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vooRwooRd

Samen
is beter

Er staat veel te gebeuren in 2017 en de 

aftrap is goed, dus we kijken uit naar 

een mooi jubileumjaar. De eerste drie 

maanden zeggen al veel over het ver-

dere verloop. Wat zich heel duidelijk 

aftekent, is dat samenwerking de 

sleutel is tot verbetering en conti-

nuïteit. Niet alleen voor 9292 maar 

voor het hele openbaar vervoer.

Samen is beter! Een goede samen-

werking zorgt ervoor dat we krachten 

bundelen en expertises ten volle be-

nutten. Zoals in onze samenwerking 

met KPN/CGI bij de outsourcing van 

ons datacenter. Door een sterke 

partner in te schakelen voor de  

techniek kunnen wij ons nog beter 

concentreren op onze eigen expertise: 

reisinformatie verstrekken. 

In de column van dit blad schrijft Lars 

Nieuwenhoff van GoOV over het be-

lang van toegankelijkheid in het ov en 

hoe GoOV daarop inspeelt. Hij roept 

ook de politiek op om het thema 

daadwerkelijk op de agenda te zetten. 

Samen kom je immers verder, we 

hebben elkaar nodig om dit goed 

gestalte te geven voor een doelgroep 

die groter is dan u wellicht denkt.  

9292 zet ook in 2017 verder in op dit 

onderwerp, een van de speerpunten 

uit ons jaarplan. En ook dat doen we 

samen met onze partners, zoals pro- 

vincies, en door met Vitence samen  

te werken in OV Beter.

In dit blad besteden we natuurlijk 

aandacht aan ons jaarplan: Op weg 

naar goud! 2017 is ons ‘zilveren’ jaar. 

Een jubileum dat je alleen kunt 

beleven als er sprake is van besten-

dige relaties en geloof in wat je doet. 

Dat geldt zeker ook voor ons. Maar, 

zilver is ook een opmaat voor goud. 

Nog beter, nog hoger in de ranglijsten 

en uiteraard de ultieme waardering 

van de klant. Daar gaan we voor!  

En ook dat doen we niet alleen.  

We zetten in op samenwerking  

met de vervoerders, partners en 

leveranciers en natuurlijk met  

onze gebruikers, met als basis de  

eenloketambitie van 9292 en 

Translink. 
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Over KPN

KPN is de grootste telecom- en iCt-dienstverlener 

van Nederland, met een vast en mobiel netwerk 

tot in de haarvaten van ons land. Als verbindende 

factor wil KPN Nederland met dat netwerk verder 

helpen. Zo biedt KPN diensten op het gebied van 

bijvoorbeeld werkplekbeheer, cloud en internet of 

things en helpt het bedrijf organisaties vooruit in 

hun digitale transformatie. 

Reiswijzer

Stefan Vast, Client Director Public Transport bij KPN en Hans Arts, Manager IT bij 9292
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Het datacenter is het kloppend hart van de dienstverlening van 9292. Een groot hart, 

want het moet genoeg ruimte bieden voor onder meer de website, het NDOV-loket,  

de zakelijke producten en alle datastromen die daarmee gepaard gaan. Nu het contract 

met de huidige leverancier op z’n eind loopt, gaan ICT-leverancier KPN en CGI voor  

9292 samen alle datacenteractiviteiten leveren. Een nieuwe samenwerking waarin  

flexibiliteit en partnerschap centraal staan.

KPN draait warm 
om datacenter 
9292 over te nemen

Hans: “Aan de datacenterdiensten 

waarvan wij gebruikmaken, stellen 

we hoge eisen. Allereerst op het 

vlak van veiligheid: als bedrijf met 

een bekende naam zijn wij helaas 

ook een doelwit voor hackers. We 

hebben sinds een paar jaar regel-

matig te maken met DDOS-aan-

vallen. Van de partij die voor ons 

de datacenterdiensten verzorgt, 

verwachten we dat die dergelijke 

aanvallen onder controle heeft en 

houdt. Beschikbaarheid en continuï-

teit moeten gewaarborgd zijn. 

Daarnaast vinden we flexibiliteit heel 

belangrijk. We betalen nu een vast 

bedrag per maand, ongeacht de 

capaciteit die we nodig hebben en 

de besparingen in de infrastructuur 

die we doorvoeren. Dat willen we 

niet meer.”

Stefan: “In ICT- en datacenterland 

gaan we steeds meer toe naar 

dienstverlening waarbij klanten 

makkelijk op en af kunnen schalen. 

Of het nou is voor de ontwikkeling 

van nieuwe applicaties, om pieken 

op te vangen of juist om af te slanken 

als het rustiger wordt.”

Reiswijzer april 2017

Hans: “Vergelijk het met bood- 

schappen doen. Als je een feestje 

geeft, heb je een grotere winkel-

wagen nodig en die wordt ook een 

stuk voller dan normaal. Zo hebben 

wij ook onze piekmomenten. 

Bijvoorbeeld als de nieuwe dienst-

regelingen ingaan. Die piek zien we 

aankomen en kunnen we inplannen, 

maar denk ook aan onverwachte 

piekmomenten zoals tijdens de 

stroomstoring in Amsterdam afgelo-

pen januari. In zulke gevallen stijgen 

de reisadviesaanvragen al snel met 

een miljoen per dag.”

Stefan: “Dat is bijna twee keer zo 

veel als anders. In een halfuur tijd 

zie je de aanvragen omhoog schieten, 

niet alleen in absolute aantallen, ook 

procentueel. Dan moet je snel kunnen 

bijschakelen. In sommige gevallen 

zelfs realtime, en dat kan bij KPN.”

Hans: “Al geruime tijd geleden 

hebben we een aantal partijen 

uitgenodigd om een aanbod te doen 

voor de volgende contractperiode. 

Ons huidige datacentercontract 

loopt medio december af, maar ik 

In een halfuur 

tijd zie je de 

aanvragen 

omhoog 

schieten. 

dan moet je 

snel kunnen 

bijschakelen.
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wilde al voor 1 januari 2017 een nieuw 

contract afsluiten. Zodat we bijna 

een jaar hebben om alles om te 

hangen naar een nieuwe omgeving. 

Dat is een complexe operatie, zeker 

omdat je moet verbouwen met de 

winkel open. En de reiziger mag er 

geen hinder van ondervinden.”

Stefan: “Een van de andere partijen 

die 9292 benaderd heeft, was CGI. 

Toen we met z’n allen bij elkaar zaten 

om uitleg te krijgen over wat 9292 

voor ogen had, dacht ik meteen dat 

dit weleens een goede samenwer-

kingspartner voor ons zou kunnen 

zijn. Dat bleek wederzijds, want na 

afloop nam CGI contact met mij op 

om die mogelijkheid af te tasten. 

We vullen elkaar fantastisch aan: 

wij leveren datacentercapaciteit, 

uitstekende connectiviteit over 

toonaangevende netwerken en 

techniek. CGI is juist heel sterk op 

consultancy, applicatie-ontwikkeling 

en beheer, zowel technisch als 

functioneel.”

Hans: “De combinatie, het totale 

pakket dat KPN en CGI bieden, is voor 

ons the best of both worlds. Maar 

daarbij hebben we wel de eis gesteld: 

één contractant, één aanspreekpunt, 

één partij die de regie heeft. Wij doen 

zaken met KPN en Stefan Vast is 

eindverantwoordelijk. Op die manier 

willen we dat avontuur graag aan.”

de combinatie, het totale pakket dat 

KPN en CGI bieden, is voor ons the best 

of both worlds.

Stefan: “Wat ik zelf heel mooi vind, is 

dat we bij de onderhandelingen ook 

zorgvuldig gekeken hebben naar wat 

we nog meer kunnen doen om de 

total cost of ownership voor 9292 zo 

laag mogelijk te houden. Dat kunnen 

we doen door een scherpe prijs neer 

te leggen, maar ook door mee te 

denken over andere ICT-mogelijk-

heden om de dienstverlening voor 

de reiziger te verbeteren. Wat mij 

betreft is dit de ultieme vorm van 

partnerschap.”

Hans: “Absoluut. Dat partnerschap 

gaat heel ver. We kunnen onder het 

nieuwe contract ook gaan besparen 

op ontwikkelingskosten, bijvoor-

beeld door efficiëntere procedures  

in te zetten. Maar ook makkelijker 

nieuwe dingen laten ontstaan door-

dat ik niet meer gebonden ben aan 

een contract dat altijd vast is. Maar 

dat ik gewoon zeg: ‘Ik heb morgen 

tien servers nodig, regel dat’. En ze 

staan er. Doordat we niet meer ge-

bonden zijn aan een vast contract, 

komt er ook ruimte voor vernieu-

wing. Onze innovatiekracht kan  

door deze deal enorm omhoog.  

Dat is heel erg belangrijk en uniek.”

Stefan: “Samen met CGI zijn we 

achter de schermen al volop met 

de voorbereidingen bezig om 

het datacenter over te nemen. 

De afspraak is dat we straks alles 

Reiswijzer

opleveren ‘as is’, ofwel: zoals het  

was. Daarvoor brengen wij eerst in 

kaart hoe ‘as is’ er precies uitziet. 

Vervolgens maken we een plan voor 

hoe we daar uitkomen en gaan we 

alle nodige stappen nemen.”

Hans: “Wat bijzonder is, is dat we 

geen nadere afspraken gemaakt 

hebben over hoe KPN het transitie-

jaar invult. Dat scheelt een hoop 

papierwerk en onderhoud van 

contracten. Mij gaat het om het 

resultaat en niet om de weg daar-

naartoe.”

Stefan: “Het maakt dus niet uit of ik 

in dit overgangsjaar met veertig man 

aan kom zeilen om alles met de hand 

te doen, of met twee man met allerlei 

programmatuur aan de slag ga. Als de 

reizigers er maar niks van merken en 

het eindresultaat maar goed is. Het 

proces berust enerzijds op onderling 

vertrouwen en communicatie en 

respect voor elkaar, en anderzijds  

ook gewoon op de schouders eronder 

zetten en gaan.”

Hans: “Ik ben ervan overtuigd dat 

het goed gaat. En dat we samen onze 

dienstverlening naar een nog hoger 

niveau gaan tillen.”
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Mij gaat het om het resultaat en niet om de weg 

daarnaartoe.

In 
geSprek

Hans Arts, Manager IT bij 9292 Stefan Vast, Client Director Public Transport bij KPN
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ReSPoNSIve  weBSITe

Nieuwe website 
beweegt mee 
Heel binnenkort gaat de vernieuwde, 

volledig responsive website van 9292 live. 

Binnens- en buitenshuis is bijna twee jaar 

hard gewerkt om van deze innovatie een 

echt vlaggenschip te maken. Het resultaat 

mag er zijn. Een voorproefje.

Meer dan de helft van de bijna 2 miljoen reisadviezen  

die 9292 dagelijks verstrekt, wordt opgevraagd met een 

smartphone of tablet. Des te belangrijker dat reizigers 

ook op die apparaten snel en gemakkelijk toegang hebben 

tot alle informatie die 9292 te bieden heeft. Niet alleen via 

de 9292-app, maar ook via de website. De huidige mobiele 

website gaat al even mee. Het is een uitgeklede versie van 

www.9292.nl met weinig ruimte voor interactie. Prima 

om reisadvies op te vragen, maar wie bijvoorbeeld meer 

wil weten over spoorwerkzaamheden of nieuwsberichten 

wil lezen, moet toch naar de gewone website. Dat hoeft 

straks niet meer, want met de vernieuwde website die 

zich automatisch aanpast aan elk scherm waarin hij 

verschijnt, wordt de mobiele website overbodig. Dat geldt 

ook voor de 9292-app voor Windows die inmiddels op een 

aantal onderdelen verouderd is. Deze is daarom ook niet 

meer verkrijgbaar in de Windows Phone Store.
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inzicht dankzij gebruikerstest

Sinds half 2016 versterken product owner Bastiaan 

Sedelaar en front end developer Edwin van der Sar het 

interne team bij 9292 dat zich met de website bezighoudt. 

Met hun frisse blik droegen zij weer bij aan nieuwe 

inzichten. Edwin: “We hebben als een van de eerste 

stappen een aantal ov-reizigers op kantoor uitgenodigd 

en ze gevraagd om op verschillende schermen met de 

bestaande website aan de slag gegaan. Op die manier 

konden we precies volgen wat er gebeurde, waar gebrui-

kers op klikten, waar ze naar zoeken, hoe lang het laden 

duurde, waar ze op afhaken. We hebben ze ook gevraagd 

wat ze handig vonden en wat juist niet. Wat ze anders 

zouden willen en wat ze misten. Dat hebben we uit- 

gewerkt in een rapport en meegenomen in een aangepast 

ontwerp. Daarmee konden we aan de slag, het werd  

goed ontvangen.”

Korte lijnen, korte doorlooptijden

Als product owner had Bastiaan de touwtjes stevig in 

handen. Hij bewaakte de planning, het budget, stelde 

prioriteiten in overleg met communicatie, commercie, 

relatiemanagers, IT’ers en externe partijen en hield de 

vaart er flink in. “Doordat we meer in eigen huis zijn gaan 

doen, konden we de lijnen kort houden. Je loopt heel 

makkelijk naar iemand toe om iets te vragen of knopen 

door te hakken. Dat verkort de doorlooptijden.”

Mobile first

In plaats van op de bestaande website voort te bouwen,  

is de vernieuwde website from scratch opgezet. Edwin: 

“Een logische keuze: bij een website zoals die van 9292 die 

voortdurend in beweging is, wordt het onderhoud steeds 

ingewikkelder. Bovendien zijn de gebruikerswensen en 

technieken de laatste jaren veranderd. De ontwerpfiloso-

fie die nu de boventoon voert en die wij ook gehanteerd 

hebben, is ‘mobile first’: het ontwerp voor de smartphone 

vormt de basis. Want die wordt het meest gebruikt. 

Vandaaruit bouw je verder: voor tablets, kleine laptops, 

grote laptops en desktops. En voor de mobiele apparaten 

ook nog staand en liggend. Je moet er per scherm over 

nadenken hoe een pagina er uiteindelijk uit gaat zien.”

toekomstmuziek

Het resultaat is binnenkort te bewonderen op miljoenen 

schermen in Nederland. Herkenbaar voor iedereen die  

nu ook al regelmatig op 9292-kanalen komt. Maar toch 

nieuw, minder zwart-grijs, overzichtelijker en gebruiks-

vriendelijker en met meer touchfuncties voor de mobiele 

apparaten. Bastiaan: “Het is ook een mooie basis om  

weer op verder te bouwen. Want we willen onze reisinfor-

matie steeds verder verbeteren en uitbreiden. Bijvoor-

beeld met gegevens over treinlengtes, ov-fietsen, toe- 

gankelijkheid en meer. Toekomstmuziek die wel steeds 

dichterbij komt.”

 

 Wat verandert er aan 9292.nl? Een selectie

• De hele website is volledig responsive

• Toegang tot Mijn 9292 op alle devices

• Moderner ontwerp

• Alle content zit in alle versies van de website, op elk scherm,  

inclusief bijvoorbeeld nieuwsberichten en informatie over  

werkzaamheden

• Teksten zijn bijgewerkt en waar mogelijk ingekort

• Wijzigingen en vertragingen worden nog duidelijker aangegeven

• Op tablet en mobiel formaat zijn veel meer touch- functies
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Sinds maart kunnen reizigers 

met een Samsung Gear S2 of S3 

gebruikmaken van de gloed-

nieuwe 9292 Tizen-applicatie. 

Deze geeft hun met één blik op 

de pols inzicht in de ov-reis de 

ze maken en in de reizen die ze 

opgeslagen hebben in Mijn 9292. 

De 9292 Tizen-app is een samen-

werking tussen 9292 en Samsung 

en ontwikkeld door de app-

specialisten Pinch en Q42.

9292 en Vitence zijn een strategische samenwerking gestart: OV Beter. In dit 

samenwerkingsverband bundelen wij onze krachten en helpen wij reizigers door 

informatie over haltetoegankelijkeheid te tonen en ze de mogelijkheid te geven 

feedback te leveren. Hiermee kunnen overheden de halte- en toegankelijkheids- 

informatie samen met de reiziger verder verbeteren. 9292 en Vitence werkten al 

eerder samen om de reiziger te voorzien van goede ov-reisinformatie. 9292 bereikt 

dagelijks miljoenen reizigers via apps, website en telefoon. Vitence is als halte- 

databeheerder verantwoordelijk voor het actueel houden van ongeveer 70% van 

alle haltegegevens in Nederland. Daarnaast hebben we beiden veel data en kennis 

in huis om overheden te adviseren op het gebied van onder andere halteinfrastruc-

tuur. OV Beter heeft de volgende diensten: 

- halte-informatie met feedback in de 9292 Reisplanner

- toegankelijkheid in de 9292 Reisplanner

- advies en analyses voor ov-beleid, mobiliteits- en locatiebereikbaarheidsanalyses

ov Beter helpt bij het ver-
beteren van toegankelijke 
reisinformatie

Reisinformatie 
op de smartwatch

Susan Zethof en Pascal van der Velden van OV Beter. 
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Winnaars Mijn Kort verhaal bekend

De 17-jarige Lotte Rolleman sleepte 

op zaterdag 18 februari de hoofd-

prijs van de 3e editie van de schrijf- 

wedstrijd Mijn Kort Verhaal in 

de wacht. Haar verhaal ‘Als mijn 

maag danst en mijn brein het 

ritme kwijt is’ maakte de meeste 

indruk op de jury. Lotte wint een 

citytrip met NS International 

voor twee personen naar Berlijn – 

gesponsord door 9292 - en een 

boekenpakket. “Ik had het niet 

verwacht, maar ik ben er heel erg 

blij mee”, reageert ze. “En Berlijn 

is echt mijn favoriete stad.” 

De publieksprijs ging naar Suze 

Dona (13 jaar) met haar verhaal 

‘Psycholoog’. 

Lees alle inzendingen na op 

mijnkortverhaal.nl of ga naar 

zoemer.nl of scholieren.nl voor 

de winnende verhalen.

De apps van 9292 zijn al miljoenen keren gedownload. In de app store van 

Google en Apple kunnen aanbieders van apps sinds enige tijd reageren op 

feedback die gebruikers achterlaten. Van 1 februari tot 1 mei 2017 voert 9292 

een pilot uit waarbij we actief reageren op feedback in de app-stores. Met 

als doel om opmerkingen en wensen van reizigers te verwerken in de verdere 

ontwikkeling van de apps.

Pilot met Appcare
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In januari zette 9292 een mooie traditie voort: het veilen van ontvangen relatiegeschenken onder medewerkers 

voor een goed doel. Dit jaar haalden medewerkers op deze manier ruim 2000 euro op voor Duchenne Heroes, een 

initiatief van stichting The Event Foundation in samenwerking met Duchenne Parent Project. Deelnemers aan deze 

zevendaagse sponsorfietstocht van 700 kilometer door Duitsland, Luxemburg, België en Nederland trappen geld bij 

elkaar voor de ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte van Duchenne. In september stapt ook André Kraai, 

Controller bij 9292, op de fiets om deze erfelijke vorm van spierdystrofie de wereld uit te helpen. Een echte Hero.

Relatiegeschenken onder de 
hamer voor duchenne Heroes

De advertentiemogelijkheden bij 9292 zijn verder uitgebreid. 

En wel met de 9292 Reisadviesbanner ín het reisadvies, dus op 

een plek waar ze echt in het oog springen. De eerste succes-

volle campagnes waarin deze banners werden toegepast, staan 

al genoteerd. Zo zet U-OV ze sinds eind 2016 in om klanten te 

informeren over de gewijzigde betaalmogelijkheden op de  

U-OV Nachtlijnen. De banners verschijnen in het scherm bij elk 

9292 reisadvies waarin de lijnnummers van de U-OV Nachtlijnen 

voorkomen. Daarbij kan U-OV ook nog varianten testen en aan 

de hand daarvan de campagne verder aanscherpen. De banners 

doen hun werk – de doorklikratio ligt op zo’n 2,5 procent tegen-

over een gemiddelde van 0,5 tot 1 procent bij banners op andere 

posities. 

Meer weten over hoe u uw doelgroep via 9292 

kunt bereiken? Neem contact op via adverteren@9292.nl.

Nieuw: banners ín het reisadvies
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Monica: “We hebben in landen gewoond waar het open-

baar vervoer veel slechter geregeld was dan hier. Maar als 

je het betalingssysteem in Nederland vergelijkt met dat in 

Japan, was het daar toch makkelijker. Voor de bus, de tram, 

de metro en de trein heb je daar ook een prepaid openbaar-

vervoerskaart. Alleen voor bepaalde luxetreinen moet je een 

apart kaartje kopen. Het systeem is heel vergelijkbaar. Maar 

in Nederland moet je als je, vooral als je de trein neemt en 

een langere afstand gaat afleggen, goed opletten of je wel 

genoeg saldo op je kaart hebt. In Japan kun je na aankomst 

bij het uitchecken gewoon bijbetalen als dat niet zo is.”

Mini-opiniepeiling

Twee ov-reIzIGers reaGeren oP Twee aCTUele sTellInGen over heT oPenbaar vervoer

Het betalingssysteem voor het ov in Nederland ligt voor op dat in andere landen

Guus: “In Brunei en Mauritius had je nauwelijks openbaar 

vervoer. Daar ben je aangewezen op een auto. In Japan 

hádden we niet eens een auto. We deden alles met het 

openbaar vervoer. En betalen was heel makkelijk. Net als 

in Nederland – en in Hongkong. Behalve over de mogelijk-

heid om bij te betalen bij aankomst, mogen vervoerders 

in Nederland wat mij betreft ook weleens over nadenken 

om het aantal oplaadpunten uit te breiden. Nu vind je die 

alleen op de stations. Waarom niet ook bij de supermarkt 

of bij de ouderwetse sigarenboer? Zeker als je met de bus 

of met de tram reist, zou dat wel handig zijn.”

Over vijf jaar is het betalingssysteem voor het ov weer helemaal anders

Monica: “Dat kan ik me niet voorstellen. Je ov-chipkaart 

automatisch opladen kan bijvoorbeeld al. Misschien dat je 

over vijf jaar je kaart niet meer uit je tas hoeft te halen, dat 

je gewoon langs de poortjes kunt lopen en op die manier 

betaalt. Dat zie ik nog wel voor me. Het zit nu al goed in 

elkaar, vergeleken met de strippenkaarten die je vroeger 

had, is dit een prachtig systeem. Je hoeft niet meer na te 

denken of je over een zonegrens heen reist als je met de bus 

of de tram naar het centrum van de stad gaat. Alleen zou er 

beter nagedacht kunnen worden over waar de poortjes 

staan. In Japan is alles gericht op een snelle doorstroming. 

Als we vrienden of familie op bezoek kregen, waren die 

altijd diep onder de indruk van hoe efficiënt alles verliep. 

Daar kan Nederland nog van leren.”

Guus: “We blijven elektronisch betalen. Zoals we dat 

nu ook al doen. De opmars van de telefoon als betaal-

instrument is natuurlijk niet te stuiten. De jonge generatie 

vindt dat al heel gewoon. Maar mijn zorg daarbij is nog 

wel de privacy. Als je die niet goed waarborgt, kunnen je 

reisgegevens al gauw gelinkt worden aan allerlei andere 

informatiestromen die ook via je telefoon verlopen. En 

weet je niet wie ermee aan de haal gaat, daar heb je dan 

geen controle over. Ik vind dat reizen op anonieme basis 

mogelijk moet blijven. Als dat met betalingen via de 

smartphone kan, heb ik er geen problemen mee. Maar dan 

moet er in de toekomst echt nog wel wat gebeuren op het 

gebied van gegevensbescherming.”

Als twee mensen het openbaar vervoer in Nederland in internationaal perspectief kunnen plaatsen, dan zijn het wel Guus en Monica de 

Ruyter. Voor zijn werk werd Guus diverse malen voor langere tijd uitgezonden naar het buitenland en zijn vrouw reisde altijd met hem 

mee. Ze woonden onder meer in Brunei, Mauritius, Hongkong en tot een paar maanden geleden in Yokohama, Japan. 

Monica de Ruyter (59)

Woont in: Den Haag

Heeft ruime ov-ervaring 

in binnen- en vooral 

buitenland.

Guus de Ruyter (59)

Woont in: Den Haag

Contract Manager 

Shell Global Solutions, 

onlangs gestopt met 

werken.
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Emy Manuela, 
vraagbaak voor vervoerders, 
overheden en reizigers
Tijdens haar studie aan de Hogeschool InHolland begon Emy Manuela als telefonisch 

reisadviseur bij 9292. Dat beviel zo goed dat ze is gebleven. Inmiddels bemant ze alweer 

twee jaar de 9292 Servicedesk, samen met drie andere dames. In hun kamer, die ze delen 

met collega’s van de afdeling ICT, gaat het er soms behoorlijk hectisch aan toe.

Alles op haar bureau is functioneel: 

een beeldscherm, een toetsenbord, 

een vaste en een mobiele telefoon, 

een schrijfblok. Geen onnodige 

frutsels die afleiden van het werk;  

de vrolijke theemok van Blond 

springt nog het meest in het oog. 

Haar takenpakket brengt afwisseling 

genoeg. “Bij ons kunnen vervoerders 

en afnemers van open data terecht 

voor alles wat met de aan- en 

doorlevering van datastromen te 

maken heeft”, vertelt ze. “Dat kunnen 

vervoerders zijn die een technische 

storing doorgeven waardoor hun 

ov-data niet in reisadviezen verwerkt 

kunnen worden. Of bijvoorbeeld 

afnemers van ons NDOV-loket die 

even geen realtime gegevens zien.  

Of overheden voor wie wij dyna-

mische reisinformatie verzorgen,  

als een of meerdere reizigersdisplays 

geen informatie tonen. Wij zorgen 

dat die vragen in de juiste volgorde 

door de aangewezen personen 

worden opgepakt en bewaken de 

voortgang. We verbinden de 

touwtjes met elkaar.”

Reiswijzer
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Alles aan de kant voor een grote 

storing

Deze ochtend is de datastroom van 

een grote vervoerder uitgevallen.  

Dat is ook te zien op een groot 

scherm aan de muur waarop de 

dames van de Servicedesk en de 

ICT’ers op de kamer per vervoerder  

de beschikbaarheid van open data 

realtime monitoren. “Als zo’n grote 

datastroom ermee ophoudt,  

heeft dat direct gevolgen voor de 

dienstverlening van 9292: voor onze 

apps, website, API’s, Vertrekwijzers ... 

Ook andere partijen die reis-

informatie verstrekken hebben er 

last van. Op zo’n moment gaan hier 

alle seinen op rood. Dan laat een van 

ons alle andere werkzaamheden los 

om uit te zoeken: wat is er aan de 

hand? Waar zit de storing? Wie kan 

deze oplossen? Hoe lang gaat dat 

duren? We koppelen de juiste 

mensen aan elkaar en zorgen dat 

iedereen die het moet weten, 

geïnformeerd is. We zetten ver-

storingsinformatie bijvoorbeeld ook 

op onze eigen website. 

Complexe vragen uit het land

Zolang een incident speelt, zit de 

Servicedesk erbovenop. En als het  

is opgelost, zorgen Emy en haar 

collega’s ook weer dat de aanmelder 

en andere betrokkenen een terug-

koppeling krijgen en dat het incident 

als afgesloten in het systeem komt 

te staan. Ook ’s avonds en in het 

weekend zijn ze per toerbeurt 

bereikbaar. “Ondertussen 

behandelen we ook nog complexe 

vragen van reizigers. Bijvoorbeeld als 

met Oud en Nieuw de dienstregeling 

vroeger stopt dan normaal, is niet 

overal even duidelijk wanneer de 

laatste bus gaat. Of als we signalen 

krijgen dat de reisinformatie op  

een bepaald punt niet klopt. Zoiets 

zoeken wij dan uit.”

Gedreven OR

De afwisseling in haar werk vindt 

Emy heel belangrijk, en het contact 

met collega’s en externe partijen. “Ik 

merk dat vooral de communicatie-

kant van dit werk mij goed ligt.  

Daar heb ik ook plezier van nu ik lid 

ben van de ondernemingsraad.  

Op dit moment is de OR een heel 

leuke jonge club die meedenkt en 

–praat over ontwikkelingen in de 

organisatie. We zijn heel gedreven 

en dragen zelf ook proactief ideeën 

aan om onze dienstverlening verder 

te verbeteren. Waar we als OR mee 

bezig zijn, proberen we ook te delen 

met de achterban. Al kan dat niet 

altijd; het gaat vaak om vertrouwe-

lijke informatie. Vandaar dat ik ook 

nooit mijn werkplek verlaat zonder 

mijn scherm goed af te sluiten en 

papieren weg te bergen.”

Reiswijzer april 2017

Als alle seinen op rood gaan, laat een 

van ons alle andere werkzaamheden 

los om uit te zoeken wat er aan de 

hand is.
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oP ReIS dooR

in de serie ‘Op reis door’ maken we een rondje langs de Nederlandse 

provincies en lichten we er telkens een uit. Dit keer reizen we door Flevoland.

Flevoland

Reiswijzer
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OV-beLeiD: rendement en zelforganisatie

Het ov-landschap in Flevoland kenmerkt zich door twee 

uitersten. “Aan de ene kant hebben we de dynamiek 
van de Randstad”, zegt Gedeputeerde Jaap Lodders. 
“Dat geldt vooral voor Almere en in toenemende mate ook 
voor Lelystad. Aan de andere kant bestaat de provincie 
voor een groot deel uit landelijk gebied. Dat stelt ons voor 
uiteenlopende vervoersopgaven die we goed op elkaar 
moeten afstemmen.” 

Dit gebeurt in een samenspel tussen vier concessie-

gebieden: Almere Stad, Almere Streek, Lelystad en 

IJsselmond. Het stads- en streekvervoer van Almere en 

het stadsvervoer in Flevoland heeft de provincie gedele-

geerd aan de twee gemeenten. De gemeente Almere werkt 

daarbij nauw samen met de stadsregio Amsterdam. 

Voor de concessie IJsselmond deelt de provincie Lelystad 

het opdrachtgeverschap met de provincie Overijssel. 

“De onderlinge samenwerking en afstemming met al die 
overheden en de betrokken vervoerders verloopt goed”, 
vindt Jaap. “Dat is ook belangrijk, want er spelen allerlei 
ontwikkelingen. Zo is Almere hard aan het groeien, wat niet 
alleen vraagt om uitbreiding van het lokale vervoer, maar 
ook om extra spoorcapaciteit. Daarnaast bereiden we ons 
onder meer voor op de uitbreiding van de luchthaven 
Lelystad: we onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden 
van extra busbanen naar de terminal. En hoe we er non-
stop ov naar kunnen verzorgen.”

Ondertussen buigt de provincie zich ook over het vraag-

stuk hoe ook het landelijke gebied en buitenwijken voor 

iedereen bereikbaar kunnen blijven terwijl het ‘huishoud-

boekje’ voor het ov op orde gehouden wordt. 

“We streven daarbij naar een zo rendabel mogelijk ov, 
waarbij we bijvoorbeeld doelgroepenvervoer integreren. 
Nu al fungeert de Regiotaxi die ook het WMO-vervoer 
verzorgt, als vangnet voor ov-reizigers waar en op tijden 

dat de bus niet meer rijdt. Daarnaast ondersteunen we 
alternatieve vervoersoplossingen als aanvulling op het 
bestaande ov. Zoals in Lelystad-Noord waar bewoners zelf 
een Buurtbus-vereniging hebben opgericht en samen een 
busje hebben aangeschaft dat tussen de wijk en het 
centrum gaat rijden. Een mooi voorbeeld van de 
zelforganisatie die we in deze provincie stimuleren.”

VeRVOeRDeRS: gevarieerd landschap

De concessiegebieden in Flevoland verschillen sterk van 

elkaar. Zo heeft Lelystad te maken met een kleine stads-

dienst met zeven lijnen die diep de wijken in gaan. Ingrid 

Heijman, woordvoerder en communicatieadviseur bij 

Arriva: “Het leuke van zo’n kleine dienst is dat we de 
reizigers goed kennen. Klanten kunnen ons ook beoor-
delen via een speciale app waarop ze eens per twee weken 
een vragenlijst invullen. Bijvoorbeeld over hoe schoon de 
bussen zijn en over het rijgedrag van chauffeurs. Klanten 
merken dat ze invloed hebben op onze dienstverlening. 
Deze manier van werken leidt niet alleen tot hoge klant-
tevredenheidsscores, het versterkt ook de betrokkenheid 
van onze medewerkers.”

De dagelijkse gang van zaken en ontwikkelingen zoals 

veranderende openingstijden van Batavia en de eventuele 

invoering van ov-fietsen bespreekt Arriva met de gemeente. 

“Alleen als het over grotere thema’s gaat zoals Lelystad 
Airport, is de provincie ook actief betrokken. Bij de 
gemeente hebben we één contactpersoon. Dat heeft als 
voordeel dat we snel kunnen schakelen.”

In IJsselmond zijn weer veel meer partijen bij het ov-overleg 

betrokken, alleen al omdat het concessiegebied zich over 

twee provincies uitstrekt. “Typerend voor dit gebied is dat 
de bussen lange afstanden afleggen en dat we heel veel 
scholieren vervoeren”, vertelt Herman de Gooijer, 
concessiemarketeer bij Connexxion. “Veel jongeren 
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Vervoerders: 
Arriva (Lelystad), Connexxion 
(Almere Stad, Almere Streek 
en IJsselmond) en nS

Verantwoordelijk bestuurder: 
Jaap Lodders

BASISgegeVenS (1 AuguStuS 2015) openBAAr VerVoer

Hoofdstad: Lelystad

Aantal inwoners: 403.280

Oppervlakte: 2.412,30 km² 

Aantal gemeenten: 6

Bevolkingsdichtheid: 285 bewoners per km²

concepten voor dunbevolkte gebieden. De behoefte aan 
flexibiliteit neemt toe. En die kunnen wij bieden.”

ReiZiGeRS: betrokken bij belangrijke 
ontwikkelingen

Ook reizigers hebben inspraak in het ov in Flevoland. 

Douwe Halbesma, voorzitter van Rocov Flevoland: “Wij 
worden bij alle belangrijke ontwikkelingen betrokken. 
Zo zitten we nu al regelmatig met Syntus om de tafel. Die 
vervoerder gaat vanaf 2018 het stads- en streekvervoer van 
Almere verzorgen. Samen kijken we hoe dat gestalte kan 
krijgen: waar liggen de behoeften van de reizigers, voldoet 
de vloot aan de eisen die wij stellen? Ook geven we input 
voor het mobiliteitsbeleidsplan voor de gemeente Lelystad. 
Daarnaast zijn we in samenwerking met de Rocov’s in 
Oost-Nederland – Gelderland en Overijssel – betrokken 
bij het opstellen van een tarievenhuis binnen meerdere 
concessies.”

Om overheden en vervoerders goed te kunnen adviseren, 

onderhoudt het Rocov nauwe banden met onder meer 

vertegenwoordigers van Rover, ouderen, reizigers met 

een beperking en scholieren. “We gaan voor een zo goed 
mogelijk ov in Flevoland. In de stedelijke gebieden ligt 
dat anders dan daarbuiten. Het behoud van het openbaar 
vervoer op het platteland baart ons wel zorgen. Op dat 
aanbod kan bijna niet meer bezuinigd worden. We denken 
daarom mee over hoe vervoer on demand beter georga-
niseerd kan worden, bijvoorbeeld met kleinere busjes. 
Het overleg verloopt via korte lijnen en we worden zeker 
serieus genomen. We zijn maar een kleine Rocov, maar 
zonder ons zou het ov in Flevoland er nét een beetje 
anders uitzien.”

uit Noordwest-Overijssel volgen onderwijs in Zwolle. 
Vanuit Zeewolde reizen veel scholieren naar Harderwijk 
en er is ook een grote groep die in Kampen onderwijs op 
reformatorische grondslag krijgt. Dat betekent dat er veel 
eenrichtingsverkeer plaatsvindt, ’s ochtends vanuit de 
verschillende woonplaatsen richting onderwijsinstellingen 
en treinstations en ’s middags weer terug.”

Een uitdaging is dan ook om de bussen ook op de terugweg 

voller te krijgen. “In ontwikkelteams met vertegenwoordi-
gers van vervoerders en de provincies proberen we het 
aandeel woon-werkverkeer en sociaal-recreatieve reizigers 
te vergroten. Zo heeft de provincie budget vrijgemaakt 
voor een kwaliteitsimpuls en werken we eraan de mogelijk-
heden van het ov in de regio bekender te maken. Een 
campagne waarbij mensen heel voordelig vijf retourtjes 
kregen om daar kennis mee te maken, heeft goed uit-
gepakt. Ook spelen we succesvol in op het Chinese 
toerisme naar Giethoorn. Dat hebben we ook zo 
georganiseerd dat de kaartverkoop niet meer op de bus 
plaatsvindt, zodat de dienstregeling niet meer uit de tijd 
loopt. Ik merk dat niet alleen in Flevoland, maar breder, 
overheden ons uitnodigen om mee te denken over slimme 
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In 
geSprek

Reiswijzer

Marco Langendam, Medewerker Communicatie & Social Media bij 9292 • Joyce de Vries, Communicatieadviseur/
woordvoerder bij Arriva • Daniël kooistra, Webcare-medewerker bij Arriva

Over Arriva

Arriva is een van de grootste vervoersorganisaties 

van europa. Op de Nederlandse ov-markt deed het 

oorspronkelijk britse Arriva in 1998 zijn intrede. 

inmiddels verzorgt het bedrijf trein-, bus-, en/of 

bootvervoer voor tienduizenden reizigers per dag 

in concessiegebieden van Limburg tot Groningen. 

Arriva is eigendom van Deutsche bahn.
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Daniël: “Op social media komen 

we elkaar vaak tegen via de reizigers. 

Die staan op een bus te wachten, 

hebben hun paraplu in de trein laten 

liggen, winden zich op over een 

vertraging of zijn juist heel tevreden 

over een chauffeur. En delen dat dan 

met de hele wereld op Twitter of 

Facebook. Soms richten reizigers 

een vraag aan ons terwijl ze eigenlijk 

bij een andere vervoerder of bij 9292 

moeten zijn, of andersom; mensen 

weten niet altijd met welke 

vervoerder ze reizen. Die berichten 

spelen we dan aan elkaar door. 

Of als we bijvoorbeeld allebei 

worden aangesproken, overleggen 

we even via een direct message 

wie het oppakt.”

Marco: “Die samenwerking is 

spontaan gegroeid, daar zijn geen 

papieren afspraken over gemaakt. 

Tussen Arriva en ons gaat er 

inmiddels geen week voorbij of we 

hebben onderling contact. Dat is 

heel belangrijk, en het is ook mooi 

om te zien hoe we elkaar kunnen 

helpen om iets voor de klant op 

te lossen.”

Het openbaar vervoer speelt zich af op het spoor, de weg en het water, maar ook op social 

media: ‘Waar is de bus van Station Sittard naar Lange Voer van 18.01?’ ‘Tom is vanmorgen 

zijn knuffeltijger verloren op Rotterdam CS: help!’ ‘Rijdt lijn #55 naar Hogeschool Zuyd of is 

ie onzichtbaar langsgereden?’ Het regent Tweets en Facebookposts die soms om een snelle 

reactie vragen. 9292 en vervoerders zoals Arriva maken daar allemaal werk van, en trekken 

er regelmatig samen in op. Een kijkje achter de webcare-schermen.

Webcare in ov-land:

één voor allen, 
allen voor één

Joyce: “Webcare wordt steeds 

belangrijker. Het is nauwelijks 

voor te stellen dat we tot 2010 nog 

helemaal niet aanwezig waren op 

social media toen er 20 centimeter 

sneeuw viel en onze website over-

belast raakte door het enorme aantal 

bezoekers. Op dat moment rees de 

vraag: waarnaar kunnen we mensen 

verwijzen? Ik had toevallig nét een 

twitteraccount geopend, dat we 

toen hebben ingezet. Het aantal 

volgers schoot meteen omhoog. 

Hetzelfde jaar nog zijn we begonnen 

met webcare. Eerst nog vooral door 

te zenden: berichten over gepland 

onderhoud, verstoringen, leuke 

marketingacties. Dan krijg je al snel 

dat mensen ook vragen gaan stellen 

en dat je er niet omheen kan om te 

reageren.”

Marco: “Dat is zo herkenbaar! Wij 

zijn ook klein begonnen, met zelf 

berichten plaatsen. In het begin nog 

per regio, maar nu hebben we één 

centraal account waar alles gebeurt. 

Wij krijgen behalve over dienst-

regelingen veel vragen over tarieven 

en abonnementen. De eerste periode 

op dat moment 

rees de vraag: 

waarnaar kunnen 

we mensen 

verwijzen?
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waren er drie afdelingen bezig met 

het beantwoorden van berichten, 

afhankelijk van het tijdstip en of het 

een doordeweekse of weekenddag 

was. Maar het is toch een aparte tak 

van sport waar je serieus aandacht 

aan moet besteden. Daarom hebben 

we webcare tijdens kantooruren 

ondergebracht bij communicatie, 

en ‘s avonds en in het weekend 

bij een extern bureau dat erin 

gespecialiseerd is.”

Joyce: “Een aantal jaren hebben mijn 

communicatiecollega’s en ik klanten 

via social media te woord gestaan. 

Dat deden we naast onze primaire 

taken. Tot we op een gegeven 

moment ontdekten dat we een tweet 

over een bus die ’s ochtends vroeg 

wat doe je als de scheld- 

woorden en het gevloek  

je om de oren vliegen?
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we hadden er onze handen vol aan 

om de serieuze hulpvragen tussen alle 

lars-fanmail uit te filteren.

niet op kwam dagen, pas ’s avonds 

om acht uur aan het beantwoorden 

waren. Dat was het startsein om het 

echt professioneel op te gaan pakken. 

Het webcareteam bestaat nu uit acht 

collega’s die van 6.00 tot 23.00 uur 

bereikbaar zijn.”

Daniël: “Ik was er vanaf het eerste 

uur bij. Samen met mijn collega’s 

heb ik een gedegen training gekregen 

voor dit werk. Wanneer geef je een 

goed antwoord op een vraag? Bij wie 

kun je terecht en naar wie kun je 

doorverwijzen als je het zelf niet 

weet? Wanneer reageer je wel en 

niet? Wat doe je als de scheldwoorden 

en het gevloek je om de oren vliegen? 

Daar hebben we allemaal richtlijnen 

voor. We helpen graag, maar wel 

met inachtneming van normale 

omgangsvormen. Negen van de tien 

keer draaien mensen ook wel snel 

bij als je ze daarop wijst.”

Marco: “Die ervaring heb ik ook. 

Wij gaan gewoon het gesprek aan 

en proberen iemand te helpen. En na 

een paar tweets slaat het sentiment 

meestal om. Dan krijg je excuses, en 

blijkt dat er op zo’n dag al van alles 

tegenzit. Mensen vinden het fijn om 

gehoord te worden.”

Joyce: “Het webcareteam doet 

heel goed werk, bij Communicatie 

hoeven we ons er nauwelijks 

mee bezig te houden. Alleen als 

de activiteit op social media echt 

dreigt te ontploffen, springen we bij. 

Bijvoorbeeld na het ongeluk in 

Winsum in november waar reizigers 

bij gewond raakten, of in Dalfsen in 

februari 2016. Toen was lange tijd 

onduidelijk of de machinist het 

overleefd had; hoe reageer je dan 

op steunbetuigingen? Wat kun je 

zeggen? Op zo’n moment werkt 

Communicatie nauw samen 

Webcare.”

Daniël: “Gelukkig hebben we ook 

weleens leuke pieken. In mei 2015 

ging bijvoorbeeld een tweet met een 

foto van de knappe buschauffeur 

Lars opeens helemaal viral.”

Joyce: “Zelfs RTL Late Night 

besteedde er aandacht aan! Toen 

hadden we er onze handen vol aan 

om de serieuze hulpvragen tussen 

alle Lars-fanmail uit te filteren.”

Marco: “Dat zijn de mooie 

momenten. Ze laten ook zien wat 

webcare en social media met je merk 

kunnen doen, met de beleving van 

mensen.”

Joyce: “Absoluut. En waar we het 

nog niet over gehad hebben: ik ben 

jou nog steeds dankbaar voor je 

hulp toen het in januari vorig jaar zo 

ijzelde in de noordelijke provincies. 

Dat gaf nog meer verkeer op onze 

socialmediakanalen dan toen Lars 

viral ging. Ons Twitteraccount had 

zoveel activiteit in korte tijd dat 

het werd geblokkeerd door Twitter. 

Jij belde toen om te vragen of 9292 

iets konden doen. Bijvoorbeeld iets 

inrichten om berichten over en 

aan Arriva op te vangen en af te 

handelen. En je kwam met het idee 

om een tweede Twitteraccount aan 

te maken voor noodgevallen. Dat 

hebben we gedaan.”

Marco: “Natuurlijk bel je elkaar dan. 

En die service bied ik nog steeds aan. 

Het is gewoon helpen, meedenken. 

Je doet het allemaal voor de reiziger. 

Dat doen wij, dat doet Arriva, dat 

doen andere vervoerders. We hebben 

maar één doel: de reiziger van A naar 

B helpen. Dan is het toch mooi als je 

dat samen kunt doen?”
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tussen ov en 
doelgroepenvervoer
Dutch Bicycle Centre, 
Nijmegen
www.cissonius.
eventlerapp.com

AGeNdA

APriL - juNi 2017

19-22

21

APRiL Mei JuNi

itS european Congress
Strasbourg, France
www:strasbourg2017.
itsineurope.com

Dag van de Rail
jaarbeurs utrecht
www.bouw-instituut.nl/
bouw/dag-van-de-rail

9-11 

10 

15-19

31-2

Reiswijzer

Railtex 2017
NEC, Birmingham, 
Verenigd Koninkrijk 
www.railtex.co.uk

Nationaal Congres 
Aanbesteden en 
Contracteren 2017
De rijtuigenloods
www.crow.nl

PPtS Course 2017
AMS institute, Amsterdam 
www:ppts-course.org

european Conference on 
Mobility Management
MECC MAASTriCHT 
www.ecomm2017.com

10
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Momenteel is er in Nederland veel te doen over 

‘toegankelijkheid’. Begrijpelijk, want het is een post op 

de diverse overheidsbegrotingen van samen € 1 miljard 

en het betreft een groep van ongeveer 1 miljoen mensen 

die nu afhankelijk is van aangepast vervoer. Voor hen is 

‘toegankelijkheid’, of beter ‘ON-toegankelijkheid’ een 

dagelijks terugkerend probleem. 

In de zomer van 2016 is het VN-verdrag voor rechten 

van mensen met een beperking (na bijna 9 jaar) ook 

geratificeerd door Nederland. Die beslissing gaat forse 

impact hebben op het Nederlandse openbaar vervoer.  

In dit verdrag staat namelijk een specifiek artikel dat 

gaat over het recht op mobiliteit voor en van mensen 

met een beperking op toegankelijkheid van het open-

baar vervoer. 

De betekenis van ‘toegankelijk openbaar vervoer’ 

wordt in dit kader gedefinieerd als ‘fysiek toegankelijk’, 

’cognitief toegankelijk’ en ‘financieel toegankelijk’. 

Fysieke toegankelijkheid kent daarbij 2 dimensies; 

‘bereikbaarheid’ van haltes en stations, maar ook ‘be- 

treedbaarheid’ van voertuigen. Nu zijn er in Nederland 

al veel aangepaste haltes, perrons, stations en voer-

tuigen, maar toch is er ook nog een forse weg te gaan 

om voor mensen met een visusbeperking, of die in 

een rolstoel zitten, het gehele ov daadwerkelijk 

toegankelijk te maken. 

Cognitieve toegankelijkheid betreft een hele andere 

dimensie. Bijvoorbeeld de informatievoorziening 

via digitale en/of fysieke borden in haltes, de omge-

roepen mededelingen op perrons en in treinen, en de 

ov-chipkaart met voor elke maatschappij een andere 

paal, maken het ov voor mensen die moeite hebben met 

informatieverwerking als gevolg van een verstandelijke 

beperking, geestelijke aandoening, of een taalontwik-

kelingsstoornis of als gevolg van bijvoorbeeld een 

auditieve beperking totaal onbegrijpelijk. Met de 

GoOV-app en het Buzz Buddy-reismaatje zijn er digitale 

ondersteuningsmiddelen beschikbaar die, in combinatie 

‘Toegankelijk’ 
openbaar vervoer

met training, het mogelijk maken om mensen uit de 

genoemde groep ook daadwerkelijk vrijheid te geven 

en hen zelfstandig te laten reizen met het openbaar 

vervoer. En als een reis een keer niet slaagt kunnen zij 

assistentie van een telefonische hulplijn inschakelen 

die hen ondersteunt om hun bestemming toch met het 

ov te bereiken. Of indien dit niet lukt, dit met een taxi 

te doen. Deze hulpmiddelen kunnen naar schatting 

meer dan 200.000 mensen in Nederland helpen om 

zelfstandig op pad te gaan en niet meer afhankelijk 

te zijn van het ritme van het taxibusje.

Daartoe moet echter ook nog de derde toegankelijk-

heidsdrempel geslecht worden; de financiële toe-

gankelijkheid. Als deze mensen de overstap weten 

te maken van het (grotendeels door de overheid ge- 

financierd) aangepast vervoer naar zelfstandig reizen 

met het ov, bestaat de neiging om het ov als ‘voor-

liggend’ te beschouwen; dat wil zeggen ‘je moet er zelf 

voor betalen’. Dat is op zich een logische denkwijze, 

maar een substantieel deel van deze groep behoort 

tot de ‘minima’, wat maakt dat een ov-abonnement van 

vele honderden euro’s onbetaalbaar is voor hen. 

Ik doe dan ook een tweeledig appèl op onze overheid. 

Ten eerste om naast realisatie van de eerder genoemde 

fysieke toegankelijkheidselementen, expliciet te gaan 

sturen op het verhogen van cognitieve toegankelijkheid 

door stimulering van de inzet van de GoOV-app en 

de Buzz Buddy als hulpmiddelen voor deze doelgroep. 

En op de tweede plaats is het noodzakelijk om de 

financiële toegankelijkheid van het ov te verbeteren 

door een landelijk minima-ov-prijsbeleid te gaan 

voeren, bijvoorbeeld zoals onze zuiderburen dat doen. 

Welke politicus zet dit tijdens de kabinetsformatie op 

de politieke agenda?

Lars Nieuwenhoff
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