
 

 

Juryrapportage van de InnovatieCup 2008 
 
Dit jaar hebben drie teams een plan van aanpak gemaakt en een presentatie voor op het 
jaarcongres. Een driehoofdige jury, Gert Staal (directeur 9292 OV), Carl Koopmans (directeur 
KiM) en Paul Rooijmans (Strategy & Innovation consultant bij Purple Orange) , hebben met 
hun deskundigheid de ingezonden stukken beoordeeld.  
 
Een algemene opmerking die gemaakt werd is dat de InnovatieCup 2008 mooie ideeën heeft 
opgeleverd.  
 
De winnaar van de InnovatieCup 2008 is Instap info.  
 
In onderstaande tabel volgt het overzicht van de scores (van 1, laag, tot 5, hoog) van de 
juryleden. Daaronder volgen de opmerkingen van de juryleden per criterium voor elk team.  
 

Team 1: Team 2: Team 3:   
Easy Travel Portal Instap Info Service Box 

1. Mate van innovatie 2,3 4,0 3,7 

2.Realiteitszin/haalbaarheid 2,7 3,0 3,0 

3. Creativiteit 2,7 4,3 3,0 

4. Happy travel: hoe wordt de reis zo 
prettig mogelijk ervaren 

4,7 2,7 2,0 

5. Meerwaarde voor 
OV/transportsector (mobiliteit) 

4,0 3,3 2,3 

Totaal score: 16,3 17,3 14,0 

 
 
Team 1: Easy Travel Portal 
 
Mate van innovatie 

 Met betrekking tot de mate van innovatie wordt genoemd dat deze innovatie 
bestaande mogelijkheden gecombineerd.  

 Een website en een kaartje is niet innovatief maar wel net datgene wat de klant wil.  
 Het doet wel meer en biedt inderdaad meer service dan de huidige portals. 

Elementen van dit ontwerp zouden in volgende ‘releases’ van bijvoorbeeld 9292 
gerealiseerd kunnen worden. Vraag is niet: kijken we aan tegen een versie 2.0 van 
9292? 

 
Realiteitszin/haalbaarheid 

 Met betrekking tot de haalbaarheid wordt de opmerking gemaakt dat het in de OV 
sector vaak moeilijk samenwerken blijkt (kijk maar naar de OV-chipkaart). 



 

 

 De website met een product is bijna  “mission impossible” zelf gesteund door 
honderden miljoenen slagen de diverse OV-partijen er niet om een OV-chipkaart op 
te leveren. Dus goed nadenken wat dit doet slagen is van essentieel belang! 

 Je vraagt wel een investering van 2,5 miljoen: de onderbouwing daarvan is nog steeds 
niet zo solide, en dat is het vaker niet met dit soort dingen. Verder is er weinig 
gereserveerd voor zaken als onderhoud en vernieuwing: bouwen is één ding, in de 
lucht houden een ander. Hoe zouden de OV-bedrijven er zelf tegenover staan?  

 
Creativiteit 

 Op zich voldoende creativiteit 
 
Happy travel: hoe wordt de reis zo prettig mogelijk ervaren 

 Easy Travel Portal weet de vreugde van de (recreatieve) OV reis goed over te 
brengen. 

 Houdt rekening met de hele reis van de klant 
 De klant wordt vooral blij van de juiste informatie en het bijbehorende kaartje. Dit is 

geschikt voor een hele grote groep en daar richten we ons tenslotte op? 
 Wat goed is aan dit idee is de focus op de reiziger als klant, het gedachtenloos reizen 

is een belangrijk gegeven, drempelloos, reduceren complexiteit, toegankelijkheid. 
Spreekt aan. 

 
Meerwaarde voor OV/transportsector (mobiliteit)  

 De Easy travel portal is zo simpel maar uitermate doeltreffend. 
 In potentie is de meerwaarde wel groot.  
 De site is het minst creatief maar kan wel heel veel waarde voor de klant toevoegen, 

denk aan koppelingen met Tom Tom, reisinfo boven de weg etc. 
 
Overige opmerkingen/suggesties van de jury 

 De uitdaging zit hier bij de OV-partijen zelf. In andere landen zoals Denemarken is 
dit het uitgangspunt al voor vele jaren. De keten maakt het ov-product een geduchte 
concurrent voor de auto niet de afzonderlijke schakel. 

 De complexiteit zit net als Google achter het scherm. Voor de klant zou dit een hit 
zijn in Denemarken is berekend dat het meer dan 2% vervoerswaarde creëert. Dus 
een positieve businesscase zou ik zeggen. 

 
Team 2: Instap Info 
 
Mate van innovatie 

 Met betrekking tot de mate van innovatie wordt dit idee als een erg innovatief 
omschreven.  

 Goed te noemen: dit had ik nog niet eerder gezien. En het doet iets met de stroom 
mensen die klaar staan op druk bezochte perrons. 

 
 



 

 

Realiteitszin/haalbaarheid  
 In huidige vorm onhaalbaar: kijk eens naar de enorme investeringen up-front: dit is te 

veel. Zowel in-voertuig, als backoffice, als verbinding er tussen.  
 Het info instap systeem is een goed idee al zal het wel op een aantal zaken beter 

doordacht moeten worden. Het aanbrengen van 4000 meetpunten is nog de kleine 
investering in verhouding tot de aanpassingen die noodzakelijk zijn aan de perrons. 
Je hebt tenslotte koplopers waar de deuren ver uit elkaar zitten maar ook sprinters, 
stoptreinen en sneltreinen. Geen enkele van deze treinen hebben dezelfde deur 
afstanden.  

 Voor de haalbaarheid zal dit technisch lastig kunnen zijn.  
 
Creativiteit  

 Bij creativiteit wordt de kreet geuit: “Fantastisch hoe kom je erop?” 
 De instap info is creatief.  
 Goed. Er is nagedacht over voertuigvulling, overlast, belading.   

 
Happy travel: hoe wordt de reis zo prettig mogelijk ervaren 

 Er wordt slechts één element van de reis geraakt.  
 De instap info is een nice to have maar staat in de klantbehoefte niet zo hoog als 

informatie of juiste vervoersbewijs (wat gemakkelijke te verkrijgen is) 
 Dit kan een impact hebben voor modale reizigers.  

 
Meerwaarde voor OV/transportsector (mobiliteit) 

 Potentieel comfortverhogend. Wel een beetje nice-to-have en minder need-to-have. 
Dus de factor facultatief is hoog. 

 Zeer veel reizigers zullen dankbaar zijn voor deze innovatie.  
 De instap info is nuttig maar waar voegt dit de meeste waarde toe voor de klant?  
 

Overige opmerkingen/suggesties van de jury 
 Met enige aanpassingen kan de instapinfo sterk verbeterd worden, ik denk dat je nog 

meer vanuit de klant moet denken. Wanneer maakt deze een keus om te gaan reizen 
met een bepaalde trein op een bepaalde tijd. Dit moment is bv het internet als hij/zij 
de reis aan het bepalen is. Op dit moment kan het signaleren van de verwachte 
drukte een moment zijn om over te stappen naar eerste klas of een minder drukke 
trein te nemen die iets vroeger gaat.    

 Wellicht eerst de info naar de website etc. Of met een lampje boven de deur van de 
trein. 

 In het metro systeem in Washington DC hebben ze een soortgelijk systeem met licht. 
Het zou nog beter zijn als je meerdere varianten bedenkt en nog meer vanuit de 
waarde voor de klant denkt. 

 Hoe kan het nog eenvoudiger voor de organisatie ingevoerd worden? Infrarood 
censor in de cabine met groen/rood lampje aan de buitenzijde? Of meteen heel 
complex? Waardoor de waarde voor de klant toeneemt maar de complexiteit en de 



 

 

investering idem. Wellicht slim om deze berekening eens met de klantwaarde te 
vergelijken. 

 Kans van slagen als je de backoffice en de comms tussen voertuigen en wal weet te 
elimineren. Waarom geen toepassing die de voertuigen autonoom met schermen op 
de wal laat communiceren? Weg backoffice!  

 
 
Team 3: Service Box 
 
Mate van innovatie  

 Dit is zeker innovatief. Dit is er nog niet.  
 Nuttige extensie van het concept bagagekluis. Wat kan je er nog meer mee? 
 Dit idee is reeds eerder bedacht voor bij woningen. Echter een kluis voor leveranciers 

bij OV knooppunten nog niet.  
 Eerder ook bedacht bij Shell en tankstations. 

 
Realiteitszin/haalbaarheid  

 Hele grote twijfels: als in het plan zelf wordt aangegeven dat er maar een rendabel 
concept kan worden neergezet bij 6 stations, wordt het erg mager. Wat is de 
uitrolbaarheid? 

 De Service Box suggereert dat 5 a 10% van de in- en uitstappers 6 a 14 keer per jaar 
gebruik maken van de service box. Het is onduidelijk waarop dit gebaseerd is.  

 De service box is een gemaksproduct gericht op de frequente reiziger waarvan meer 
dan 65% met de fiets of lopend komt. Is en dergelijke box dan wel handig.  

 Het concept is voor wat betreft haalbaarheid te mager. Leuk idee, maar nu moet het 
wel handen en voeten krijgen. Als het dan alleen bij 6 hoogfrequent bezochte stations 
zou werken, dan rijst de vraag: hoe levensvatbaar is dit allemaal eigenlijk?  

 Het idee is wel haalbaar (natuurlijk hoort daar dan ook een sluitende business case 
bij). 

 
Creativiteit  

 Zonder meer goed te noemen. Dit is een nieuwe toepassing die waarde creëert. 
 De servicebox is creatief en is ook vrij eenvoudig uit te proberen, wie of wat houdt dit 

nog tegen?  
 

Happy travel: hoe wordt de reis zo prettig mogelijk ervaren  
 Tja. Het is niet de reis zelf, maar meer voorafgaand of na de reis, dus een beetje 

irrelevant, toch? 
 De innovatie voegt wel functionaliteit aan de reis toe, maar verbeterd de 

reis(ervaring) zelf niet.  
 

 
 
 



 

 

Meerwaarde voor OV/transportsector (mobiliteit)  
 Voegt dit nu echt veel toe aan de reis van de doorsnee reiziger? Impact over de gehele 

branche is wat mager denk ik! 
 Voor een specifieke doelgroep is de servicebox super, alleen hoe groot is die groep? 
 De servicebox voegt zeker heel veel waarde toe maar dan waarschijnlijk voor een 

kleinere groep reizigers. Dit is wel een product wat sterk afhankelijk is van de 
conjunctuur hoe wordt dit gecorrigeerd in de buca? 

 
 
Overige opmerkingen/suggesties van de jury 

 Geen 
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