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Mobility	Resource	Providers	in	België
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MaaS-platformen in	België
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De	kracht	van	combinatie	wordt	eenvoudig
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Voorbeeld bereikbaarheid:
• NMBS
• 53 Blue-bike punten (radius 5 km)
• 38 Cambio steden (radius 15 km)
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De trein naar Gent
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De tram tot aan het kantoor
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Uw digitale tickets op één plaats
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Mobiliteitsplatform op maat van:

§ B2B via Autoleasebedrijven en eigen 
digitaal kanaal

§ B2C via KBC Mobile App

§ Kantoor- en shuttle bus

§ Olympus en haar partners realiseren 
spitsmijden voor Antwerpse bedrijven 

§ En waarom geen oplossing voor steden en 
gemeenten – Smart City App?
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Smart City App
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De volgende stap voor Deinze

Van gratis Blue-bike naar een “Smart
mobility en City app” voor Deinze

1. Behoud van gratis Blue-bike voor inwoners

2. Intelligentere aanwending van de gebruikte 
budgetten

- Mobiliteit sturend
- Data collectie geeft inzicht in mobiliteitsgebruik

3. Opstap naar een echte Smart City App
- Gelinkt met stedelijke processen
- Gelinkt met lokale economie
- Communicatiekanaal voor Deinzenaars
- Ook parkeren ?
- Ook De Lijn terugbetalingen ?
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Gratuiteit Blue-bike in andere steden
§ Nieuwe systeem Blue-mobility laat gratuiteit in ander steden niet toe
§ Sinds 1 mei 2017 betalen Deinzenaars voor hun Blue-bike ritten in 

andere steden

§ Voorstel i.s.m. Blue-mobility : 

1. Opladen maandelijkse facturatie Deinzenaars in Olympus app wat een te 
besteden budget vormt voor de Deinzenaar

2. Resultaat : Deinzenaars kunnen budget besteden aan De Lijn, trein tickets, 
waardebonnen Deinze, …

3. Financieel : bedrag ritten wordt door Olympus gefactureerd aan stad Deinze
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Praktisch

Stap 1 : de inschrijving bij uw stad

1. Sander wordt/is abonnee bij Blue-bike

2. Hij registreert zich voor de Smart Mobility app op de website van de Stad/gemeente 
§ geeft naam, email, gsmnr en account nummer Blue-bike door
§ geeft juridisch toestemming aan Stad/gemeente, Blue-mobility en Olympus om facturatie 

detail Blue-bike te delen

3. Stad/gemeente verifieert aanvraag en keurt goed waardoor Sander
§ een mail krijgt met uitleg en login voor de Olympus Smart City app
§ een sms krijgt met pincode
§ de app kan downloaden en inloggen
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Praktisch
Voorbeeld aanmeldformulier Deinze:
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Praktisch
Sander ontvangt e-mail dat zijn aanvraag goedgekeurd is (vb Deinze):
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Praktisch

Stap 2 : het gebruik door Sander

1. Sander fietst naar hartelust met Blue-bike

2. Sander ontvangt factuur van Blue-mobility
§ bv. 4 ritten van 3,15 € = 12,60 €. 
§ Hij betaalt deze factuur aan Blue-mobility.

3. Factuurbedrag wordt te besteden budget
§ Stad ontvangt maandelijks bestand van Blue-mobility met ritbedragen
§ Dit bestand wordt opgeladen in Olympus platform
§ Resultaat : Sander heeft een budget van 12,60 € dat hij kan besteden aan treintickets, De 

Lijn tickets, parkeren aan de stations,  Blue-bike en Velo dagpassen

4. Olympus factureert Stad voor het bedrag van 12,60 euro
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Budget in de Olympus app ?
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Hoe werkt de Olympus app ?
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Eén budgetoverzicht
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Waardebonnen Deinze ?

25

Met het Olympus platform en app kunnen gemakkelijk waardebonnen 
verkocht worden



Voor Deinze
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Gratuiteit Blue-bike 
herstellen

• Ook gratis Blue-bike terug 
in andere steden

Aanwenden budget voor 
openbaar vervoer én 

fietsdelen
• Sturen van inwoners naar 

duurzame mobiliteit
• Meer beweging (deel-

fietsen, ...)

Waardebon voor 
handelaars

• Terugstroom naar lokale 
economie

Melden van problemen

• Registratie van problemen 
via de Olympus app met 
gps coördinaten
bv. Defect straatlicht)

• Chat functie naar 
stadsdiensten

Integratie met 
communicatiekanalen 

Deinze
• Twitterfeed naar chatbox 

Smart city app Deinze

Carpool realtime

• Carpool Deinze - Gent
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