialoog: Invoer vraag)

Bij vraag of aanbod naar mobiliteit moet de gebruiker dit via zijn/haar iOOO product aangeven zodat
het systeem op de hoogte is van de vraag of aanbod. In de dialoog hierboven is te zien hoe een vraag
naar mobiliteit vergaat. Daniel communiceert met iOOO en zijn vraag wordt via zijn iOOO product
wordt de gevraagd naar het systeem gestuurd.
Omgekeerd verloopt dit ook bij het aanbieden van mobiliteit. Suzan communiceert haar aanbod met
iOOO en de informatiestroom loopt via haar iOOO product naar het systeem.

(dialoog: Invoer aanbod)
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Match zoeken

(dialoog: iOOO status “zoekende”)

Zodra het systeem de vraag naar mobiliteit heeft gekregen wordt er een match gezocht onder al het
aanbod naar mobiliteit. Deze zoektocht vindt plaats binnen het iOOO systeem aangezien alle routes
van gebruikers al zijn gecommuniceerd naar het systeem. iOOO communiceert de status “zoekende”
naar de gebruiker door middel van een animatie op het iOOO product.
Match gevonden

(dialoog: acceptatie aanbieder)

Nadat iOOO een match heeft gevonden binnen het systeem wordt er de matches gevraagd de rit te
accepteren. Hierin geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nadat de match van de
aanbiederzijde (Suzan) is geaccepteerd vraagt iOOO de vrager (Daniel) of hij de prijs die voor de rit is
berekend door het systeem accepteert en wil betalen.

(dialoog: acceptatie vrager)

Als Daniel dit heeft geaccepteerd is de match voltooid. Beide gebruikers krijgen dan feedback dat de
match is voltooid en een rerouting naar een plek waar zij elkaar zullen ontmoeten en de rit samen
zullen vervolgen.

(dialoog: feedback en rerouting)
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Betaling

(dialoog: betaling)

Betaling vindt plaats bij acceptatie van de match door de vrager naar mobiliteit, in dit geval Daniel.
Het geld wordt betaald aan Suzan, alleen de verwerking van het bedrag vindt plaats op de online
rekening die op het iOOO systeem zit.
De online rekening kan te allen tijde gecheckt worden door de gebruiker en het bedrag wordt dan
direct van de online rekening afgelezen zoals te zien is in de volgende dialoog.

(dialoog: saldo checken)

4.6.2 Instellingen voor het matchproces
Belangrijk binnen het matchproces zijn de waarden die er hangen aan bijv. de voorkeuren, interesses
e.d. Stel de gebruiker wil graag iemand ontmoeten die veel van vliegtuigen af weet, kan dit gewijzigd
worden door dit als interesse in te voeren binnen het profiel van de gebruiker. Zo heeft de gebruiker
invloed op het matchproces.
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor de gebruiker om bepaalde soorten vervoer uit te sluiten.
Denk hierbij aan bepaalde soorten openbaar vervoer waar niet mee gematcht mag worden, of de
keuze of serie ritten geen optie is. Verder informatie hierover bij de verschillende soorten ritten.
Toleranties zijn ook een instelbare variabele binnen het iOOO systeem. Bij toleranties kan vooral
gedacht worden aan toleranties in het afwijken van het pad en plaats waar de gebruiker afgezet
wordt (als het gaat om de vraag), of het afwijken van de rit die een gebruiker maakt in/op zijn/haar
vervoermiddel. Deze afwijking kan dan zowel in tijd als in kilometers worden uitgedrukt.

4.6.3 Ritmogelijkheden
Zoals al in het matchproces naar voren is gekomen zijn er 3 soorten ritten mogelijk: directe ritten,
geplande ritten en serie ritten. Elke rit wordt kort doorgenomen om het verschil aan te duiden.
Directe rit
Een directe rit is een rit die na de match gelijk in werking treedt. De gebruikers zullen direct na een
match naar elkaar toe geleid worden en vervolgen dan samen de rit naar de juiste bestemming.
Geplande rit
Een geplande rit is een rit die gepland staat voor een bepaalde vertrektijd en datum. Deze kunnen
voorafgaande aan de match opgegeven worden en de vraag wordt dan het netwerk in gestuurd als
een directe rit. Bij een match staat bij beide gebruikers de rit in het scherm vermeld als constante
herinnering.
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4.6.4 Annulering/Wijziging route

(dialoog: voortijdig annuleren)

Het kan voorkomen dat na het maken van een match er zich iets voor doet waardoor het niet meer
mogelijk is om daadwerkelijk te matchen. Het is dan mogelijk om de rit te annuleren.
Er zijn 2 verschillende vormen van annulering: voortijdig en tijdens een rit annuleren.
Bij het voortijdig annuleren van een rit en annuleren tijdens een rit kan de gebruiker de rit met één
druk op de knop annuleren. De transactie wordt dan ongedaan gemaakt en de vrager naar mobiliteit
zal dan (als de gebruiker niet zelf voor de annulering heeft gekozen) gevraagd worden of er een
nieuwe match gezocht moet worden zodra deze is afgezet op een locatie.

(dialoog: annuleren tijdens rit)

4.7

Betalen binnen iOOO

Mobiliteit heeft een prijs. Hiervoor moet ook binnen iOOO betaald worden. Het betalen voor
mobiliteit, en dus het ontvangen van geld voor de aanbieder van mobiliteit, is de grote stimulans
voor de gebruiker om mee te doen aan iOOO. Daarnaast zijn deze betalingen inkomsten voor de
provider.

4.7.1 De online rekening
Elke gebruiker krijgt bij een online account een online rekening. Dit is een account vergelijkbaar met
PayPal. De gebruiker maakt van zijn/haar originele bank-/girorekening geld naar dit account om zo te
ritten te betalen en geld van verdiende ritten te ontvangen.
De gebruiker kan te allen tijde het saldo opvragen om te zien hoeveel geld er nog beschikbaar is.

4.7.2 Dynamisch prijsmodel
Verbonden met het dynamische model van vraag en aanbod staat het dynamische prijsmodel. Met
het dynamische prijsmodel wordt de PPK (prijs per kilometer) bepaald. De PPK verschilt bij de hoogte
van de vraag of van het aanbod.
Het bereik van de PPK ligt tussen de 0 eurocent/km en 18 eurocent/km. Deze range is gekozen om
nog binnen het onbelaste bedrag per kilometer te vallen. Een grotere range kan echter een gunstiger
effect hebben op het systeem aangezien mensen meer kunnen verdienen. Daarbij is het systeem
relatief goedkoop als het bijv. vergeleken wordt met de PPK van een trein die rond de 15
eurocent/km ligt
Voor de PPK-formule waaruit duidelijk wordt hoe de PPK wordt berekend zie bijlage I.
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4.7.3 Prijskorting
Naast de PPK die volgt uit het dynamisch prijsmodel heeft de aanbieder van mobiliteit de
mogelijkheid om een korting van 25%, 50% en 75% te geven over de PPK. Dit is een keuze die
aangegeven wordt in de 2e stap van het matchproces. Voorbeeldsituatie: Suzan zit in de auto en
wordt gematcht met Daniel. Suzan is goed bevriend met Daniel en geeft hem 75% korting over de
normale PPK.
Deze invloed op de prijs geeft de gebruiker wederom meer controle over het systeem wat een
positieve invloed geeft op de gebruiker.

4.7.4 Afrekenen
Het afrekenen gebeurt direct na het matchproces. Nadat de gebruiker heeft bevestigd dat hij/zij de
rit die iOOO heeft gematcht wordt geaccepteerd wordt gelijk het bedrag dat hierbij aanhangt direct
overgemaakt. Dit bedrag wordt uiteraard vermeld bij de bevestiging. Op deze manier koopt de
gebruiker een ticket voor mobiliteit.
De keuze voor het afrekenen direct na het matchproces is gedaan om een simpele reden. De
gebruiker kan het systeem zo niet omzeilen door achteraf met de aanbieder andere betaalafspraken
te maken. Hierdoor kan de provider veel geld mislopen, wat ongunstig is voor de provider. De kracht
van het systeem ligt bij het matchen van vraag en aanbod, hier moet dan ook voor betaald worden.
Zou het later gebeuren bestaat er de kans dat mensen zelf prijsafspraken maken buiten het systeem
om.

4.7.5 Inkomsten provider iOOO
Wat kan een provider aan iOOO verdienen? Provider vraagt, als één van de bedrijven die aan iOOO
werkt, een bepaald percentage die als een soort belasting over de prijs per kilometer geheven wordt.
Een berekening geeft een mogelijk jaarlijkse inkomsten weer. In de volgende tabel is te zien welke
cijfers en aannames3 hiervoor zijn gebruikt en welke uitkomst dit geeft aan inkomsten voor de
provider per jaar. Voor de volledige berekening zie bijlage J.

Input

Waarde

Omschrijving

Aantal gebruikers iOOO

280.000 gebruikers

Werkdagen per/jaar

291 werkdagen per jaar

Gemiddeld aantal kilometers
per autogebruiker per dag
Gemiddelde PPK (prijs per
kilometer)

42 kilometer

Aanname dat 1 op de 25
particuliere auto’s in NL
deelneemt. Totaal aantal
particuliere auto’s 7.000.000
Aanname dat de gebruiker 5,5
dagen in de week gebruik
maakt van de auto voor woonwerkverkeer.
Waarde van CBS

Percentage van de PPK voor
provider

~4,2%

3

0,06 eurocent/kilometer

Maximaal kan er 18
eurocent/kilometer verdiend
worden. Aangenomen is dat de
gemiddelde prijs 1/3 van de
maximale prijs is.
Aanname dat er 12,5% van de
PPK wordt geïnd door de
provider en 2 investeerders. De
inkomsten worden gelijk
verdeeld onder de 3 partijen.

Cijfers komen waar mogelijk van het CBS www.cbs.nl
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Output

Waarde

Omschrijving

Totaal aantal kilometers
gereden door totale iOOO
gemeenschap
Totale inkomsten per jaar

3.363.360.000 km/jaar

-

201.801.600 euro/jaar

Totale inkomsten voor
provider per jaar

8.400.000 euro/jaar

Dit zijn enkel de inkomsten
gegenereerd door het matchen
van ritten.
-

4.8

Veiligheid

Binnen iOOO zitten onderdelen die zorgen voor (een gevoel van) veiligheid. Uit marktonderzoek blijkt
dat veiligheid en vertrouwen in een systeem belangrijke factoren voor deelname zijn. De onderdelen
waar dit is terug te vinden worden aangestipt.

4.8.1 Veilig registreren
De eerste drempel die is ingebouwd in het systeem om deel te nemen aan iOOO is registratie. Hier
worden alle nodige gegevens van een persoon gevraagd om te controleren of deze persoon wel de
persoon is die hij zegt dat hij is. Als dit eenmaal vast staat krijgt de persoon toegang tot iOOO.
Deze uitgebreide registratie zorgt ervoor dat iedereen binnen iOOO zeker weet dat de persoon met
wie bijvoorbeeld wordt gematcht echt bestaat.
Door registratie wordt het kwaadwillige mensen moeilijk gemaakt. Stel dat een gebruiker problemen
ondervindt van een andere gebruiker, kan hiervan melding worden gedaan bij de helpdesk en/of
politie (afhankelijk van de ernst van het geval). Daarbij zijn kwaadwillenden makkelijk op te sporen
doordat deze geregistreerd zijn bij iOOO en constant getrackt worden.
Daar tegenover staat dat de gebruiker een deel van haar/zijn “vrijheid” moet inleveren. Het feit dat
iOOO constant weet waar een gebruiker is en het online zichtbaar zijn voor overige gebruikers kan
een drempel zijn voor gebruikers. De vraag of de mens deze “inbreuk op de privacy”als negatief
ervaren wordt beantwoord door te kijken naar de huidige ontwikkeling binnen dit vraagstuk. De
explosieve groei van online sociale netwerken geeft aan dat de mens wel degelijk zichzelf online wil
tonen en de mate hierin zelf wil bepalen.

4.8.2 Beoordelingssysteem
Iedereen heeft aan het einde van een rit de mogelijkheid om alles te evalueren. Dit is nadrukkelijk de
keuze van de gebruiker zelf en de gebruiker kan dit via het mobiele apparaat doen en/of thuis achter
de computer. Er verschijnt een bericht of de gebruiker de persoon waarmee gematcht is wil
evalueren.
Evaluatie van een rit is niet iets wat terugkwam als goede of slechte punten bij het marktonderzoek.
Dit komt omdat de mensen vaak al met elkaar bekend zijn (zelfde bedrijf) of dat ze elkaar zelf
uitkiezen en vooraf kennismaken, waardoor evaluatie achteraf overbodig wordt. Bij iOOO is het
mogelijk dat de gebruiker een andere gebruiker al vooraf kent mogelijk, maar gezien de diversiteit in
ritten die er zullen worden aangevraagd en aangeboden is het niet te vermijden dat de gebruiker met
een nog onbekend persoon wordt gematcht. Daarom is de mogelijkheid om dergelijke mensen te
evalueren en eventueel uit te sluiten van de matchmogelijkheden van de gebruiker wederom een
manier van controle om iOOO aangenamer te maken voor de gebruiker.
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4.8.3 Vertrouwen in iOOO
Een onderdeel van veiligheid die niet te grijpen is maar wel te sturen is vertrouwen. Door meer
aandacht te vestigen op enkele onderdelen van het systeem neemt het vertrouwen toe. De punten
van aandacht zijn:
- Foutloos werken van het systeem (geen fouten geeft een positieve ervaring met het systeem)
- Aan/Uit knop voor deelname aan iOOO (controle over het beschikbaar zijn in handen van de
gebruiker leggen)
- Mogelijkheid om matchen te beïnvloeden door instellingen (controle betreft matchen meer in
handen gebruiker leggen)
- Een eigen netwerk creëren van matchmogelijkheden (vertrouwde groep mensen voor
matchmogelijkheden bekijken)
- Beoordeling mogelijkheid (slechte en goede ervaringen aan kunnen geven en mensen zo uitsluiten
of verwelkomen binnen het netwerk van de gebruiker)
- Helpdesk voor "echte"problemen (een handvat voor de gebruiker voor als het echt mis gaat)
Al deze punten komen terug in de resultaten van het marktonderzoek.

4.8.4 iOOO-Helpdesk
Om problemen binnen iOOO op te lossen is er, als iOOO zelf geen uitkomst biedt, een helpdesk
beschikbaar die vragen van (potentiële) gebruikers beantwoord en ze helpt waar nodig. De helpdesk
bestaat deels ook uit het team dat het netwerk heeft opgezet om zo sneller en effectiever problemen
op te lossen. Naar mate het systeem meer ingeburgerd is kunnen deze mensen vervangen worden
voor een team dat zich meer richt op standaard vragen en klachten van gebruikers over andere
gebruikers.

4.9

Hardware en software van iOOO

iOOO draait op diverse platformen en moet daarbij communiceren met verschillende technieken om
alle opties binnen iOOO te laten functioneren. Onder de kop Hardware + Software worden alle
mogelijke eisen en wensen vermeld.

4.9.1 Verschillende platformen
In de basis bestaat iOOO uit twee verschillende onderdelen: De online omgeving voor registratie en
het onderhouden van het profiel en daarnaast het aanbieden of vragen naar ritten. Beiden worden
zowel mobiel als op een “vaste”desktop gebruikt. Dit houdt in dat er een stuk software moet draaien
op een laptop en/of pc en er moet een product zijn dat in de zak mee te nemen is.
De mogelijkheden van iOOO op beide platformen zijn bijna gelijk. De verschillen worden in de
volgende kopjes aangegeven.
Naast deze platformen moeten er servers zijn waarop de online software draait en een
rekencentrum die de matches van vraag en aanbod regelen.
Laptop/PC
De laptop en/of PC staat in de westerse wereld vaak als “mainframe” van alle elektronische data die
door de consument wordt gebruikt. Gezien de grote rol die dit thuisstation speelt in het
hedendaagse leven moeten de functionaliteiten van iOOO volledig te gebruiken zijn, echter moet de
gebruiker wel een mobiele versie bezitten om zo de tracking-functie te kunnen gebruiken.
Mobiel
De "on-the-road"-versie van iOOO heeft alle mogelijke functies die iOOO te bieden heeft. Zowel het
matchen als het wijzigen van interesses in een profiel is mogelijk met deze mobiele versie.
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Servers
Het hart van iOOO zijn de servers waar het systeem op draait. Alle wijzigingen die worden gemaakt
worden opgeslagen op de server.

4.9.2 Systeemeisen software
De systeemeisen voor beide platformen moeten gelijk zijn aangezien de functies van iOOO op de
verschillende platformen gelijk is. De belangrijkste systeemeisen voor de gebruikersplatformen zijn
de communicatiemiddelen. De gebruiker moet met het systeem kunnen communiceren en de positie
van de gebruiker moet constant getrackt kunnen worden.

4.10 Mobiliteitsinformatie
Mobiliteit krijgt door iOOO een ander gezicht in onze samenleving. Het is iets wat constant aanwezig
is, net als het weer.
De gegevens van het weer4 wordt al decennia gebruikt om een voorspelling te doen in het weer dat
komen gaat. Dit gaat meestal in de vorm van radarbeelden die informatie geven over wat de wind
doet met de wolken, en hieruit kunnen allerlei conclusies gefilterd worden.
Sinds een aantal jaar is het voorspellen van het weer niet alleen weggelegd voor de Erwin Krollen in
deze wereld, maar met sites als buienradar.nl kan de Nederlander zelf zien wat er aan buien en/of
zon aan zit te komen.
Deze gegevens die als vlekken over een kaart5 worden gelegd geven de mens een nieuwe wijsheid
die zeer gemakkelijk toegankelijk is en op te nemen is. Daarbij geeft het de mens ook het vermogen
om te voorspellen en bepaalde acties te verrichten die voorheen niet mogelijk waren.
Dit is ook mogelijk met de gegevens die beschikbaar zijn/komen bij iOOO. TomTom is al een
voorbeeld van een bedrijf die met ontzettend veel gegevens van de automobilisten die een TomTom
gebruiken om exacte voorspellingen te doen als het gaat om reistijd, routebeschrijving etc.
iOOO geeft mobiliteitsinformatie aan de gebruiker. Op buienradar-achtige afbeeldingen kan men
real-time zien hoever de gebruiker kan reizen met een bepaald tarief, waar zich de vraag en aanbod
bevindt etc.
Deze informatie/feiten geeft de gebruiker informatie die invloed kan hebben op het gedrag van de
gebruiker bij het gebruik van iOOO.
http://www.tom- carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/
http://www.mysociety.org/2007/more-travel- maps/

(een plaatje dat de reistijden vanaf één punt weergeeft, van rood (5-10 minuten) tot groen (40-50
minuten))

4

Buienradar: www.buienradar.nl

5

Nieuwe vormen van weergave van mobiliteit:
http://www.tom- carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/
http://www.mysociety.org/2007/more-travel- maps/
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4.11 De Toekomst van iOOO
Na 10 jaar iOOO zal er veel veranderen voor de mensheid. Het is belangrijk om ook hier een beeld
van te krijgen om zo eventuele veranderingen binnen iOOO aan te zien komen en er zo ook op
voorbereid te zijn.

4.11.1 Ontwikkeling van nieuwe technieken
De mate van succes van iOOO staat of valt deels bij de trends die momenteel leven op het gebied van
mobiliteit. Wat hier momenteel is te zien dat systemen als Intelligent Cruise Control 6 of auto’s die
zelf rijden en beslissing maken in het verkeer in opkomst zijn. Door de toepassing van deze nieuwe
technologieën kan geconstateerd worden dat de auto steeds meer een voertuig waar de gebruiker in
de toekomst enkel de bestemming op moet geven en de gebruiker wordt van A naar B gebracht. Er
zal dan meer tijd vrij komen in auto’s om andere dingen te doen dan focussen op het verkeer.
iOOO past perfect in dit plaatje!

4.11.2 Concurrenten iOOO
Het is niet onwaarschijnlijk dat er naast iOOO meerdere systemen komen die mobiliteit aanbieden
als een service. Net als providers van mobiel bellen. Concurrentie hier is alleen maar gezond en
positief voor potentiële gebruikers. De enige grote "vijand" van iOOO is een systeem waarvoor niet
betaald hoeft te worden. Denk hierbij aan de opkomst van internetbellen die langzaam aan het
bellen via het GSM-netwerk overneemt.

4.11.3 Spin-off bedrijven
Dankzij iOOO ontstaan er een grote nieuwe voedingsbodem voor nieuwe bedrijven die gebruik
maken van deze nieuwe mogelijkheden. Enkele voorbeelden van bedrijven zijn:
- Nieuwe manier van transporteren goederen: Lege ruimtes in rondrijdende auto’s worden gevuld
met goederen.
- Reisbureaus: Reizen boeken i.c.m. iOOO door mee te reizen met mensen die naar een
vakantiebestemming gaan en zelf ruimte over hebben
- Datingservice: iOOO matcht mensen, dus is het ook mogelijk om mensen die op zoek zijn naar een
partner te matchen.
- A la minute foodservice: Door het vrijkomen van gegevens als positie, snelheid en richting kan een
bijv. een Mc-Drive bestellingen binnen krijgen voordat de gebruiker er is.

4.11.4 Risico’s van iOOO
Hoe groter een systeem wordt, hoe meer risico’s er op komen die men voorheen niet voorzien had.
Enkele problemen die zich voor kunnen doen in de toekomst:
- Beperkte beschikbaarheid van opstappunten
- Teveel vraag, te weinig aanbod (verzadigde vraag en aanbod)
- Het wegennet en op- en afhaalplaatsen aanpassen op toenemende vraag en aanbod op bepaalde
plaatsen en gebieden in het land

6

Adaptive Cruise Control: http://nl.wikipedia.org/wiki/Adaptive_cruise_control
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4.12 Conclusie
De visie op een verbeterd MaS, iOOO, staat. Vergeleken met MaS is iOOO verder uitgediept op het
gebied van functionaliteit. Hierdoor zijn de belangrijke hoofdfuncties van het systeem boven komen
drijven. Deze zijn:
- Registratie (Aanschaf, Registratie, Profilering)
- Matching (Vraag en Aanbod, Matching, Annuleren)
- Betaling (Online rekening, Betaling)
Deze hoofdfuncties omschrijven de belangrijkste functies van. Deze 3 hoofdfuncties zijn de basis voor
de interface van het iOOO-product. Achter de hoofdfuncties staan de onderwerpen die hieronder
vallen.
Naast de functies zijn er nu al een aantal keuzes die gemaakt kunnen worden. Een belangrijke voor
het vervolg is het soort product dat gekozen wordt. In de visie zijn 3 soorten omschreven (zie
hoofdstuk 4.3). Gezien het scenario van iOOO, het onderbrengen van enkele functies en een stuk
herkenbaarheid is er gekozen voor het iOOO-product, een product dat speciaal gemaakt is om
gebruik te maken van iOOO. In het scenario wordt hier al kort over gesproken. Er is meer ruimte om
creativiteit en vernieuwing te uitten bij het ontwerp en het product weerspiegeld de belangen die er
spelen in het toekomstbeeld waar dit product zich in zal bevinden. Dit toekomstbeeld is een
verlenging en vererging van de problemen die zijn gesteld in het inleidende stuk van de
probleemstelling. Bij dit toekomstbeeld wordt er gekeken naar de impact van de problemen en iOOO
op macroniveau en de functionaliteit op mesoniveau.
iOOO is echter verre van af. Het verschil met MaS zijn enkel verbeterpunten die zijn voortgekomen
uit het marktonderzoek dat is gedaan. iOOO vraagt daarom om aandacht en visies vanuit
bijvoorbeeld politieke, economische en maatschappelijke punten.
iOOO is toekomstbestendig en kan op verschillende manieren toegepast worden. Het systeem kan op
zowel micro-, meso- als macroniveau worden toegepast en is een goede voedingsbodem voor spinoffs. De breedte en diversiteit in inzetbaarheid maakt het systeem daardoor interessanter om verder
in te investereren voor de investerende partij(en).

4.13 Aanbeveling
Zoals bij de conclusie al is gezegd, de basis van iOOO staat er, maar het is verre van af. Er zijn enkele
vraagstukken die verder onderzocht moeten worden om een stevig en geloofwaardig fundament te
leggen voor iOOO. Bij deze vraagstukken gaat het voornamelijk om de haalbaarheid van verschillende
aspecten van het systeem. Enkele vraagstukken:
- Introductie: Is het mogelijk om de carpoolsites over te nemen of is er een betere manier om
snel een basis aan aanbod van mobiliteit te creëren?
- Het product: Hoe ziet de precieze inhoud van de online omgeving en de software op het
product zelf eruit?
- Privacy: Waar liggen de grenzen van het innen van gegevens van de gebruiker en het gebruik
maken hiervan?
- Vraag en Aanbod: Wat zijn de precieze cijfers van het huidige vraag en aanbod, wie zijn het
wel wie zijn het niet, hoe ligt het verspreid over het land?
- Betalingssysteem: Is het betalingssysteem zoals omschreven goed of zijn er betere, meer
waterdichte en veiligere mogelijkheden om te betalen.
- Psyche: Hoe kunnen de drempels om deel te nemen aan iOOO verlaagd worden?
- Overheid: Moet de overheid zich in dit project mengen? Zo ja, in welke wijze?
Omdat dit systeem nieuw is moet er veel onbekend terrein verkend worden. Als dit eenmaal is
gebeurt is en alle problemen die zijn opgedoken opgelost zijn is iOOO marktklaar.
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Hoofdstuk 5

Functies, eisen, wensen en oplossingen

In hoofdstuk 4 is een uitgebreide visie van iOOO neergezet. In de conclusie is naar voren gekomen
dat er 3 hoofdfuncties zijn waaronder functies geschaard kunnen worden. Het uiteindelijke doel van
deze opdracht is het genereren van een interface, een product en duidelijk beeld van de interactie
tussen mens-product-omgeving. Daarom zullen alle functies die terug komen in iOOO ondergebracht
worden in een twee matrices met de hoofdfuncties en haar subonderwerpen in de bovenste rij en de
interface, product en gebruiker in de eerste kolom. Hiervan zal één matrix de vereiste functies
bevatten en één de gewenste functies.
Uiteindelijk zullen voor de vereiste functies oplossingen gezocht worden die toegepast kunnen
worden in het ontwerp van de interface, het product en weergave van interactie tussen mensproduct-omgeving.

5.1

Vereiste functies

Vereiste
functies

Registratie
(Aanschaf)

Registratie
(Registreren)

Registratie
(Profileren)

Matching
(Vraag en
Aanbod)

Interface

iOOO-website
bezoeken

Online account
aanmaken

Gebruiker inloggen

iOOO status
weergeven

Gebruiker
registreren

Vriendengroepen/
Bubbels starten
Vrienden toevoegen
Vrienden verwijderen

Vraag/ Aanbod
naar mobiliteit
versturen
Product aan/
uitzetten
Vraag/ Aanbod
naar mobiliteit
invoeren
Rit inplannen
Ingeplande rit
weergeven

Product

Gebruiker

iOOO-product
aanbieden

iOOO status
weergeven

iOOO-product
verkrijgen

Product aan/
uitzetten

Registratiecode
verkrijgen

Bevestiging e-mail
ontvangen
Registratiecode
invoeren

Gebruiker inloggen
Vereiste
profielgegevens
invoeren

Product aan/
uitzetten
Bestemming
invoeren
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Vereiste functies

Matching
(Matchen)

Matching
(Annuleren)

Betaling
(Online rekening)

Betaling
( Betalen)

Interface

iOOO status
weergeven

iOOO status
weergeven

Online rekening
aanmaken

Rit betalen

Locatie weergeven

Rit voortijdige
annuleren

Online rekening
checken

Tijdens rit
annuleren

Geld overmaken

Rerouting ontvangen
Match zoeken
Matchbevestiging
geven

Heffing
(inkomsten
provider)
afdragen

Route wijzigen

Gebruiker lokaliseren
Instellingen wijzigen

Product

iOOO status
weergeven

iOOO status
weergeven

Gebruiker

Instellingen wijzigen

Rit voortijdige
annuleren
Tijdens rit
annuleren
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5.2

Gewenste functies

Gewenste Registratie
functies
(Aanschaf)

Registratie
(Registreren)

Registratie
(Profileren)

Interface

Gewenste
Foto bekijken
registratiegegevens
invoeren
Gewenste
profielgegevens invoeren
Standaard profielformat
weergeven

Matching
(Vraag en Aanbod)
Mobiliteitsconcentraties
weergeven
OV-mobiliteit
aanbieden
Mobiliteit overige
bedrijven aanbieden

Profielfoto uploaden
Vriendengroepen/Bubbels
wijzigen
Vriendengroepen/Bubbels
sluiten
Vrienden importeren (van
andere sociale
netwerken)
Vrienden introduceren
Vriendencode versturen
Waarde aan interesses
toekennen
Tolerantie ritafwijking
instellen
Overige toleranties
instellen
Product

Reistijd voorspellen
Mobiliteitsconcentraties
voorspellen

Gebruiker

Gewenste
Foto bekijken
registratiegegevens
invoeren
Gewenste
profielgegevens invoeren
Waarde aan interesses
toekennen
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Gewenste
functies

Matching
(Matchen)

Interface

Foto bekijken

Matching
(Annuleren)

Betaling
(Online
rekening)

Betaling
( Betalen)
Korting geven

Mobiliteitsinformatie
weergeven
Waarde aan
interesses toekennen

Product

Gebruiker

Foto bekijken

Korting geven

Waarde aan
interesses toekennen
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5.3

Oplossingen eisen

Nu bekend is welke functies vereist zijn en welke gewenst kan er gekeken worden naar de
oplossingen voor de functies. Dit is gedaan in een morfologisch schema dat te vinden is in bijlage K.
Categorie
Functie
Oplossing
Omschrijving/
Argumentatie
Registratie (Aanschaf) iOOO bezoeken
Online webomgeving
De gebruiker kan vanaf
het iOOO-product de
iOOO online omgeving
bezoeken
,,
iOOO-product
iOOO-online shop
Een online winkel waar
aanbieden
het product verkregen
kan worden. Gaat
verder op de stijging
die nu al te zien is bij
internetverkopen
,,
iOOO-product
Per post
Net zoals het grootste
verkrijgen
deel van de huidige
producten die online
besteld worden
verkregen wordt
,,
Registratiecode
iOOO-online shop
Een online winkel waar
verkrijgen
het de registratiecode
verkregen kan worden.
Gaat verder op de
stijging die nu al te
zien is bij
internetverkopen.
Registratie
Online account
Online registratieknop Knop naast het
(Registreren)
aanmaken
inlogscherm waar men
zich kan registreren.
,,
Gebruiker registreren
Online invulformulier
Hier worden de
vereiste
registratiegegevens
ingevoerd.
,,
Bevestiging e-mail
Mailbox pc/laptop
Mail kan niet bij iOOO
ontvangen
ontvangen worden
,,
Registratie
(Profileren)
,,

,,

Registratiecode
invoeren
Gebruiker inloggen

Intypen

-

Wachtwoord intypen

-

Vriendengroepen/
Bubbels starten

Zelf creëren

-

Vrienden toevoegen

Simpele plusknop die
een uitnodiging
verstuurd

Vrienden kunnen
toegevoegd worden uit
het iOOO netwerk of
uit een ander sociaal
netwerk
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,,
,,

Matching
(Vraag en Aanbod)

Vrienden verwijderen
Vereiste
profielgegevens
invoeren
iOOO status
weergeven

Verwijder kruisjesknop
Filteren uit
registratiegegevens
D.m.v. licht, tekst in
beeld en een simpel
kort geluidje
E-message over WiFi

Dit scheelt de
gebruiker dubbel
invulwerk
Statussen die worden

,,

Vraag/ Aanbod naar
mobiliteit versturen

De gebruiker verstuurt
een online bericht die
het systeem verwerkt.
D.m.v. een bepaalde
beweging zet de
gebruiker het product
aan.
-

,,

Product aan/ uitzetten

Beweging (Motion
sensor)

,,

Vraag/ Aanbod naar
mobiliteit invoeren

On-screen toetsenbord

,,

Rit inplannen

-

,,

Ingeplande rit
weergeven

Gelijk aan
vraag/aanbod
mobiliteit insturen
echter met datum en
tijdkeuze
Zie iOOO-status
weergeven

,,

Bestemming invoeren

Intypen/Keuzemenu

Matching
(Matchen)
,,

-

-

De gebruiker voert
letter voor letter of
cijfer voor cijfer de
locatie in en het
product levert opties
aan gedurende het
typen om het proces
eventueel te
versnellen.
-

Locatie weergeven

Inzoombare landkaart

,,

Rerouting ontvangen

“On road”- rerouting

,,

Match zoeken

Volgens matchproces
bijlage H

Landkaart is de basis
van het systeem en
door in te zoomen
kunnen locaties
weergegeven worden.
Display geeft de weg
weer die wordt
gereden en geeft met
een nieuwe lijn en
pijlen aan welke kant
de gebruiker op moet
gaan.
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,,
,,
,,

Matchbevestiging
geven
Gebruiker lokaliseren
Instellingen wijzigen

Zie iOOO-status
weergeven
Galileo
In profiel aanklikken,
verschuiven
Kruiskop die match
verwijdert

-

Matching
(Annuleren)

Rit voortijdige
annuleren

,,

Tijdens rit annuleren

Kruiskop die match
verwijdert
Zie Bestemming
invoeren
Zie Online account
aanmaken (wordt
tegelijk gedaan)

-

,,

Route wijzigen

Betaling
(Online rekening)

Online rekening
aanmaken

,,

Online rekening
checken

Web-omgeving

,,

Geld overmaken

Betaling
( Betalen)

Rit betalen

Online rekening
transactie
Online rekening
transactie

,,

Heffing (inkomsten
provider) afdragen

Direct bij betaling

Nauwkeuriger dan GPS
-

Het online account
wordt tegelijk
aangemaakt met de
online rekening
Als gebruiker is
ingelogd kan deze ook
de rekening bekijken
Van rekening bij bank
naar iOOO-rekening
Met de iOOO online
rekening die lijkt op
een PayPal-account
Percentage dat in de
prijs zit verrekend
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5.4

Interacties

In het volgende hoofdstuk zal schematisch worden aangegeven bij vereiste functies wat de interactie
is tussen mens-product en omgeving. In het interactiediagram is te zien wat de gebruiker doet bij een
bepaalde functie en de feedback die het iOOO-product hierbij geeft. Dit is bij een aantal vereiste
functies gedaan die het meest uit elkaar liggen.
Product aanzetten

Gebruiker zwaait/
schudt met product
in de hand

Product gaat aan

Gebruiker inloggen

Op knoppen drukken
op touchscreen

Ingevoerde letters
verschijnen op scherm

iOOO status weergeven

Kijkt naar
iOOO-product
Menuscherm verandert van
kleur en corresponderende
kleur schijnt als aura
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Rit inplannen

Drukken op menuknop rit
inplannen

Interface geeft pagina weer
waar vereiste ritgegevens
ingevoerd moeten worden

Locatie weergeven

Kijkt naar scherm

Op scherm wordt een
landkaart met stipje
weergegeven

Match zoeken

Kijkt naar scherm

Geeft zoekanimatie weer en
andere kleur aura
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Match bevestigen

Drukt op bevestigingsknop op
scherm
Geeft ingedrukte
bevestigingsknop aan en
animatie dat rerouting volgt.

Rit betalen

Drukt op
bevestigingsknop
Geeft prijs weer en geeft
nieuwe saldo weer
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Hoofdstuk 6

Ontwerp Interface en Product

De functies en oplossingen die gefilterd zijn uit iOOO worden in dit hoofdstuk omgezet naar een
interface en product. Deze stap zal in 2 delen gebeuren, het ontwerp van de menustructuur en de
bijbehorende grafische weergave van dit menu.
Na de voltooiing van de interface wordt het product waar de interface zich in bevindt worden
ontworpen. Uiteindelijk zal er een totaal concept zijn met een interface en een product.

6.1

Flowchart interface

Om te zien waar de gefilterde functies uit iOOO terecht komen in de interface is er met behulp van
een flowchart gekeken waar welke functies zich bevinden en wat voor handelingen er door de
gebruiker verricht moeten worden. Dit is zowel met de vereiste als de gewenste functies gedaan om
een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de interface. Met deze flowchart is een basis gelegd
voor de uiteindelijke weergave van de interface.
In deze flowchart is ook gelijk de menustructuur zichtbaar. De gekleurde blokjes geven aan wat de
verschillende lagen in dit menu zijn en door de boomstructuur is te zien welke clusters aan blokjes op
één scherm te zien zijn. Hieronder een gedeelte van de flowchart.

Voor de volledige flowchart zie bijlage L.
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6.2

Vorm interface

Interfaces zijn er in vele vormen en maten. Om uiteindelijke visualisaties te maken moet eerst
vastgesteld worden welke vorm en welke maat het scherm zal zijn. Dit is gedaan door enkele
mogelijke vormen naast elkaar te leggen met de voor- en tegenargumenten. Na de keuze van deze
vorm is gekeken naar de grootte van de interface. Dit is gedaan door verschillende grootte
kartonnetjes in de vorm van de interface uit te knippen en in de hand/zak te houden om te bepalen
welke grootte het meest comfortabel is.

6.2.1 Vormen scherm
In de volgende tabel zijn verschillende vormen van schermen te zien met daarbij voor- en
tegenargumenten om het scherm te nemen.
Vorm
Voor
Tegen
- Makkelijk te verkrijgen vorm
- Vorm is niet vernieuwd
- Goedkoop te verkrijgen vorm
- Uitgekauwde vorm, betreft gebruik in
- Bewezen dat het goed werkt in
consumer electronics
de praktijk

Rechthoek
- Makkelijk te verkrijgen vorm
- Goedkoop te verkrijgen vorm

- Vorm alleen handbaar in klein
formaat

- Vernieuwend
- Nieuwe technologie7
- Unique selling point
- Qua vorm in lijn met huisstijl
iOOO

- Moeilijk te verkrijgen
- Duur
- Nieuwe technologie

- Vernieuwend

- Hoeken zorgen voor verlies
schermgebruik
- Onbekend of het te verkrijgen is

Vierkant

Cirkel

Driehoek

7

Ronde schermen: http://www.slashphone.com/lg-display-develops-elliptical-and-circular-shaped-lcds-15480)

50

6.2.2 Vormkeuze
Uit de vormen uit de tabel in 6.2.1 is als uiteindelijke vorm voor de interface de cirkel genomen.
Dit is gezien de factor betrouwbaarheid die een grote rol speelt bij iOOO een wat omstreden keuze
aangezien cirkelvormige schermen een nieuwe techniek is. Omdat het product echter voor een
toekomstscenario wordt ontworpen kan gesteld worden dat deze techniek dan uitontwikkeld is, en
als betrouwbaar kan worden beschouwd.
Tweede argument voor een cirkelvormige interface is de unieke uitstraling die het geeft ten opzichte
van andere huidige displays. Het is nieuw en fris en de unieke vorm blijft hierdoor hangen.

6.2.3 Formaat product
Nu de vorm is vastgesteld moet gekeken worden welk formaat het beste hanteerbaar is. Hiervoor is
eerst een wijze van vasthouden gekozen om de keuzemogelijkheden in te perken aangezien we hier
met een concept te maken hebben en functionaliteit van het product/systeem belangrijker is (de
hoofdfuncties). Gezien de ronde vorm is er gekozen voor het vasthouden van het product in 1 hand,
waarbij de volle handpalm wordt gebruikt. Het product zal hierbij bediend worden met de vrije hand.
Er zijn verschillende formaten karton met diameters van 80 tot 100 mm uitgeknipt. Op deze stukken
karton zijn schetsen getekend van mogelijke opstellingen van knoppen in het hoofdmenu, puur om
een idee te krijgen waar het scherm zich bevindt.

De kartonnetjes zijn getest op het vasthouden, maar ook het meenemen in de broekzak. Hiervoor
zijn 5 personen benaderd om uit te testen wat het meest comfortabel is. Als globale positieve en
negatieve punten per formaat zijn de volgende naar voren gekomen:
Formaat
Positief
Negatief
80 mm
- Makkelijk op te bergen
- Knoppen zijn te klein,
- Makkelijk in zak te
- Makkelijk kwijt te
stoppen
raken
- Goede grip op apparaat
90 mm
- Goed in hand te houden
- Makkelijk in zak te
stoppen
- Knoppen goed te
bedienen
100 mm
- Knoppen goed te
- Iets minder goed in
bedienen
zak te stoppen
- Meer ruimte voor
knoppen
- Goed vast te houden
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat een formaat van 90-100 mm de meest prettige ervaring geeft.
Het formaat voor het concept zal tussen de 90-100 mm liggen.
In het plaatje in hoofdstuk 6.2.3 is goed te zien dat dat de vinger toppen over de rand van het iOOOproduct komen. Daarom moet er een kleine rand vrijgehouden worden zodat de vingertoppen het
scherm niet raken. Hiervoor zal een rand van 5 mm gerekend worden. Als omvang van het product
zal daarom een diameter van 100 mm worden gekozen en de grootte van het scherm wordt door de
rand vastgesteld op 90 mm.

Daarnaast moet het product een dikte hebben. Hiervoor zijn enkele schijfjes karton van 2 mm dik en
de gekozen omvang op elkaar gestapeld. Hiervoor zijn 5 personen benaderd om uit te testen wat het
meest comfortabel is. Als globale positieve en negatieve punten per dikte zijn de volgende naar
voren gekomen:
Formaat
Positief
Negatief
2 mm
- Kan in Cd-box
- Te dun
- Te dun, vergt veel
klemkracht
6 mm
- Dun
- Niet dik genoeg voor
goede grip
10 mm
- Prima vast te houden
16 mm
- Prima vast te houden
20 mm
- Vast te houden
- Lastiger voor mensen
met kleine handen
- Moeilijker in zak te
stoppen
Uit deze resultaten is te concluderen dat een dikte tussen de 10 en 16 mm het meest comfortabel is.
Voor het concept zullen wij het vastleggen op 16 mm, vanuitgaande dat de volle dikte nodig is om
elektronische onderdelen in kwijt te kunnen.
Deze keuzes zijn gebaseerd op ruwe testen waar de zowel de testen en resultaten verbeterd en
verfijnd kunnen worden. Als aanbeveling voor de uiteindelijke vorm en formaat van het product
moeten verfijndere tests worden gedaan waarbij de stapgroottes in maatverschil kleiner zijn en het
testpubliek groter is.
Deze keuzes zijn enkel gebaseerd op het in de hand houden van het product. Bij het uiteindelijk
product zijn factoren als grootte van technische componenten, materiaalkeuze, vereiste stijfheid en
sterkte ook van belang bij het formaat van het product. Omdat dit een concept is die een beeld van
de werking van iOOO geeft, is het hier niet van belang om deze aspecten mee te nemen.
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6.3

Indeling en vormgeving menu

Na vastgesteld te hebben wat de vorm en formaat van het iOOO-product is wordt er nu ingezoomd
op de vormgeving en indeling van het menu. Dit hoofdstuk zal in 2 delen worden gesplitst waar eerst
gekeken wordt naar de indeling van knoppen en daarna naar de vormgeving van het totaal.

6.3.1 Indeling menu
Voor de indeling zijn er in photoshop diverse cirkels met verschillende zwarte vlakken gemaakt. De
zwarte vlakken stellen de knoppen voor in het hoofdmenu. Het hoofdmenu is hiervoor gekozen
aangezien hier zich de meeste knoppen op één scherm bevinden.

Bij het product is er vanuit gegaan dat de interface met één hand wordt vastgehouden en met één
vinger wordt bediend. De knoppen moeten hiervoor groot genoeg zijn om de vinger op te zetten,
zonder andere knoppen te raken. Daarnaast moet het scherm niet één en al knop zijn om de rust en
overzicht in de interface te bewaren.
Om het keuze-/maakproces van de uiteindelijke interface te bespoeden is er gezien de beperkte tijd
voor de opdracht gekozen voor de taartslices met open cirkel in het midden (zie onderstaande
plaatje).

Deze compositie van knoppen geeft genoeg ruimte om op de knoppen te drukken en daarnaast is er
ruimte voor eventuele extra informatie (zoals weergave van tijd/datum/weer etc.).
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6.3.2 Vormgeving interface
Nu de knoppenindeling bekend is zullen we vorm geven aan het geheel. Om bij het simpele doch
strakke design te blijven van het logo, en de cirkelvorm van het product, is er gekozen voor de
volgende vormgeving:
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6.4

Vormgeving product

Bij de ronde vorm en de ronde interface hoort ook een product. De dimensies van dit product zijn al
vastgesteld bij het hoofdstuk betreft het formaat van het product. Om een beeld te krijgen van dit
product zijn er enkele visualisaties gemaakt.

Het product is in 2D weergegeven als een rond product met een groot scherm. Op dit scherm wordt
de interface weergegeven en kan de gebruiker de verschillende knoppen binnen de interface
indrukken. Links is de achterkant en voorkant van het product te zien in neutrale stand. Rechts is de
achterkant en voorkant te zien bij een bepaalde status. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. de
zoekstatus.
De keuze van de vormgeving ligt naast de ronde vorm, wat terugkomt in de interface en de huisstijl,
ook in het gebruik. Eén keuze voor de ronde vormgeving is het idee van het kompas, een product dat
net als iOOO zorgt dat de gebruiker de juiste koers richting zijn eindbestemming bewandeld. Vandaar
ook de naam Compass die aan dit product hangt.
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6.5

Gebruikerstest

De kans dat de interface die nu is ontworpen voor iOOO niet perfect werkt voor de toekomstige
gebruiker is groot. Om verbeter- en aandachtspunten te verkrijgen is een gebruikerstest opgezet om
deze van gebruikers te verkrijgen. In dit hoofdstuk zal eerst het onderdeel van de flowchart die is
uitgewerkt voor de test toegelicht worden. Hierna zal kort in worden gegaan op de opzet van de test
en tot slot zullen de verbeter- en aandachtspunten die uit deze test zijn gefilterd worden opgesomd.
Alle ingevulde vragenformulieren voor de test en beschrijving van de test zijn terug te zien in bijlage
M.

6.5.1 Interface van inloggen tot matchen
Het onderdeel dat uitgewerkt is om te testen is het gedeelte van de flowchart dat loopt van inloggen,
naar het vragen naar een directe rit, tot het accepteren van de match. Dit gedeelte is gekozen omdat
het gaat om een hoofdfunctie van iOOO, en dus een belangrijk gedeelte van de interface.
Hieronder zijn de verschillende plaatjes van de interface te zien die de verschillende stappen in de
flowchart vormgeven. Voor de volledige flowchart zie bijlage M.

Hier is het beginscherm te zien. De gebruiker
die net de iOOO Compass heeft aangeschaft
kan er dan voor kiezen om te registreren en de
al geregistreerde gebruiker kan inloggen op het
netwerk.
De gebruiker is al geregistreerd en drukt op
inloggen.

De gebruiker kan hier zijn of haar gebruikersnaam
intoetsen. Er verschijnt een cirkelvormig
toetsenbord waar de gebruiker de letters kan
intoetsen.
De gebruiker drukt op OK.
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Na het intoetsen van de gebruikersnaam zal het
wachtwoord ingevoerd moeten worden.
De gebruiker voert zijn/haar wachtwoord in en
drukt op OK.

Als er een foutief wachtwoord is ingetoetst zal het
wachtwoord opnieuw ingevoerd moeten worden.
Bij 3x foutief invoeren wordt het Compass
automatisch uitgezet. Bij 9x foutief wachtwoord
achter elkaar zal de gebruiker zich opnieuw
moeten registreren.
De gebruiker gaat terug en typt zijn/haar correcte
wachtwoord in

Het wachtwoord is correct en de gebruiker
wordt ingelogd
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Het Compass maakt contact met het iOOO
netwerk.

De gebruiker is ingelogd en het hoofdmenu van
iOOO verschijnt. Hier staat de status
weergegeven, tijd, datum, en de huidige prijs
per kilometer in het gebied waar de gebruiker
zich bevindt.
Hiernaast zijn er 6 menuopties waar de
gebruiker uit kan kiezen.

In dit voorbeeld wordt getoond hoe een gebruiker
een rit regelt binnen iOOO.
Wat opgemerkt kan worden is dat er een oranje
aura rondom het product komt. De aura geeft aan
welke status het Compass heeft.
De gebruiker drukt op de rideknop om naar het ritmenu te gaan.
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Binnen het ritmenu kan de gebruiker kijken
naar de geschiedenis van ritten, een rit plannen
of direct een rit aanvragen.

De gebruiker wil direct een rit aanvragen en drukt
op de knop get a ride now.

De gebruiker moet nu de naam van de stad
intoetsen waar de gebruiker naar toe wilt.
De gebruiker voert de stad Amsterdam in en
drukt op OK.
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Hierna toetst de gebruiker de straatnaam in waar
de gebruiker naar toe wilt.
De gebruiker voert de straat Boelelaan 882 in.

Het matchingproces gaat bijna van start. De
aura gaat over op een blauwe kleur, wat de
search en match status weergeeft.
Het Compass toont de gebruiker de ingevoerde
gegevens. De gebruiker gaat akkoord en drukt
op go.

Het Compass toont een zoekscherm/animatie.
Gedurende deze tijd worden mogelijke matches
gezocht.
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iOOO heeft verschillende matches gevonden.
De gebruiker ziet enkele knoppen met namen
van verschillende mensen waar men mee kan
matchen

Om te zien wie de mogelijke matches zijn kan de
gebruiker kijken met wie de gebruiker te maken
heeft.
De gebruiker kijkt naar Mick.

De gebruiker krijgt enkele gegevens van Mick te
zien. Ook krijgt de gebruiker de hoeveelheid
overeenkomsten te zien met Mick.
De gebruiker vindt Mick een prima iemand en
drukt op OK.
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Nu verschijnt de laatste handeling tot match is
voltooid. De gebruiker krijgt de eindlocatie,
gebruiker en de prijs te zien die betaald moet
worden.
Als de gebruiker dit accepteert zal de betaling
worden voltooid. Beide gebruikers zullen een
rerouting ontvangen die hen bij elkaar zal brengen
om de reis richting de bestemming te vervolgen.

6.5.2 Opzet gebruikerstest
Nu het gedeelte van de interface voor de test is uitgewerkt, is het nu van belang de test zo
“natuurlijk” mogelijk aan te laten voelen voor de gebruiker. Dit houdt in dat de gebruiker überhaupt
weet wat hij/zij test, de gebruiker in een setting wordt gezet en de test zelf zo dicht mogelijk bij het
werkelijke product ligt.
De resultaten moeten daarnaast van dien aard zijn dat ze een bijdrage leveren aan de verbetering
van de interface.
De gebruikerstest is daarom als volgt opgezet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

De gebruiker krijgt een pakketje met de test en een stuk documentatie
De gebruiker leest eerst het stuk documentatie
Op de eerste pagina staat vermeldt wat de inhoud van de documentatie en het pakketje is
De gebruiker krijgt een korte uitleg over de werking van iOOO en de rol van het product
De gebruiker wordt in een scenario gezet waar hij/zij een match moet vinden die haar van
punt A naar punt B brengt
De gebruiker gaat naar het stappenplan dat doorlopen moet worden tijdens de test, hierin
staan enkele opdrachten die de gebruiker begeleiden naar het uiteindelijke matchen
De gebruiker opent de test en de test begint na het drukken op de rode knop
De gebruiker doet de test
Na de test worden de gebruiker enkele vragen gesteld over de interface en de test en de
gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven suggesties voor verbeteringen te geven
De gebruiker vult de vragen in, en verstuurd de vragenlijst

Voor de volledige documentatie van de test zie bijlage M.
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6.5.3 Verbeter- en aandachtspunten
Voor deze test zijn er 11 mensen gevraagd die binnen de doelgroep van iOOO vallen. Zij hebben
allemaal de test afgelegd en de vragenlijst ingevuld en hun commentaar gegeven. Hieruit zijn een
aantal verbeter- en aandachtspunten gekomen. De belangrijkste punten zullen per vraag worden
genoemd.
Was de inleiding voor deze test duidelijk?
Hier hebben 10 van de 11 mensen aangegeven dat de inleiding duidelijk is. Degene waarvoor het niet
duidelijk was gaf aan dat pas tijdens de test het doel duidelijk bleek te zijn.
Waren de instructies in de test duidelijk?
Hier hebben 9 van de 11 mensen aangegeven dat ze de instructies duidelijk vonden. Als terugkerend
punt werd aangegeven dat het meer een “doorklik”-test was dan dat er daadwerkelijk wat fout kon
gaan doordat alleen de benodigde menugedeeltes geactiveerd waren in de test.
Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?
Hier hebben 8 van de 11 mensen aangegeven dat er geen moeilijke stappen waren. Oorzaak hiervan
zou volgens een gebruiker zijn dat de misstappen binnen de test nauwelijks tot niet aanwezig zijn.
Daarnaast was het verschil tussen ride en route onlogisch en miste er bij de menugedeeltes waar
men iets kon intypen de deleteknop.
Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond duidelijk?
Hier hebben 8 van de 11 mensen aangegeven dat de getoonde informatie duidelijk was. Dit komt
mede doordat misstappen binnen de test niet mogelijk zijn.
Daarnaast waren enkele namen en knoppen binnen het menu qua hiërarchie onduidelijk.
Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een informatie?
Hier hebben 5 mensen extra punten aangegeven. Ten eerste zou je dit pas kunnen zien als je de
volledige interface een aantal keer onder ogen hebt gehad. Daarnaast miste er binnen de test extra
informatie over de reis en hoe men elkaar ontmoet en hoe men elkaar kan herkennen.
Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?
De gebruikers ervaarde dit allemaal als duidelijk en vernieuwend, met een kleine leercurve. Wel zou
er gekeken moeten worden naar het toepassen van hiërarchie bij de knoppen.
Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?
Hier kwamen punten terug die terugkwamen in antwoorden op voorgaande vragen
Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?
Wederom een realistischere en uitgebreidere test, hierdoor zullen mankementen waar je in ieder
geval opmerkingen over verwacht weggenomen worden.
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Wat zou jij veranderen aan het product?
Het implementeren van het product in een telefoondienst was één van de gegeven veranderingen
die men zou veranderen.
Wat zou jij veranderen aan de test?
Wederom het uitbreiden van het menu en de instructies integreren in de test
Dit zijn de meest belangrijke punten die uit de vragenlijsten kwamen van de deelnemers. Voor de
volledig ingevulde vragenlijsten zie bijlage M.
Enkele punten zijn logisch gezien de beperkte menuweergave van de interface.
Interessante punten zijn de informatie die de gebruiker mist en de belangrijkheid en hiërarchie van
knoppen binnen het menu. Dit zijn punten die bij het herontwerp van de interface aandacht moeten
krijgen.
De vernieuwde ronde manier van een interface verbaasde mensen en werd ervaren als verfrissend
en positief.

6.6

Conclusie

Met dit hoofdstuk zijn alle bouwstenen voor het beeldend maken van iOOO in een product
beschikbaar. Met deze gegevens kunnen nu de hoofdfuncties, registratie, matching en betaling
worden uitgelegd en ook de mens-product-omgeving relatie van iOOO.
De flowchart is een uitgebreide en sterke basis voor de hiërarchie en de vormgeving van de interface
en de verdere vormgeving. Deze basis is echter wel ietwat te uitgebreid voor dit project aangezien
enkel de hoofdfuncties omschreven moeten worden en de andere functionaliteiten meer op de
achtergrond liggen.
De gebruikerstest die is gedaan is nuttig. Naast opmerkingen die voor de hand liggen gezien de
beperkte grootte van de interface, zaten er ook nuttige punten tussen die bij een herontwerp van de
interface doorgevoerd moeten worden. Voorbeelden zijn de getoonde informatie, benaming en
hiërarchie van de interface.
De resultaten van de gebruikerstest en in dit hoofdstuk geven een globaal beeld weer van een
mogelijke interface en product. Het gaat helaas niet diep in op de details. Dit komt deels door de tijd
die gestoken is in het uitdenken van iOOO, en deels door de beperkte tijd die er is binnen een
bacheloropdracht. Dit zorgt ervoor dat bepaalde keuzes die van invloed zijn op het product een
minder sterke basis hebben als wanneer er meer tijd en aandacht in het product gestoken zou zijn.

6.7

Aanbeveling

Als aanbeveling om meer uit het iOOO product te halen, dan enkel een beeld en medium om het
systeem mee uit te leggen, moet er meer tijd geïnvesteerd worden in de opbouw en vormgeving van
de interface en de vormgeving van het product. Dit betekent dat de interface uitgebreider uitgewerkt
moet worden. Het mooiste is een volledig uitgewerkte interface waar ook wijzigingen doorgevoerd
worden. Deze test moet in een brede variatie van scenario’s worden gedaan, aangezien het product
ook in deze settings goed moet functioneren. De resultaten uit een deze test moeten meegenomen
worden in het herontwerp van de interface.
Ditzelfde moet gedaan worden met het omhulsel, de iOOO Compass. Hiervan moeten meerdere
modellen gemaakt worden om het ideale formaat te krijgen.
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Hoofdstuk 7

iOOO Compass

Met alle informatie van vorige hoofdstukken is er nu een visie voor een systeem en een bijbehorend
product.
Het product krijgt hierbij de naam iOOO Compass. De naam iOOO komt van het systeem, Compass
komt van het kompas die aangeeft waar ten opzichte van jouw positie het noorden, oosten, zuiden
en westen en je zo de weg wijst.

…is mobility for everyone
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Bijlage A

Marktonderzoek: Binnenlandse bedrijven

VCC oost en Provincie Gelderland
Bedrijfsnaam: VCC Oost en Provincie Gelderland
Logo:

Start/Einde Project: 2005 tot heden
Naam oplossing: Carpoolplein
Website: www.carpoolplein.nl
Contactpersoon:
VCC Oost
Postbus 221
6800 AE Arnhem
telefoon: (026) 353 76 80
fax: (026) 353 76 99
e-mail: info@vccoost.nl
Internetpagina VCC Oost: www.vccoost.nl
Omschrijving:
Carpoolplein is een site die carpoolen stimuleert bij voornamelijk bedrijven en overheidsinstanties.
Bedrijven en overheidsinstanties kunnen zich aanmelden op de site dat ze meewerken met deze site.
De medewerkers van genoemd bedrijf of overheidsinstantie kunnen zich dan aanmelden en zoeken
naar collega´s die dezelfde route moeten afleggen of andere carpoolritten waar zijn mee kunnen
gaan. Bij deze ritten wordt betaald worden de afgelegde kilometers, deze prijs komt meestal overeen
met een bedrag van ongeveer 18 cent per kilometer. Dit kan dan volgens 1 van de praktische tips die
de site geeft betaald worden.
Carpoolplein maakt gebruik van bekende carpoolplekken die te vinden zijn op een handig kaartje.
Hierdoor maken zij gebruik van de vaste knooppunten in het carpoolen wat het plannen van ritten
overzichtelijker maakt.
Tot slot werkt VCC Oost met een thuiskomgarantie. Stel dat uw carpoolrit niet meer doorgaat als u
op uw werk zit dan, garandeert VCC Oost onder bepaalde omstandigheden dat u een rit naar huis
krijgt.
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Recente activiteiten:
Hierbij meer gedetailleerde informatie die is verkregen na een mailwisseling met VCC Oost:
De website van VCC Oost trekt gemiddeld ongeveer 200 unieke bezoekers per dag. Het aantal
geregistreerde carpoolers via de carpoolbank (smartpool) stijgt gestaag:

8000
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Geregistreerde carpoolers bij
Carpoolbank

4000
2000
0

Geregistreerde
carpoolers bij
Carpoolbank

Aangezien we vooral in Oost-Nederland promotieacties doen is vanuit die regio het aantal
inschrijvingen het grootst.
Naar de ervaringen van gebruikers van de website is geen onderzoek gedaan. We zien echter wel dat
voornamelijk de vraag naar informatie over de locaties van carpoolpleinen groot is. 46% van de
bezoekers van de website bekijkt de landkaart en besteedt daar zo'n 2 minuten aan. De landkaart
voorziet in een behoefte; sinds VCC Oost de kaart vorig jaar met Google Maps geactualiseerd heeft is
het aantal bezoekers gestegen en ontvangen we geen mailtjes en telefoontjes meer met vragen over
de locatie van carpoolpleinen.
Slechts 4% klikt door naar de carpoolbank om een carpoolmaatje te zoeken. Onze indruk en ervaring
is dat veel carpoolers zoeken naar een carpoolmaatje in de directe omgeving (buren/collega's van
hetzelfde bedrijf).
VCC Oost overweegt een routeplanner in te bouwen bij de landkaart. Daarnaast wordt de
carpoolbank door onze Belgische leverancier (taxistop) in de loop van het jaar gemoderniseerd.
Positieve punten:
- Duidelijk ingehaakt op een bepaalde doelgroep: Bedrijven en overheidsinstanties.
- Gebruik maken van carpoolspots
- Thuiskomgarantie
- Simpel werkende site
Negatieve punten:
- Kans op carpoolrit kleiner als je niet bij een bedrijf werkzaam bent die zich heeft aangemeld.
- Niet flexibel
- Blijft standaard carpoolen
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NEA
Bedrijfsnaam: NEA
Logo: Start/Einde Project: Gestopt rond 2006
Naam oplossing: Easy Rider
Website: Contactpersoon:
Ad Rosebrand
E: aro@nea.nl
T: 079 – 322 2378
Omschrijving:
Easy Rider is een groot project geweest dat met grote partijen (banken, mobiele telefoon/netwerk
aanbieders etc.) is opgezet in de regio Schiphol. Het concept was gebaseerd op een stuk software van
het bedrijf EcoLane(www.ecolane.com) en het idee van dynamic car sharing.
Recente activiteiten:
Momenteel ligt het systeem in de ijskast en is het project gefaald. Redenen hiervoor waren het niet
behalen van de kritieke massa die vereist is om te zorgen voor een hoge matchkans. Het bleek dat
rijder en bijrijder buiten het systeem om af gingen rekenen in plaats van gebruik te maken van het
betaalsysteem. Dit kwam omdat de private partijen die aan dit project meededen ongeveer 20% van
de kosten per kilometer inden, waardoor er een afkeer voor deze partijen ontstond.
Wel is het mogelijk dat dit project in de nabije toekomst weer op de kaart kan worden gezet, maar
dan wel grootser en massalere om de grens van kritieke massa te bereiken.
Een daarnaast opvallend punt was dat het OV het systeem zag als een bedreiging en daarom niet
participeerde in dit project.
Het systeem van dit project leek op die van een datingsite. Deze gelijkenis geeft aan dat er van deze
markt geleerd kan worden.
Positieve punten:
- Werkt op huidige technologie
- Volledig systeem met mogelijkheden voor feedback
- Systeem werkte goed, op betalingsysteem na
Negatieve punten:
- Betalingssysteem kan gemakkelijk omzeild worden
- Kritieke massa niet behaald
- Mensen waren niet over te halen om aan dit project te participeren
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Kangaroo Miles
Bedrijfsnaam: Kangaroo Miles
Logo:

Start/Einde Project: 2003 tot heden
Naam oplossing: Kangaroo Miles
Website: www.kangaroomiles.nl
Contactpersoon:
Maarten Broekers
Herodotuslaan 21
9404 ES Assen
tel: 0592-300 420
fax: 0592-330 170
mob: 06 5460 1115
www.KangarooMiles.nl
Maarten.Broekers@KangarooMiles.nl

Omschrijving:
Kangaroo Miles is een internet systeem. Het is ook toegankelijk via SMS. Vragers en aanbieders van
ritten melden hun plannen. Het systeem maakt de best mogelijke match en boekt ritten. Daarbij
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemers. De deelnemers aan
een rit krijgen per email of SMS bericht dat de afspraak is gemaakt. Als de rit is gereden berekend het
systeem volgens vaste regels de kosten en opbrengsten voor ieder van de partijen. Eens per maand
wordt het saldo automatisch afgeschreven van, of bijgeschreven op, de betreffende bankrekening.
Het systeem werkt met vaste op- en afstapplaatsen, maar niets belet een chauffeur om een passagier
thuis te brengen. Om de kans op succesvolle boekingen te verhogen kan je als passagier een marge
opgeven rondom de gewenste vertrektijd. Na het maken van een match meldt het systeem wat de
afspraak is geworden. Een chauffeur kan meer dan één passagier meenemen. Onderweg kunnen
mensen instappen of uitstappen, het systeem berekent steeds de juiste kosten. Als de wederpartij te
laat is of als er andere problemen zijn, kan een klacht worden ingediend. Dat
resulteert meestal in een boete en bij herhaalde problemen kan een deelnemer geroyeerd worden. Je
kunt zien welke ritten er op jouw traject gevraagd of aangeboden worden en welke ritten je zelf hebt
geboekt. Ook kan je op elk ogenblik je bijgewerkte saldo inspecteren.
De passagier betaalt een kostenvergoeding van € 0,10 per km aan de chauffeur. Tijdens de test
rondom Assen worden er geen lidmaatschap- en systeemkosten gevraagd. In de toekomst zal het
lidmaatschap € 25 per jaar bedragen en zal Kangaroo Miles € 0,015 per km inhouden.
(deze omschrijving komt uit de folder van Kangaroo Miles, te vinden op bovengenoemde website)
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Recente activiteiten:
Kangaroo Miles heeft in 2007 medio november een test voorbereid met ongeveer 100 mensen die op
de route tussen Groningen en Assen-Zuid gebruik zouden maken van Kangaroo miles. Wegens
technische mankementen bij het systeem is deze test nooit van de grond gekomen en zijn alle
activiteiten op stop gezet. Momenteel bevindt Kangaroo Miles zich in ruststand, er zal echter wel
gekeken worden of er nog een doorstart gemaakt kan worden met het kapitaal dat Kangaroo Miles
nog bezit.
Positieve punten:
- Werkt op een online omgeving.
- Er worden automatisch matches gemaakt door het online systeem, maar er kunnen ook zelf
matches gekozen worden.
- Automatisch betalen.
- Mogelijkheid om meerdere personen mee te nemen gedurende de route.
- Flexibel; Er kunnen ritten 5 dagen of paar uur van te voren gepland worden.
- De vergoeding van 10 cent p/km valt binnen de wet en er hoeft geen belasting over betaald
te worden.
Negatieve punten:
- Systeem was gevoelig voor technische mankementen, kleinste fout kan het systeem doen
vallen
- Communicatie tussen het systeem en gebruiker (bijv. bevestigingen van matches) ontbrak
soms.
- Geen terugkeergarantie, erg belangrijk voor werkende mensen!
- Mensen waren niet snel te overtuigen om mensen binnen in hun auto te halen, ondanks de
financiële vergoeding.
- Belangstelling was over het algemeen te laag.
- Relatief weinig kapitaal om topmensen aan te trekken voor zowel het opzetten en
onderhouden van het systeem als voor marketing.
- De basis blijft carpoolen, wat een seminegatieve smaak heeft bij het publiek.
- Gestart bij werkende mensen (zoals carpoolen) en dit is niet de juiste doelgroep gebleken.
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Meerijden.nu
Bedrijfsnaam: Meerijden.nu (is geen bedrijf)
Logo:

Start/Einde Project: 2005 tot heden
Naam oplossing: Meerijden.nu
Website: www.meerijden.nu
Contactpersoon: Omschrijving:
Meerijden.nu is een site waar een vraag en aanbod is van ritten van en naar bepaalde plaats. De site
is en werkt vrij simpel.
Als gebruiker meldt je je aan zodat je geregistreerd staat. Na dit te hebben gedaan kan je ritten
invoeren. Hierbij vul je o.a. in waar je naar toe gaat, de frequentie van je ritten, wanneer je vertrekt,
aantal zitplaatsen, eventuele vergoeding en de eventuele reden van de rit. Deze rit wordt dan op de
site gezet en de mensen die naar een rit op zoek zijn kunnen door op de rit te klikken contact
opnemen met de rijder. Uiteraard kan er ook de vraag naar een bepaalde rit gepost worden en
kunnen aanbieders hier in keuze in maken.
Na contact op te hebben genomen is het systeem niet meer nodig en kunnen de rijder en bijrijder
afspraken maken.
Daarnaast heeft meerijden.nu een ritsignaleringssysteem. Dit systeem bekijkt of de vraag naar een
bepaalde rit die is geplaatst matcht met een aanbod. Er wordt een gradatie aangegeven in de
gelijkheid in matches zodat de gebruiker zelf kan kijken of een rit naar een plaats die iets dichterbij of
verder weg ligt wenselijk is.
Recente activiteiten:
De site loopt een aantal jaren, en er wordt op kleine schaal gebruik van gemaakt. Het huidige aanbod
in ritten ligt tussen de 100 en 120 verschillende ritten die zowel eenmalig zijn als dagelijks/wekelijks.
De ritten variëren van bestemmingen binnen Nederland als wel van Nederland naar een ander land
binnen Europa of andersom.
Positieve punten:
- Gebruikers moeten contact met elkaar opnemen en zijn niet gelijk aan elkaar verbonden.
- Informatie van vraag en aanbod is voldoende om een goed beeld te krijgen van de rit.
- Simpel systeem dat vrijwel ongevoelig is voor errors.
- Er is een matchsysteem dat de gebruiker kan helpen met het maken van een keuze.
- Mogelijkheid om voor ritten naar bepaalde evenementen een aparte pagina aan te maken
voor vraag en aanbod.
- Maakt gebruik van een geregistreerd netwerk van gebruikers.
Negatieve punten:
- Alleen geschikt voor geplande ritten.
- Je bent afhankelijk van een ander.
- Aanbod is gering.
- Geen mogelijkheid om een combinatie van verschillende ritten te maken.
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Nulaz
Bedrijfsnaam: Nulaz (dit bedrijf heeft het idee op zich genomen, de bedenker van het idee is Sander
Bus, werkzaam bij Robeco)
Logo:

Start/Einde Project: 10-4-2008 tot heden
Naam oplossing: Dryves
Website: http://sync.nl/nooit-meer-files/
Contactpersoon:
Drs. Sander Bus
Tel. 06 287 728 13
E-mail: infodryves@gmail.com
Nulaz
Michiel Munneke
Tel. 06 2000 3330
Omschrijving:
Dryves is gebaseerd op het succes van virtuele netwerken zoals Hyves, Linkedin e.a. Binnen deze
virtuele netwerken kan men snel veel mensen leren kennen doordat je kunt neuzen in de netwerken
van je vrienden.
Iedere Dryvesdeelnemer maakt gebruik van zijn handset. Dit is een navigatiesysteem, een mobiele
telefoon en een computer ineen. Veel mensen hebben nu al een dergelijk apparaat, maar over een
paar jaar heeft iedereen er één. Met dit apparaat kun je je verplaatsen door heel Nederland. Op het
moment dat jij dat wilt. Tegen lage kosten. Op het moment dat je vertrekt voer je op de handset je
bestemming in. Er verschijnt een kaartje op de display, waarop rode en groene bolletjes ‘rijden’. Dit
zijn aan Dryves deelnemende automobilisten. Ook zij hebben hun bestemming ingevoerd op hun
handset. Je ziet op de display alleen de mensen uit jouw eigen netwerk. De rode bolletjes zijn niet
interessant. Die gaan een andere richting uit. De groene bolletjes gaan wél de goede kant op.
Als je een meerijdauto uitgekozen hebt, leg je direct online contact met de bestuurder. Dit contact
wordt geregistreerd door de Dryvescentrale. Even later kun je simpelweg instappen en meerijden.
Natuurlijk gaat niet elke bestuurder precies naar jouw eindpunt. Dryves biedt je de mogelijkheid
onderweg over te stappen in een andere auto. Want door het geavanceerde navigatiesysteem is het
geen probleem ook onderweg een automobilist met de gewenste eindbestemming op te sporen.
Uiteraard heb je als automobilist niet altijd zin om iemand mee te nemen. Soms moet je zakelijke
telefoontjes afhandelen. Of heb je stilte nodig, om na te kunnen denken. Als dat zo is, zet je je Dryveshandset op pauze.
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De handset houdt nauwkeurig bij hoeveel kilometer je met elke chauffeur meerijdt. Zodra je uitstapt,
stopt de virtuele teller. De automobilist krijgt aan het einde van de maand automatisch een
vergoeding op zijn rekening voor de afgelegde afstand. Bij de meerijder wordt een klein bedrag van
de rekening afgeschreven. Een aantrekkelijk extraatje, zeker gezien de almaar stijgende
brandstofprijzen.
Tot slot heeft Dryves een trustrating. Met dit systeem kan de gebruiker een cijfer toe kennen aan de
rijder of de passagier. Dit cijfer komt naast de groene en rode bolletjes te staan. Op de manier kan je
een indruk krijgen met wie je beter mee kan rijden en met wie je beter niet mee kan rijden.
(deze omschrijving komt uit het Dryvesplan, te vinden in de bijlage)

Recente activiteiten:
Momenteel hebben Nulaz en Sander Bus een subsidieaanvraag gedaan bij Rijkswaterstaat om een
pilot te draaien voor het systeem. De pilot bestaat uit 2 fases waarbij in de eerste fase wordt gekeken
naar geschikte partners om mee in zee te gaan en zodra dit rond is wordt in de 2e fase een pilot
gedraaid bij een aantal die gebruik zullen maken van Dryves.
Positieve punten:
- Drempel betreft vertrouwen lager omdat gebruik wordt gemaakt van een virtueel netwerk
als Hyves.
- Gebruiker heeft weinig omkijken naar betalingssysteem.
- Mogelijkheid om waardering te geven op andere gebruiker.
- Virtuele teller houdt gereden kilometers bij.
- Mogelijkheid om het systeem uit te zetten.
- Werkt op huidige handhelds met de juiste technologie.
- Overstapmogelijkheid
Negatieve punten:
- Geen automatische matchmogelijkheid.
- Op groene bolletjes klikken kan moeilijk zijn, gezien de snelheid waarmee ze rijden en verlies
van overzicht bij grote concentraties groene bolletjes.
- Oninteressante (rode bolletjes) worden ook gecommuniceerd.
- trustrating is te simpel, een cijfer geeft een te globale weergave van wat goed of slecht is.
- Geen mogelijkheid om gratis te reizen, waardoor gebruiker verplicht is te betalen.
Vriendendiensten zijn uitgesloten.
- Overstappen vergt tijd, en een juist knooppunt.
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Bijlage B

Marktonderzoek: Buitenlandse bedrijven

Zimride Inc.
Bedrijfsnaam: Zimride Inc.
Logo:

Start/Einde Project: 2007 tot heden
Naam oplossing: Zimride
Website: www.zimride.com
Contactpersoon: support@zimride.com
Omschrijving:
Zimride is een matching systeem dat is ontstaan op de Universiteit van Cornell waar een student een
stuk software ontwikkelde waarbij het vele verkeer van en naar de Universiteit in de weekenden (bijv.
om ouders te bezoeken) werd gebruikt om ongebruikte zitplaatsen te benutten. Momenteel werken
300.000 mensen met Zimride (zowel individueel als op Universiteiten) en blijkt het zeer goed te
werken. Op de Universiteit van Cornell maakt 15% van de medewerkers en studenten gebruik van dit
systeem. Door de grote participatiegraad is een kritieke massa bereikt, waardoor mensen vrijwel
altijd een rit kunnen krijgen naar de gewenste bestemming van en naar de Universiteit.
Voor een rit kan geld gevraagd worden als de bestuurder dit wil te ja te nee.
(site en folder van Zimride)

Recente activiteiten:
Zimride kan daarnaast ook toegepast worden op sites als Facebook waar mensen op hun Facebookpagina ritten kunnen aanvragen of aanbieden. Hierdoor kan er gebruikt gemaakt worden van het
huidige netwerk van vrienden en/of vrienden van vrienden.
Momenteel heeft Zimride een custom pakket en een university pakket beschikbaar die gekocht
kunnen worden door of universiteiten of particulieren. Het pakket voor universiteiten zorgt voor het
mogelijk maken van de vraag en aanbod maar ook specifieke wensen voor een universiteit kunnen
worden vervuld. Denk hierbij aan specifieke locaties waar wel en/of niet gebruik kan worden
gemaakt of speciale evenementen die ingepast kunnen worden.
Positieve punten:
- Product op maat
- Keuzevrijheid voor een vergoeding voor de rit
- Duidelijk gericht op studenten (beperkte doelgroep)
- Toepassen op huidige online sociale netwerken
Negatieve punten:
- Duidelijk gericht op studenten (beperkte doelgroep)
- Alleen te gebruiken met internet
- Inflexibel aangezien het matchen (van zoektocht tot daadwerkelijke afspraken maken) veel
tijd inneemt
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Trip Convergence Ltd
Bedrijfsnaam: Trip Convergence Ltd
Logo:

Start/Einde Project: 2005 tot heden
Naam oplossing: HOVER ( High Occupancy Vehicles in Express Routes )
Website: www.hoverport.org
Contactpersoon:
Tripconvergence.co.nz
PO Box 042
Albany Village
Auckland
New Zealand
E: contact@tripconvergence.co.nz
Omschrijving:
The HOVER (High Occupancy Vehicles in Express Routes) Flexible Carpooling System is a service for
commuters that takes the hassles out of carpooling. It makes it easy to be part of the solution for
congestion, rather than part of the problem. It saves commuters time and money, makes their
commute more enjoyable, helps get the traffic flowing, and helps keep taxes down. It is also good for
the planet.
HOVER creates a community of commuters who share rides, and share the benefit of the savings
through the HOVER Ride Credit system. (Use the scroll bar to see more).
In the morning HOVER People drive (or walk, or cycle) to a HOVER PARK and form a HOVER Trip, (a
car with 3+ people) and drive to their destination.
In the evening HOVER People make their way to a HOVER PORT and form fuller cars to share a ride
back to their car.
In an emergency, a HOVER Person without their car can call for a ‘Guaranteed Ride Home’ or back to
their car.
Each HOVER Trip might be taken with different people and in different cars, but they will made with
the knowledge that all are signed up members of a special community, saving by sharing, not only for
themselves but for the planet as well.
(deze informatie komt letterlijk van www.hoverport.org/build/what.php)
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Recente activiteiten:
Momenteel is het bedrijf actief binnen enkele steden in de Verenigde Staten. November 2007 is het
bedrijf gevraagd om haar systeem toe te passen in de stad Seattle.
Positieve punten:
- Men kan deels gebruik maken van eigen auto
- Controle d.m.v. een lidmaatschap
- Herkenning van deelnemende partijen
- Spreiding benzinekosten (afhankelijk van benzineprijs)
Negatieve punten:
- Grote parkeergarage nodig om auto’s te stallen
- Vorm van VanPooling, vorm van carpoolen waarbij iemand wisselend als “taxichauffeur”
speelt. Vanpoolers mogen gebruik maken van de vluchtstrook.
- Werkt alleen voor mensen die naar hetzelfde werkgebied gaan (dus woon-werk/werk-woon
verkeer).
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Goose Networks Inc.
Bedrijfsnaam: Goose Networks Inc.
Logo:

Start/Einde Project: 2006 tot heden
Naam oplossing: Goose
Website: www.goosenetworks.com
Contactpersoon:
Goose Networks, Inc.
216 1st Ave S.
Suite 450
Seatlle, WA 98104
E: sales@readysetgoose.com
Omschrijving:
How GOOSE Works
GOOSE is a comprehensive collection of transportation services that provide flexible alternatives to
the SOV (single occupancy vehicle) commute. GOOSE offers traditional carpool facilitation, real-time
ridesharing, and transit planning services to its users.
When asked why they don't take advantage of alternative transportation today, over 80% of
commuters cite its perceived inconvenience and inflexibility. For this reason, we've made flexibility the
hallmark of all GOOSE services. Users can choose to plan their commutes ahead of time, or can opt to
wait until they depart to use GOOSE.
Traditional Carpools
GOOSE provides an easy-to-use, web-based interface for finding ridesharing partners. Users simply
submit the details of their commute and Goose Networks’ advanced mapping algorithms will then
identify and pair nearby users who are also looking to share a ride at the same time. The safety and
privacy of GOOSE users is provided for by ensuring that users are paired only with others that they
have identified as trusted rideshare partners. Users can elect to receive pairing notifications via email
or a text message sent to their existing mobile phone. And, unlike existing rideshare facilitators,
GOOSE users can always change plans up until the last minute by sending a text message to GOOSE
(46673).
Real-time Ridesharing
Goose Networks' first-of-its-kind 'real-time ridesharing' (RTR) service leverages the ubiquity of cell
phones to allow users to find ridesharing partners in real-time via a simple text message interface.
Using their existing cell-phone, GOOSE users need only send a short text message to GOOSE (46673)
saying where they’re headed and whether they want to ride or drive. From there, our servers
automatically identify trusted rideshare partners who are headed in the same direction and create
rideshare pairings in real-time.
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Transit Planning
To help commuters take full advantage of public transportation options, GOOSE combines data from
regional transit authorities with proprietary site-specific analysis to provide detailed transit
information via the web or mobile phone. For example, users can send a text message to GOOSE
requesting information on when the next bus will arrive, or they might enter a request for a
ridesharing partner as they walk to the bus stop.
(deze tekst is letterlijk afkomstig van www.goosenetworks.com)

Recente activiteiten:
Momenteel loopt dit door de Amerikaanse staat gesubsidieerde project nog steeds in Seattle.
De plannen zijn om het uit te breiden naar meerdere steden binnen de Verenigde Staten. In het
model van GooseNetworks zit standaard dat de brandstofkosten gedeeld worden met de meerijder.
Daarnaast kunnen de mensen die gebruik maken van het netwerk punten verdienen die later weer
ingeleverd kunnen worden voor gesponsorde kortingen bij bedrijven. Zelfde principe als airmiles.
Positieve punten:
- Mogelijkheid om tot de laatste minuut een rit te regelen
- Maakt gebruik van zowel online omgeving als sms
- Integreert ook ander vervoer zoals bus/trein/metro en werkt als 9292
- Automatisch matchsysteem met bekende meerijders/bestuurders die bekend zijn doordat ze
bevriend zijn met en/of geaccepteerd zijn door de gebruiker.
- Real-time aangeven of je wilt rijden, meerijden, of beiden
- Werkt op huidige technologieën (GSM, Internet)
- Door alleen te matchen met vrienden hoeft er ook geen beoordelingssysteem aan te hangen
Negatieve punten:
- Beperkt tot een stad (niet voor het gehele land toepasbaar)
- Matchsysteem werkt op basis van ingevoerde ritten (niet GPS)
- Beperkte informatie beschikbaar per sms
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EuropeAlive Medien GmbH
Bedrijfsnaam: EuropeAlive Medien GmbH
Logo:

Start/Einde Project: 1998 tot heden
Naam oplossing: MitfahrZentrale
Website: http://www.mitfahrzentrale.de/
Contactpersoon:
Company name:
Legal representative:
Email:
Company address:

EuropeAlive Medien GmbH
Martin Buske
info@ea-media.net
Theaterstrasse 22
D-53111 Bonn, Germany
Company registration no..: HRB 8623, Bonn District Court
Sales tax-Id no.:
DE204562078
Telephone:
+49 (0) 228/ 410 11-0
Fax:
+49 (0) 228/ 410 11-15
Omschrijving:
Mitfahrzentrale is een Duitse site die carpoolritten aanbied en doet dit zeer volwassen en
geavanceerd. Gebruikers maken een account aan en zo ritten aanbieden of opvragen. Het werkt in
de basis hetzelfde als meerijden.nu, alleen bij de Mitfahrzentrale is alles veel verder uitgewerkt en
het heeft daarnaast een vraag en aanbod van 110.000 ritten binnen Duitsland.
Gebruikers delen bij deze site in principe de benzinekosten van de auto.
Op de site kan je je ook registreren als Premium-lid voor een bepaald bedrag per maand. Dit houdt in
dat je meer privileges hebt, waaronder het plaatsen van commentaar bij ritten en telefoonnummer
van gebruikers bekijken.
Het bedrijf biedt daarnaast een mogelijkheid in het evalueren van ritten. Serieuze klachten kunnen
worden gemaild naar het bedrijf en deze kan dan eventueel gebruikers hierop aanspreken of
verwijderen van het netwerk. Het bedrijf heeft een team van 12 medewerkers die de site gezond
houdt, privégegevens van gebruikers beschermt en eventuele klachten betreft andere gebruikers of
vragen over de site beantwoord.
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Recente activiteiten:
Momenteel loopt de site goed, en zijn er steeds meer mogelijkheden om als gebruiker inzicht te
krijgen in eventuele kosten van ritten, extra services en de mogelijkheid om met je mobiel gebruik te
maken van je site. Dit zou dan zowel met internet als sms werken.
Positieve punten:
- Goed uitgedacht en beschermd netwerk
- Professionele werkingen
- Medewerkers die gebruikers kunnen helpen met eventuele vragen en klachten (goede
feedback)
- Hoog aantal gebruikers (moet uiteraard relatief gezien worden gezien de grote van het land)
- Heeft zichzelf bewezen door de jaren heen dat het werkt.
- Mogelijkheid om een uitgebreid profiel te creëren, dit kan drempelverlagend werken als het
gaat om vertrouwen en acceptatie.
- Site groeit mee met huidige technologieën door gebruik van mobiele telefoons / handhelds
met bel- en internetmogelijkheden.
- Uitgebreid evaluatiesysteem.
- Mensen moeten contact met elkaar leggen
- Geloofwaardigheid van gebruiker gaat omhoog als de persoon een kopie van zijn
identiteitsbewijs heeft ingeleverd.
Negatieve punten:
- Geen mogelijkheid om een combinatie van verschillende ritten te maken.
- De standaard is dat er betaald wordt voor een rit.
- Niet flexibel in afspreken van ritten.
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Bijlage C Marktonderzoek: Rapport Nokia Research Center
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Bijlage D Marktonderzoek: Rapport U.S. Department
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Bijlage E Marktonderzoek: Rapport The Intelligent Travel Assistant
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Bijlage F

Marktonderzoek: Patenten

Ride sharing dynamic formation method
Applicant: Deutsche Telekom
Naam: Ride sharing dynamic formation method, involves transmitting synchronization application by
switching center adjacent to communication terminal of driver, where communication terminal of
driver takes over position of passenger by center
Link:
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=DE102005051130&F=0&QPN=DE10200505113
0
Publicatiedatum: 2007-05-03
Omschrijving:
Abstract of DE102005051130
The method involves transmitting
synchronization application by a switching
center adjacent to a communication terminal
(3) of a driver (1). The synchronization
application is verified by the driver with the
communication terminal. The communication
terminal of the driver takes over the position
of a passenger by the switching center. The
modified driving route is computed for the
driver of a vehicle. An independent claim is
also included for a system for dynamic
formation of ride sharing between a driver
and a passenger.

Public private transport sharing model and technology
Applicant: Kristin Deman
Naam: Public private transport sharing model and technology
Link: http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=EP1903497&F=0
Publicatiedatum: 2008-03-26
Omschrijving:
Abstract of EP1903497
This new type of public transport sharing is based on a fully integrated technical platform, technical
infrastructure and business model whereby mobile telephone technology plays a crucial role and
where the users (passengers demanding to travel and drivers having empty car seats on offer) can
establish contact with each other, communicate with each other and conduct a simple financial
transaction between themselves, simply but effectively and efficiently through a wired and/or wireless
integrated data-, communications- and financial settlements-system with the purpose of engaging in
shared transport. Neutral contact data are saved and made available (e.g. daily route, desired time
and place of departure and arrival,...) as well as non-personal profiles (e.g. gender, musical
preference, car preference,smoker/non smoker, political conviction, hobbies, education level,
language,...). A special SMS can generate and attribute a code-word. The users can meet
anonymously.
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Mediation System
Abstract of GB2365686
A mediation system [C] which can receive,
transmit and correlate pre-defined criteria in
real-time across multiple modes of
telecommunications media so that a common
practice can be asserted instantaneously
based on pre-defined knowledge held within
the system. The system may be used to
organise a car sharing scheme where
requests are made by parties requiring a
journey and these are matched to stored
journeys offered by drivers. Communication
may be by mobile phone or PC.
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Bijlage G

Knelpunten & puntoplossingen MaS :
Vergelijking Marktonderzoek/MaS

Verschillen tussen MaS en gevonden oplossingen
Oplossing
Globale werking
Vraag en
Aanbod
Carpoolplein
-Carpoolplein
-Woon- /
werkt op basis van werkverkeer
carpoolen en
collega’s matchen
-Je geeft
eenmalig je
-Thuiskomgarantie vaste
voor mensen die
werkritten op,
niet mee terug
deze worden
kunnen carpoolen
gematcht.

Matchsysteem

Betaling

-Matchsysteem geeft
mogelijke matches,
keuze is aan gebruiker

-Vast bedrag van
18 eurocent/km
- Keuze van
betaling ligt bij
gebruiker

-Gericht op
OostNederland
Hoverport

-Er wordt gebruikt
gemaakt van
HOVERparks,
centrale plekken
waar mensen
gezamenlijk naar
een bepaald gebied
gaan

-Mensen die
naar een zelfde
gebied moeten

-Match n.a.v. mensen
die in het zelfde gebied
wonen/werken

-Eén iemand
rijdt de
mensen

-Door RFID en
-Bedrag wordt via
bestemmingsinformatie een online account
die vooraf is ingevoerd verrekend
worden in het
HOVERpark matches
gemaakt en mensen
worden naar de juiste
plekken verwezen

-Doel is aantal
auto’s te
reduceren, niet
mobiliteit aan te
bieden

-RFID, bedrag
afhankelijk van de
benzinekosten

Zimride

-Markplaats voor
vraag en aanbod
naar ritten van en
naar een
Universiteit

- Mensen die
ergens
heengaan en
mensen die
dezelfde kant
op willen

-Matchsysteem geeft
mogelijke matches,
keuze is aan gebruiker

- Valt buiten het
systeem, gebruiker
is hier vrij in

Easyrider

-

-

-

-
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GOOSE

-Flexibel systeem
dat real-time
ridesharing service
aanbiedt per gsm
en/of online
omgeving

-Real-time
aanbod van
lege plekken in
rondrijdende
auto’s
-Kan aangeven
of je rijdt of
mee wilt rijden
-Enkel vraag en
aanbod binnen
een stad

- Tot de laatste minuut
mogelijk een rit te
regelen
-Zowel via internet als
sms mogelijk om te
matchen
-Matcht ook meerdere
ritten aan elkaar als
men er in 1 rit niet kan
komen

-Brandstofkosten
worden gedeeld
-Aanbieders van
ritten kunnen
korting krijgen bij
sponsoren van het
systeem (denk aan
gratis kop koffie of
korting op
boodschappen)

-Matcht ook met
openbaar vervoer
(9292)
-Matching maakt geen
gebruik van GPSinformatie
Kangaroo Miles

- Systeem dat
ingeplande ritten
matcht

-Ritten kunnen
tot paar uur
van te voren
worden
opgegeven

-Automatische matches
worden gemaakt op
basis van ingeplande
ritten
-Feedback van
bevestiging matches
liep niet goed
-Broncode matchsysteem bevatte errors

-Kosten worden
volgens vaste prijs
berekend, max.
vergoeding is 10
cent per km per
persoon
-Er is een online
saldoaccount waar
alles automatisch
van wordt
afgeschreven
-Saldo kan altijd via
sms of internet
gecheckt worden
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Meerijden.nu

-Marktplaats voor
ritten

-Vraag en
aanbod naar
geplande ritten
-Ritfrequentie
kan
aangegeven
worden (voor
bijv. dagelijks
woon/werkverkeer)
-Vraag en
aanbod voor
ritten naar
speciale
evenementen
is mogelijk (kan
een speciale
pagina voor
worden
aangemaakt)

-Mogelijke matches
worden weergegeven
maar de gebruiker
moet zelf zorgen dat de
daadwerkelijke match
tot stand komt

-Staat buiten het
systeem, wel kan
de gebruiker
aangeven hoeveel
hij/zij wenst te
ontvangen

-Geen mogelijkheid om
combinatie van ritten
te maken (alleen als
men zelf achter
bepaalde ritten
aanbelt)

Mitfahrzentrale -Geavanceerde
versie van een
Duitse Marktplaats
voor geplande
ritten (groot
aanbod)

-Vraag en
aanbod van
ritten door
Duitsland

-Matcht ritten op
ingevoerde gegevens
(bestemming,
vertrekplaats etc.)

-Men deelt de
benzineprijs, deze
wordt gewoon
contant
afgerekend aan het
einde van een rit

Ride4cents

-Vraag en
aanbod van
ritten binnen
Europa

-Matcht ritten op
ingevoerde gegevens
(bestemming,
vertrekplaats etc.)

-Men deelt een
ritprijs die staat
aangegeven bij de
aangeboden rit

- Markplaats voor
vraag en aanbod
naar ritten

-Knoopt
verschillende
sites aan elkaar
die hetzelfde
doen

-Betaling is contact
in de auto aan het
einde van een rit
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Dryves

-Matchen van
ritten op basis van
mensen die je kent

-Vraag en
aanbod van
mobiliteit

-Je matcht zelf en als je
iemand kiest leg je
gelijk contact met je
mobiel
-Onderweg
overstappen mogelijk
-Overstappen vergt tijd,
wat lastig is met
bolletjes aangeven

-Er wordt op een
virtuele teller de
kilometer stand
bijgehouden waar
je in en uitstapt en
bij wie en daar
wordt het met een
online account
verrekend aan het
einde van de
maand
-Prijzen a.d.h.v.
brandstofprijzen

Oplossing
Carpoolplein

Vertrouwen
-Rijden met mensen
die “bekend”zijn
omdat ze bij
hetzelfde bedrijf
werken, of
überhaupt werken.

Veiligheid
-Registratie van
deelnemers, alleen
met beperkte
registratiegegevens
-Zit een helpdesk
achter het systeem

User Interface
-Wordt gebruikt
gemaakt van Google
Maps om
carpoolplekken aan
te duiden

Overig
-Doelgroep is
woon-werkverkeer
richting bedrijven
en/of
overheidsinstanties

-Wordt in de
toekomst ook
gebruik van
routeplanner

-Maken gebruik
van huidige
infrastructuur/
carpoolplekken in
NL

-Is alleen te vinden
op een website
Hoverport

-Men kan deels
gebruiken van de
eigen auto

-Men is aangesloten
aan een community
(lidmaatschap),
d.m.v. RFID weet
een HOVERpark wie
er binnen is en uit
gaat

-UI is eigenlijk het
HOVERpark waar
men de instructies
moet volgen van het
HOVERpark om bij
de juiste rit te
komen, alles
verloopt zonder
expliciete aandacht
van de gebruiker
(vanzelf)

-Vorm van
Vanpooling, men
kan gebruik maken
van de
vluchtstrook
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Zimride

-Werkt op huidige
sociale netwerken
(Facebook e.d.)

-Werkt volledig op
vertrouwen van de
gebruikers

-internet als
-Project heeft
communicatiemiddel kritieke massa
behaald door het
per Universiteit
groots aan te
pakken. Centrale
aanpak kan dus
wel effectief
werken.
-Deelnemende
Universiteiten
kunnen specifieke
wensen omtrent
het systeem
aangeven in
invoeren (denk aan
meeting spots etc.)

Easyrider
GOOSE

-Matches worden
gemaakt binnen
netwerken waar
mensen mee
bevriend zijn en/of
mensen die eerst
nog moeten
worden
geaccepteerd door
de gebruiker

-Veiligheid door
vertrouwen

-Beperkte informatie
mogelijk per sms,
zelfde beperking in
-Geen
informatie als de
beoordelingsysteem pager toentertijd
nodig door alleen
vrienden/bekende
-Alles online of per
te accepteren
sms

-Betaling verloopt
met online account
en wordt aan het
eind van de maand
afgeschreven

-Geen
terugkeergarantie

-Wangedrag kon
worden gemeld

- Feedback was
slecht

-Mensen lieten niet
snel andere mensen
toe in hun auto’s

-Boetesysteem en
eventuele
uitsluiting van het
systeem voor
mensen die
wangedrag
vertoonde

-Feedback per mail
en sms

-De basis lijkt veel
op carpoolen.
Moeilijk
deelnemers te
overtuigen en er
hing een nare
smaak aan

-Geen
beoordelingsysteem
nodig door alleen
vrienden/bekende
te accepteren
Kangaroo Miles

- Werkt via sms en
online omgeving

-Werkende
mensen als
testdoelgroep is
niet de juiste
doelgroep
gebleken
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Meerijden.nu

-Door zelf contact
op te nemen, is de
gebruiker meer in
controle

Mitfahrzentrale -Mogelijkheid om
een uitgebreid
profiel te creëren
-Er zit een helpdesk
achter de site voor
eventuele vragen
en/of klachten over
de site of over
ritten

-Gebruikers moeten
zichzelf registreren
voor gebruik

-Marktplaatsachtige
omgeving
-Aangeboden
informatie van een
rit is genoeg om
conclusies uit te
trekken
-Systeem werkt zo
simpel dat errors
vrijwel worden
uitgesloten

-Netwerk is goed
beschermd (diverse
certificaten)
-Men moet een
kopie van zijn/haar
identiteitsbewijs
inleveren, verhoogd
geloofwaardigheid

-Site groeit met
huidige
technologieën mee,
zo is het mogelijk om
de site via mobiel
en/of handheld te
bezoeken
-In principe een
website

-Standalone stuk
online software
wat iedereen mag
en kan gebruiken

-Mogelijkheid om
premium lid te
worden, geeft
meer privileges als
comments geven
bij bepaalde ritten.
-Hoog aantal
gebruikers
-Stukje software
die voorspelling
kan geven van
kosten van ritten

-Uitgebreid
evaluatiesysteem
-Ondanks de
geavanceerde site
moeten mensen
met elkaar contact
opleggen
Ride4cents

- Men moet zelf
contact opnemen
met de andere
gebruiker

-IP-adressen e.d.
worden
geregistreerd om
onechtelijk gebruik
te traceren

-Website

-Autoverhuurbedrijven sluiten
zich ook aan bij
dergelijke sites om
hun mobiliteit aan
te bieden
-Men kan zelf
steden toevoegen
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Dryves

-Maakt gebruik van
sociale netwerksites
als Hyves, Facebook
etc. hierdoor kent
men bepaalde
gebruikers

-Gelijk bekend wie
je belt en met wie
je in de auto zit
door GPS

-Iedere gebruiker
maakt gebruik van
een handset;
Navigatie, mobiel en
computer in 1

-Iedereen staat met
elkaar in verbinding
via 6 verbindingen
tussen vrienden. Dit
maakt iedereen
voor het gevoel
bekender

-Rode en groene
bolletjes geven
auto’s aan die jouw
kant op gaan en
tegengestelde
richting, je kunt
hieruit kiezen, dit
maakt het
onoverzichtelijk

-Er is een vorm van
trustrating waar je
degene waarmee je
hebt gereden een
cijfer kan geven, te
simpel

-Snelheid van
bolletjes kan te snel
zijn om een keuze te
maken

-Mogelijkheid om
het systeem uit te
zetten

-Onrelevante
informatie (rode
bolletjes) wordt ook
weergegeven op de
kaart
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Bijlage H

Matchproces

Stap 1: Invoer
Het matchproces begint bij het aanbieden van mobiliteit. Voordat een gebruiker met zijn/haar
voertuig van punt A naar punt B gaat geeft de gebruiker eerst aan dat er van de huidige positie naar
een bepaalde straat wordt gereden. Hierna kan de gebruiker aangeven of deze rit direct beschikbaar
is of op een bepaalde datum. Daarna kan de gebruiker aangeven hoeveel mensen er maximaal mee
kunnen en of de gebruiker nog eventuele kortingen over de prijs van vandaag wil heffen. Na
bevestiging van het aanbod is het mogelijk om te matchen met deze gebruiker.
De invoer van de gebruiker met een vraag naar mobiliteit is de trigger voor het matchsysteem van
iOOO. De gebruiker geeft hier aan waar hij/zij naar toe moet, of het een directe rit is of een rit voor
een ander moment en met hoeveel personen. Na deze invoer treedt het matchsysteem in werking.
Stap 2: PPK
Na het invoeren van de vraag naar mobiliteit wordt er gekeken wat de prijs per kilometer (PPK) op
dat moment is op de bepaalde rit. Deze prijs wordt als basis genomen, maar hier worden uiteindelijk
wel kortingen of bonussen bij genomen, afhankelijk van welke aanbieder van mobiliteit er wordt
gematcht.
Stap 3: Lokalisatie
iOOO volgt de gebruiker zolang de gebruiker gebruik maakt van iOOO, mits het systeem aanstaat. Dit
geeft realtime informatie over de positie, richting, snelheid en versnelling van de gebruiker. Deze
gegevens kunnen later in het matchproces weer gebruikt worden om een zo soepel mogelijk lopende
match te maken.
Stap 4: Huidige ritten
Uit de gegevens die bekend zijn door de lokalisatie van gebruikers kunnen de ritten gehaald worden
die mobiliteit aanbieden in de richting van de gebruiker die vraag heeft naar mobiliteit.
Er wordt gekeken hoeveel mensen voldoen aan het patroon van de rit van de vrager. Als er geen
match te vinden is wordt gekeken of er meerder matches achterelkaar kunnen worden gemaakt
zodat de vrager over kan stappen op een ander voertuig.
Stap 5: Bubbles
Na een selectie gemaakt te hebben welke ritten voldoen aan het ritpatroon van de vrager wordt er
gekeken of er tussen de matches mensen zitten die direct of indirect verbonden zijn aan de
gebruiker. Dit wordt gedaan door naar de vrienden en bubbles binnen het profiel van de gebruiker te
bekijken.
Er wordt van 1e-graadsvriendschap tot 6e-graadsvriendschap gescand en een lijst van mensen
worden opgesteld die dichtbij tot veraf van de gebruiker staan. Deze lijst wordt meegenomen naar
het volgende filter.
Stap 6: Voorkeuren
In de lijst van 1e tot 2e-graads vrienden wordt er gekeken naar de voorkeuren van de vrager en de
aanbieders. Degene waar de voorkeuren het meest mee overeenkomen zullen gerangschikt worden
en deze zullen gehangen worden aan de lijst van 1e tot 6e-rangs vrienden.
Stap 7: Beoordelingen
Binnen iOOO kunnen gebruikers na afloop van een rit een persoon beoordelen. Dit is een keuze. De
informatie van de beoordeling wordt binnen het matchproces gebruikt om zo bepaalde gebruikers te
weren of juist voor te trekken.
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Stap 8: Interesses
De 8e en laatste stap van gegevens verzamelen tijdens het matchen zijn de interesses van de
gebruikers. Hier wordt gekeken welke interesses overeen komen en hier zullen wederom de
overeenkomsten aan de bestaande lijst gehangen worden. Met deze lijst is er uiteindelijk een
duidelijk beeld welke aanbieder het best bij de vrager past.
Stap 9: Matchkeuze
Een belangrijke keuze voor gebruikers is het volledig automatisch laten matchen of het maken van
een matchkeuze. Bij een matchkeuze krijgt de gebruiker een rijtje met matches bij naam en foto en
het aantal procent dat de rit matcht. Zo kan de gebruiker hier meer grip krijgen op zijn/haar keuze Dit
is een instelling binnen iOOO.
Stap 10: Matchen
Tot slot wordt er een match gemaakt met degene die het meest past bij de vraag van de gebruiker.
Stap 11: Feedback
Na het maken van de match wordt de vrager en de aanbieder van mobiliteit gevraagd of hij/zij
akkoord gaat met de match. Hier wordt ook de PPK, totale prijs en eventuele kortingen of bonussen
vermeld die gepaard gaan bij deze rit. Na bevestiging van beide kanten wordt er naar beide personen
een route uitgestippeld waar men elkaar kan ontmoeten en daarna samen de rit vervolgen. Op
locatie geeft het systeem de realtime aankomsttijd weer aan beide gebruikers om zo meer zekerheid
en duidelijkheid te geven.
Deze feedback van het systeem is erg belangrijk om het systeem niet te zweverig te maken voor de
gebruiker en een vertrouwen te geven dat bepaalde taken zijn geslaagd.
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Bijlage I

PPK-formule

Prijs = ((PPK * Aantal km rit) * (1- (Korting X%/100)) * Heffingsconstante
PPK = PPK(max) * (som vraag / (som aanbod)) *
Stadsfactor
PPK > 0,18 dan PPK = PPK(max)
Prijs =

De uiteindelijke prijs die betaald moet worden

PPK =

De prijs per kilometer

Aantal km rit =

Het aantal kilometer die van het punt van instappen tot het
punt van uitstappen moet worden betaald

Korting X% =

De korting die de aanbieder geeft over de PPK.
X = 25, 50 of 75

Heffingsconstante =

Dit is het vaste percentage dat de provider en andere partijen
ontvangt van de totale prijs. Dit staat vast op 1.15 = 15%
van de prijs

PPK(max) =

Maximale prijs per kilometer = 0,18

Som Vraag =

Totale vraag naar mobiliteit met als eenheid het aantal
plaatsen dat gevraagd wordt

Som Aanbod =

Totale aanbod naar mobiliteit met als eenheid het aantal
plaatsen dat aangeboden wordt

Stadsfactor =

Dit is een getal tussen de 1 en 100. Dit getal hangt samen
aan de dichtheid van de vraag naar mobiliteit in een
stad. Hoe hoger de dichtheid hoe hoger de
stadsfactor
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Bijlage J

Inkomstenberekening provider

Stel dat 1 op de 25 auto’s in Nederland meedoet aan iOOO. We nemen het auto’s dat in 2007 in bezit
zijn van de Nederland, dit is ongeveer 7 miljoen auto’s. Dan zijn er 280.000 auto’s die meedoen.
1 op 25 bij iOOO
~7.000.000 aantal auto’s particulieren
7.000.000/25 = 280.000 auto’s van particulieren die deelnemen aan iOOO.
We nemen in het jaar alleen de werkdagen en het weekend telt mee als halve werkdag, dus een
totaal van 5,5 werkdagen per week. Dit zijn de dagen dat de auto’s die aan iOOO doen meerijden. Dit
geeft een totaal van 291 werkdagen dat de 280.000 auto’s rijden.
5 werkdagen + weekend(= 0,5 werkdag) = 5,5 werkdagen per week
5,5 werkdagen x 51 weken = 291 werkdagen per jaar
Het gemiddeld aantal kilometers dat een persoon rijdt per dag is 42 kilometer. Dit geeft een totaal
van 231 kilometer per auto per week en 12012 kilometer per jaar per auto. In totaal rijden de
gebruikers van iOOO zo’n 3,3 miljard kilometer per jaar.
42 km per/dag
42 km per/dag x 5,5 werkdagen per week x 52 weken = 12.012 km/jaar/ auto
12.012 km/jaar per auto x 280.000 iOOO gebruikers = 3.363.360.000 km/jaar totaal door iOOO
gebruikers
De prijs per kilometer mag niet boven de 18 cent per kilometer liggen, aangezien er dan belasting
over geheven moet worden. Omdat ritten ook eventueel voor zeer lage prijzen aangeboden kunnen
worden nemen we een gemiddelde kilometerprijs van 0,06 eurocent. Dit vermenigvuldigd met het
totaal aantal kilometers die er worden verreden onder iOOO kom je op 201 miljoen euro.
Gemiddeld 0,06 euro per kilometer
0,06 euro/km x 3.363.360.000 = 201.801.600 euro die verdient worden door alle iOOO-gebruikers
Stel dat de provider, Tom Tom en Vodafone aan dit project deelnemen en de 3 bedrijven 12,5%
innen van het verdiende bedrag en dit uiteindelijk evenredig delen. Dan zou de probider per jaar
ongeveer een bedrag verdienen van:
12,5% van totaal verdiende bedrag iOOO-gebruikers gaat naar de oprichters van iOOO.
De providervangt 1/3 van het geïnde bedrag.
201.801.600 x 0,125 = 25.225.200 euro
25.225.200 x 1/3 ~ 8.400.000 euro/jaar voor de provider
Stel dat Theo, Daniel en Pieter als grondleggers van het idee ieder 1% van het geïnde geld per jaar
krijgen ontvangen zij:
8.400.000 euro/jaar voor de provider x 0,01 = 84.000/grondlegger/jaar
Deze berekening is gebaseerd op cijfers van CBS en aannames van Daniel Poolen.
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Bijlage K Functies, eisen, wensen en oplossingen:
Morfologisch schema
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Bijlage L Ontwerp Interface + Product: Flowchart Interface iOOO
Deze bijlage is vanwege de grootte alleen digitaal te zien. Open hiervoor het meegeleverde bestand
Flowchart Interface iOOO.
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Bijlage M Ontwerp Interface + Product: Gebruikerstest

De mini-gebruikerstest
!!!Lees dit document goed door voordat je begint aan de mini-gebruikerstest!!!

Hartelijk dank dat je mee wil doen aan deze mini-gebruikerstest!
Dit document bestaat uit 4 pagina’s:
Deze pagina leidt jou in de gebruikerstest
Op de volgende pagina staan enkele opdrachten die je tijdens deze
gebruikerstest moet voltooien
Op de laatste 2 pagina’s staat een vragenlijst met enkele vragen over het
geteste product

Inleiding
Over enkele ogenblikken zal je kennismaken met een product. Dit product is
onderdeel van een nieuw systeem genaamd iOOO.
iOOO is een systeem dat jou in de toekomst van A naar B helpt.
Met het product, dat je straks zal testen, is het mogelijk om aan te geven naar
welke plek in Nederland je wilt reizen. Deze vraag naar mobiliteit wordt in een
netwerk gestuurd. Dit netwerk bestaat uit mensen die aangesloten zijn bij
iOOO. Iemand die in een auto zit (aangesloten is bij iOOO) en jou als bijrijder
wil hebben ontvangt dit bericht en kan deze vraag accepteren, zo ontstaat er
een match. Jij betaalt dan een prijs per kilometer aan degene met wie je
meerijdt, en met slimme technologieën worden jullie bij elkaar gebracht en
vervolgen jullie de weg naar de bestemming.
In de mini-gebruikerstest ben jij een gebruiker van iOOO en wil jij direct van je
huidige plaats naar de Boelelaan in Amsterdam.
Volg de stappen op de volgende pagina om met het product dit doel te
bereiken.
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De Test
De test gaat nu beginnen. Je kan switchen tussen de test en de stappen met Alt+Tab.
Volg de volgende stappen:

Stap 1:

Open de mini-gebruikerstest, en druk op F5

Stap 2:

Als je alles goed heb doorgelezen begin aan de test

Je zet je product aan.
Stap 3:

Log in bij iOOO

(gebruikersnaam en wachtwoord zijn ingevuld)

Je wilt direct naar de Boelelaan te Amsterdam.
Stap 4:

Voer je bestemmingsgegevens in en laat iOOO een match zoeken.
(bestemmingsgegevens zijn ingevuld)

Stap 5:

Bekijk de matchgegevens van Mick

Stap 6:

Regel een rit met Mick

Einde test

Ga nu naar de volgende pagina en
beantwoordt de vragen
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Vragenlijst 1
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Ja, al heb ik liever een wat overzichtelijker schema wat aangeeft hoe het systeem werkt dan een verhalende
omschrijving.

Waren de instructies in de test duidelijk?

Niet helemaal. Er word omschreven wat je moest doen, maar niet welke knop daarvoor staat. Je kon in de test
dan ook alleen op de juiste knop drukken, waardoor het meer een kwestie werd van “waar moet ik klikken” dan
dat ik daadwerkelijk begreep wat ik aan het doen was.

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Nee, de keuze lag niet aan mij om een eigen stap te creëren als je toch niet op de rest mag klikken.. Zo heb ik nu
ook niet begrepen hoe ik dan die straat moet invullen (en wat als het programma het niet herkend of als ik wel
weet dat het de Mac in Enschede is, maar het adres niet ken bijv..).
Het lijkt me nu dan ook moeilijk om nog een keer het hele riedeltje te doen, zonder dat de andere knoppen
“geblokkeerd” zijn.

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Geen aandacht voor gehad, omdat ik er niets mee kon doen. Zo wilde ik op route klikken ipv drive (leek
logischer) maar daarop kon ik niet klikken, dus dan is de volgende stap zoeken naar waar je wel op kan klikken.

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Een functie waarbij je bijvoorbeeld meer info krijgt als je er een tijdje op blijft staan (zoals vaak al bij pc’s en
telefoons gebeurd, soort pop-up). Andere informatie weet ik niet, omdat ik nu maar een beperkt deel van het
product heb kunnen bekijken.
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(het is uiteindelijk qua instructie beter om gewoon opdrachten te geven zonder instructie (“maak een route naar
boelelaan met mick”). Dan gaan mensen ontdekkend leren en weet je aan de hand van een test ook of het
product duidelijk is opgebouwd!).

Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Heb maar 1 onderdeel ervaren, dus daar kan ik weinig over zeggen. (al begreep ik bijvoorbeeld niet direct wat
het verschil zou moeten zijn tussen drive en route)

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Zie de rest van de antwoorden. (zit er uiteindelijk ook geluid bij? Gezien de aandacht die je op de weg moet
houden)

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Zie de rest van de antwoorden! (misschien een uiteindelijk beeld van hoe de route gepresenteerd word).

Wat zou jij veranderen aan het product?

Zie op en/of aanmerkingen.

Wat zou jij veranderen aan de test?

Zie op en/of aanmerkingen.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 2
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Ja zeker, je weet precies waar het over gaat dus niet erg lastig om te begrijpen.

Waren de instructies in de test duidelijk?
Helemaal goed, je weet wat je moet doen en het staat er stap voor stap in, een kind kan de was doen.

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?
Nee eigenlijk was alles heel erg duidelijk dus ik vond het niet moeilijk.

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja, voor alles is een apart schermpje. Als je iets wil doen dan klik je die optie aan. Alles wijst voor zich.

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Nee, ook de eerste keer dat ik dit gezien heb. Daar kun je denk ik pas echt beter over oordelen als je het vaker
gebruikt hebt.

Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?
Alles had een hele logische plek en de knoppen die je het meest gebruikt (gemiddeld) staan bovenaan.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?
Ik wil graag een roze.
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Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?
Nee hoor.

Wat zou jij veranderen aan het product?

Eigenlijk niets het ziet er super goed uit.

Wat zou jij veranderen aan de test?

Ook niets alles wordt gevraag, niets ontbreekt.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 3
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Prima te begrijpen, en met behulp van ‘slimme technologieën’ reizen is altijd mooi…

Waren de instructies in de test duidelijk?

Afgezien van de “De routegegevens zijn al ingevuld” was het meteen duidelijk ;)

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Vul hier je antwoord in

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

-

-

In het hoofdmenu heb je de optie “Get a ride to your destination”. Pas daarna krijg je de optie om je
‘destination’ daadwerkelijk in te voeren. De bovenstaande omschrijving zou ik dus wat duidelijker
maken, omdat anders (First-time) gebruikers op zoek gaan naar de plaats waar ze hun bestemming
dan moeten invoeren alvorens ze op ‘Ride’ drukken.
Hoe pak je het aan als gebruikers langere namen hebben dan nu, zodat ze niet meer netjes op die halve
regel passen?

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Vul hier je antwoord in
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Prima overzichtelijk en de ‘teken-cirkel’-invoer ziet er altijd hip uit.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Die achtergrondjes bij de mogelijke ritaanbieders... Een paars pantervelletjes -> AAAARGH!!

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Vul hier je antwoord in

Wat zou jij veranderen aan het product?

Afgezien van het paarse pantervelletjes is de vorm misschien nog een issue. Iets ronds is niet echt makkelijk qua
gebruik vanuit een broekzak oid.

Wat zou jij veranderen aan de test?

Als je wat meer tijd gehad zou hebben had je allicht de rest van het menu ook kunnen uitwerken, zodat mensen
ook keihard de fout in kunnen gaan. Zo had ik eerst het halve hoofdmenu doorgespit voor ik op ‘Ride’ gedrukt
had zonder eerst een bestemming in te geven (zie eerder antwoord op een vraag).

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 4
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Vul hier je antwoord in
Ja de inleiding was goed te begrijpen.

Waren de instructies in de test duidelijk?

Vul hier je antwoord in
De instructies waren duidelijk, maar ik kon het ook zonder instructies, met een stukje inforatie aan het begin.
Stap voor stap had niet gehoeven -> ik heb niet geswitched

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Vul hier je antwoord in
Neealleen de GO button werkte niet

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Vul hier je antwoord in
Ja, maar het verschil tussen knoppen en titels mag wat duidelijker (bijvoorbeeld bij ‘mick’ het woord “ride”
snapte ik even niet.

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Vul hier je antwoord in
Geen informatie gemist, ik vraag me wel af wat er gebeurd met meer dan zes matches
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Vul hier je antwoord in
Gaaf, maar bij het invoeren van tekst denk ik wel verwarrend

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Vul hier je antwoord in
nee

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Vul hier je antwoord in
nee

Wat zou jij veranderen aan het product?

Vul hier je antwoord in
Goedkope brainstormsessie ;) nee grapje zie bovenstaande comments

Wat zou jij veranderen aan de test?

Vul hier je antwoord in
niks

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 5
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Ja, maar misschien ook omdat ik al wist wat iOOO grofweg inhoudt.

Waren de instructies in de test duidelijk?

Yep.

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

M’n powerpoint deed even moeilijk en je hebt de neiging om een af te sluiten om toch nog een keer het word
document erbij te kunnen pakken.

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja, maar met name ook omdat alleen de opties die je moest volgen “klikbaar” waren. Anders had het wellicht
wat langer geduurd.

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Nee, zag er prachtig uit. Om dat echt te beoordelen moet je hem denk ik ook langer gebruiken.
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Prima voor zover je dat nu kan beoordelen.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Vet mooi!

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Ben trots op je apie!!

Wat zou jij veranderen aan het product?

He-le-maal niets!

Wat zou jij veranderen aan de test?

Ziet er ook lekker uit!

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 6
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Vul hier je antwoord in
Ja zeer duidelijk

Waren de instructies in de test duidelijk?

Vul hier je antwoord in
Ja ze werden gewoon stap voor stap goed uitgelegd

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Vul hier je antwoord in

Nee
Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Vul hier je antwoord in

Ja alles was goed getoond
Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Vul hier je antwoord in

Nee
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Vul hier je antwoord in

Vreemd en Grappig , want normaal ben je gewend dat de knoppen onderaan
een scherm zitten en niet eromheen.
Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Vul hier je antwoord in

NVT
Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Vul hier je antwoord in

NVT
Wat zou jij veranderen aan het product?

Vul hier je antwoord in

Niks
Wat zou jij veranderen aan de test?

Vul hier je antwoord in

Niks

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 7
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Het precieze idee van de iOOO kwam pas goed naar voren tijdens het gebruik

Waren de instructies in de test duidelijk?

Voldoende

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

De keuze bij “profile” “route” en “ride” was onlogisch. Niet de juiste woordkeuze

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Prijs in euro’s? En wat als er meer dan zes mensen richting Amsterdam gaan?
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Je moest alles lezen wat in het rondje staat, want je hebt geen hierarchie. Bijvoorbeeld: Mick is niet logischer
wijs de eerste keuze.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Waar zijn de euro’s! In het scherm waar je matches kunt kiezen zorgen dat de beste match eerst is. Gebruik van
postcodes

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Nein, miss begeleidende test in de presentatie.

Wat zou jij veranderen aan het product?

Het ride menu is overbodig, je kiest voor rit dan voor plan nu een rit is eigenlijk dubbel, ik zou dat anders
oplossen.

Wat zou jij veranderen aan de test?

Meer keuze mogelijkheden geven. Wat gebeurt er als ik op een verkeerde knop druk. Wel duidelijk om principe
mee te tonen, niet goed genoeg om echt mee te testen.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 8
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Het precieze idee van de iOOO kwam pas goed naar voren tijdens het gebruik

Waren de instructies in de test duidelijk?

Voldoende

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

De keuze bij “profile” “route” en “ride” was onlogisch. Niet de juiste woordkeuze

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Prijs in euro’s? En wat als er meer dan zes mensen richting Amsterdam gaan?
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Je moest alles lezen wat in het rondje staat, want je hebt geen hierarchie. Bijvoorbeeld: Mick is niet logischer
wijs de eerste keuze.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Waar zijn de euro’s! In het scherm waar je matches kunt kiezen zorgen dat de beste match eerst is. Gebruik van
postcodes

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Nein, miss begeleidende test in de presentatie.

Wat zou jij veranderen aan het product?

Het ride menu is overbodig, je kiest voor rit dan voor plan nu een rit is eigenlijk dubbel, ik zou dat anders
oplossen.

Wat zou jij veranderen aan de test?

Meer keuze mogelijkheden geven. Wat gebeurt er als ik op een verkeerde knop druk. Wel duidelijk om principe
mee te tonen, niet goed genoeg om echt mee te testen.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 9
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?
Ja ik heb een idee wat het product doet.
Vul hier je antwoord in

Waren de instructies in de test duidelijk?
Ik was beetje in de war door druk op f5 en zet je product aan. Had misschien
beter op einde gekund.
Vul hier je antwoord in

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?
Ja om naar een bestemming te gaan had ik route verwacht ipv ride.
(bij inloggen gebruik je back maar dat zal normaal delete van letter zijn denk ik
want je kan niets anders doen dan log in en anders kan je je naam niet
veranderen. Maar dit is eigenlijk geen onderdeel van de test volgens mij)
Vul hier je antwoord in

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?
Mick was duidelijk vragen zijn duidelijk. Misschien fancy om bij entering iOOO
ook lopend balkje te krijgen of zo een draaiende unit zoals bij YouTube.
Vul hier je antwoord in

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?
Ik weet niet wat ppk is maar dat herken je na eerste gebruik vast. Kon ook niet
weten wat share in zou houden.
Vul hier je antwoord in
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?
Mooi en logisch goed dat ruimte tussen zit
Vul hier je antwoord in

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?
Misschien klein lettertype voor ppk als dit belangrijke indicatie is. Anders onder
profile nog op te vraen wellicht? Of bij drukken ppk automatisch naar profile
gaan.
Extra indicatie voor wachten die past bij vormgeving.
Vraag me af hoe goed de letter in vulling werkt als je dit gaat testen. Met
andere woorden zijn de knoppen dan groot genoeg. Bijv ivm iphone.
Onderste witte gradiënt is op laptop scherm beetje lastig zou in echte product
misschien iets minder doen als het enkel voor “esthetische gevoel” is.
Misschien back links zetten in plaats van consequent rechts. Is toch één van die
guidelines overeenkomst echte wereld links is terug oid. Maar als je dit bewust
gekozen hebt dan geen probleem.
Misschien in toekomst automatische link met je agenda van outlook oid met
locatie?
Vul hier je antwoord in

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?
Kan niet back op gegeven moment beetje lastig bij analyseren.
Vul hier je antwoord in

Wat zou jij veranderen aan het product?
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Vul hier je antwoord in

Wat zou jij veranderen aan de test?
Combinatie van stappen in Word doc en ppt. Wellicht gewoon aan de zijkant
instructies.
Vul hier je antwoord in

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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Vragenlijst 10
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Ja

Waren de instructies in de test duidelijk?

Ja

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Nee

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Nee
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Logisch en handig.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Nee

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Nee

Wat zou jij veranderen aan het product?

Niets

Wat zou jij veranderen aan de test?

Niets

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!

82

Vragenlijst 11
Hier volgen enkele vragen over de test die jij net hebt gedaan. Vul de vragen zo eerlijk en
volledig mogelijk in.

Was de inleiding voor deze test duidelijk?

Ja

Waren de instructies in de test duidelijk?

Ja, enkel de te volgen opties zijn geactiveerd

Waren er moeilijke stappen binnen de test? Zo ja, welke stappen?

Nee, enkel de te volgen opties zijn geactiveerd binnen het bestand.
Verder is het geheel ook redelijk intuitief (vooral uitleg middenin)

Was de informatie die op het scherm van het product werd getoond
duidelijk?

Ja, zie boven

Miste jij informatie op het scherm van het product? Zo ja, wat voor een
informatie?

Ja, wanneer vertrekt de rit, waar wordt op opgepikt of waar moet ik me melden.
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Hoe ervaarde je de indeling van de knoppen?

Function follows form ipv andersom. Het werkt prima, dat wel

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het product?

Opzich prima, het probleem is het bekend en er een community van te maken.

Zijn er nog andere op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de test?

Completer plaatje zou mooi zijn (interface)
Verder meer achtergrondinfo over de werking, aanschaf, abonnement, etc.

Wat zou jij veranderen aan het product?

Implementeren in telefoondienst?
Op deze manier: optie om adres in te voeren via postcode (meer tomtom achtig)

Wat zou jij veranderen aan de test?

Zie boven.

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Sla dit document op, verander de naam van dit document in je eigen naam en stuur het via
MSN naar mij terug!
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