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Diverse berichten over 

ontwikkelingen bij 9292.

VOORWOORD

Een zilveren 
datum

Een van de best bewaarde geheimen 

van ons bedrijf is de herkomst van 

onze naam. Iedereen kent de website, 

het telefoonnummer zelfs, maar wat 

betekent nou 9292? Beste mensen, 

het is gewoon een datum! 

2 september 1992. De startdatum  

van onze dienstverlening. En dat 

betekent dat 9292 alweer bijna 25 jaar 

bestaat.

Dit zilveren jubileum laten we 

natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. 

We vieren dit met onze medewerkers 

in september en met onze relaties op 

InterActie 2017, de relatiedag die we 

ook dit jaar samen met Translink 

organiseren.

Meer over InterActie kunt u lezen in 

deze editie van Reiswijzer. We hebben 

weer een prachtig programma en 

achter de schermen wordt hard 

gewerkt aan de voorbereidingen. 

Ik hoop velen van u daar te treffen! 

Als voorbereiding op InterActie 

werken 9292 en Translink stevig door 

aan een gezamenlijke innovatie. 

We zien in toenemende mate dat 

overheden de uitdaging aangaan om 

WMO-reizigers te begeleiden naar 

het reguliere openbaar vervoer. 

Susan Zethof, relatiemanager bij 9292, 

spreekt hierover in dit nummer met 

Kitty Sachs van gemeente Amsterdam. 

Onze innovatie is erop gericht voor 

deze doelgroep een drempel weg te 

nemen bij het reizen met het 

gebruikelijke openbaar vervoer.

Het wegnemen van grenzen staat 

ook centraal in het artikel over het 

openbaar vervoer in onze mooie 

provincie Limburg. Al met al een 

mooie ‘zilveren’ Reiswijzer. Aan het 

feestelijke logo kunt u zien dat we 

het niet bij zilver willen laten. 

Onze ambitie is en blijft goud! 

Stefan Hulman

Algemeen directeur 

9292|REISinformatiegroep

@StefanHulmanshulman@9292.nl
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‘Door een wisselstoring rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal.’ 

‘Halte vervallen vanwege werkzaamheden.’ ‘Routewijziging – kermis.’ Achter dit 

soort meldingen die reisadviezen soms vergezellen, zit een nieuw berichtensysteem. 

In opdracht van en in samenwerking met 9292 richtte software-ontwikkelaar InTraffic 

het zo in dat er nauwelijks nog handwerk aan te pas hoeft te komen. Een kijkje achter 

de schermen.

Nieuw berichten- 
systeem levert 
tijdwinst op

Over InTraffic

InTraffic realiseert en onderhoudt complexe 

informatie- en besturingssystemen voor verkeer 

en vervoer. Het bedrijf is in 2003 opgericht als 

joint venture van ICT Automatisering en ingenieurs-

bureau Movares. Inmiddels is het uitgegroeid 

tot een zelfstandige onderneming met zo’n 180 

medewerkers.

Peter: “In het berichtensysteem 

verzamelen wij tekstberichten over 

geplande en ongeplande wijzigingen 

in de dienstregeling. Bijvoorbeeld 

door werkzaamheden of storingen. 

Het systeem dat we daarvoor hadden, 

was verouderd en aan vervanging 

toe. Steeds meer vervoerders leveren 

hun berichten bijvoorbeeld automa-

tisch aan in plaats van per e-mail, 

en het bleek lastig om ons systeem 

daaraan te koppelen. Terwijl we er 

wel naartoe willen dat het berichten-

verkeer automatisch verloopt en 

rechtstreeks van de vervoerder in 

onze reisinformatie terechtkomt. 

Omdat we zelf niet voldoende 

capaciteit hadden om een nieuw 

systeem te bouwen, hebben we 

InTraffic ingeschakeld.”

Bobby: “Wij zijn gespecialiseerd in 

software voor de mobiliteitssector. 

In dit geval was onze opdracht: een 

nieuw berichtensysteem ontwikke-

len dat aan de huidige eisen voldoet. 

En dus onder andere automatische 

berichtenstromen foutloos verwerkt.”

Reiswijzer Reiswijzer juli 2017

Peter: “In eerste instantie is InTraffic 

op de eigen locatie aan de slag 

gegaan, maar dat bleek in de praktijk 

niet ideaal. De systemen waar het 

berichtensysteem aan gekoppeld 

moest worden, zijn alleen bij 9292 

aanwezig. Daarom hebben we het 

in december 2016 over een andere 

boeg gegooid door Bobby en Lead 

Developer Michel Veldkamp op ons 

kantoor verder te laten bouwen aan 

het systeem en volgens de scrum-

methodiek te gaan werken. Daarbij 

bespreek je bijvoorbeeld dagelijks 

met elkaar wat je gaat doen, wat de 

knelpunten zijn en wat er moet 

gebeuren om die problemen op te 

lossen.”

Bobby: “Mijn eerste praktijkervaring 

met scrum. Ik was nét afgestudeerd 

in Informatica op de Hogeschool van 

Amsterdam en ik kon al na een paar 

weken inwerken bij InTraffic bij 9292 

op locatie terecht. Bij het voortraject 

was ik niet betrokken, dus ik viel er 

fris in. Voor mij werkte het perfect om 

bij 9292 op locatie te bouwen aan het 

Voor mij werkte 

het perfect om 

op locatie bij 

9292 te bouwen. 

IN 
GESPREK

Peter van Brakel, Business Consultant bij 9292 en Bobby Jurriaans, Programmeur bij InTraffic
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Tijdens de migratie van het oude naar 

het nieuwe berichtensysteem stuurden 

vervoerders ons de berichten per mail en 

voerden wij ze vervolgens in. Dat hoeft 

straks allemaal niet meer.

Reiswijzer Reiswijzer juli 2017

Puzzelen op hoe je aan de achterkant alles aan  

elkaar knoopt. Dat is mijn specialiteit.

nieuwe systeem. Ik merkte bijvoor-

beeld tijdens de ontwikkeling dat 

er veel van die nét-uitzonderings-

gevalletjes zijn die je niet zo snel 

kunt terugkoppelen als je op twee 

verschillende plekken zit. Zo zaten in 

de structuur die bedacht was en werd 

toegepast, nog geen tijdvensters om 

berichten alleen op bepaalde tijden 

actief te maken. Bijvoorbeeld voor 

werkzaamheden die alleen in het 

weekend worden uitgevoerd. Het 

was vrij tricky om die functionaliteit 

zo op te bouwen dat externe syste-

men waarin de berichten getoond 

moeten worden, dat ook begrijpen. 

Om dat uitzoekwerk via mailtjes te 

doen, lijkt me echt moeilijk. Nu kon 

ik het ontwikkelteam en de testers 

meteen laten meekijken.”

Peter: “Je hebt het goed gedaan. 

In het begin was er natuurlijk 

onbekendheid met het systeem. 

Software schrijven kon je al, maar  

je was nog niet bekend met onze 

systemen. Dat veranderde snel; het 

was leuk om te zien hoe je erin 

groeide.”

Bobby: “Dit project sloot ook goed 

aan bij mijn specialiteit: achter-

grondprogrammeren. Puzzelen op 

hoe je achter de schermen alles aan 

elkaar knoopt. In dit geval was een 

van de grote uitdagingen om al die 

verschillende data – over de vervoer-

der, lijn, halte enzovoort – die vanuit 

verschillende bronnen in verschillen-

de formaten worden aangeleverd, te 

vertalen naar één formaat dat in de 

database past. En vandaaruit weer 

vertaald wordt voor verschillende 

informatiebronnen, zoals het 9292 

Reisadvies en de Vertrekwijzer. Het 

meeste werk heeft erin gezeten om 

dat allemaal te stroomlijnen. 

Dat heeft tot april geduurd.”

Peter: “Het systeem draait nu. 

Eigenlijk draaide het al in december, 

maar toen moesten er nog allerlei 

problemen opgelost worden en 

functionaliteiten worden toege-

voegd. De basis staat. We zijn nu 

bezig de aanlevering van berichten  

in het systeem verder op orde te 

brengen. Stap voor stap, per ver- 

voerder wordt getest of hun auto- 

matisch aangeleverde informatie 

goed in het systeem komt. Zo ja, 

dan wordt die berichtenstroom 

geïmplementeerd. Als dat rond is, 

vereenvoudigt ook het proces voor 

vervoerders. Een deel van hen voerde 

voorheen zelf handmatig berichten 

in het systeem in. Tijdens de migratie 

van het oude naar het nieuwe 

berichtensysteem stuurden ze ons 

de berichten per mail en voerden wij 

ze vervolgens in. Dat hoeft straks 

allemaal niet meer.”

Bobby: “Voor mij is dit project 

afgerond. Een heel positieve ervaring 

met een prettig en goed geolied 

team.”

Peter: “Zeker, dat kwam ook uit de 

evaluaties. De verdere ontwikkeling 

kunnen we nu in eigen huis doen, 

met ons eigen team. Een systeem als 

dit is nooit af – we hebben nog steeds 

een heleboel wensen liggen voor de 

toekomst. Bijvoorbeeld om de 

landelijke haltenummers toe te 

voegen. Wij hebben ons eigen 

nummeringssysteem, maar sinds 

een jaar is er ook een instantie die 

landelijk haltenummers uitgeeft. 

Zolang nog niet elke halte in 

Nederland zo’n centraal halte-

nummer heeft, hanteren we ons 

eigen systeem. Maar zodra het 

landelijke nummer bekend is, 

vermelden we dat erbij. Zo kan 

er geen enkele verwarring meer 

ontstaan. Dat is een voorbeeld van 

iets wat nog gemaakt moet worden.

We blijven het berichtensysteem 

verder uitbreiden en verbeteren.”
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INTERACTIE

Grenzeloos  
InterActie 
Vorig jaar was het al een groot succes: InterActie, de jaarlijkse relatiedag van 9292 en 

Translink. Ook dit jaar belooft het weer een bijzondere dag te worden. Dat Translink 

een jaar geleden als mede-organisator aansloot, was een logische zet. Want 9292 en 

Translink slaan regelmatig de handen ineen om als 1-loket hun diensten voor de reizi-

gers aan te bieden.

9

Tipje van de sluier

InterActie 2017 gaat plaatsvinden in de ArenA. Een top- 

locatie waar het thema Grenzeloos ov van deze relatiedag 

goed tot z’n recht komt. Want de wereld voor mobiliteit 

 is grenzeloos. Of toch niet? Op InterActie 2017 kijken we 

samen over de grenzen heen, figuurlijk maar ook zeker 

letterlijk. We werken allemaal hard om de reiziger tevre-

den te houden, of dat nou is als overheid, OV-bedrijf of 

organisatie die betrokken is bij mobiliteit. Onze gasten 

praten mee, denken mee en ontdekken met elkaar hoe 

grenzen verlegd kunnen worden. En natuurlijk kunnen 

onze gasten als onderdeel van het programma plekken 

van de ArenA zien waar zij als bezoeker anders niet 

komen. 

Het programma bestaat uit verschillende interactieve 

workshops en discussierondes. Bijvoorbeeld over de 

wereld van Wetenschap en ov waarin Jasper van Kuijk u 

meeneemt. Of over de wensen van reizigers waar het gaat 

om hun OV-beleving en efficiency in dunbevolkte en heel 

drukbevolkte gebieden waar reizen zonder dienstregeling 

is geïntroduceerd. Maar ook over toegankelijkheid van 

het ov, wat wil de reiziger, en kunnen we dat eigenlijk wel 

bieden? En willen we dat ook?

Ook de Jonge Veranderaars zijn onze gast. Zij vertellen  

in een korte pitch hoe zij innovatieve concepten voor 

mobiliteit-sector willen realiseren in concrete stappen.  

En daar hebben zij het publiek natuurlijk bij nodig. 

Bent u onze gast op InterActie? Dan kunt u dus over veel 

onderwerpen meepraten en meedenken en helpen 

grenzen te overbruggen.

We zijn er trots op dat we Rutger Mollee als dagvoorzitter 

hebben op InterActie2017. Een dagvoorzitter die het net 

een beetje anders aanpakt dan anderen. 

Waar kunnen we je van kennen?

Ik ben al heel wat jaren dagvoorzitter, dus het kan zijn 

dat gasten mij al kennen van een ander congres. Verder 

werk ik mee aan de Speld Live, een actuele, speciale 

nieuwsshow die op verschillende evenementen wordt 

gegeven. Tot slot ben ik een van de finalisten van de 

“Dagvoorzitter van het Jaar” verkiezing in 2014.

Rutger, wat is jouw binding met het ov?

Ha, dat is een goede vraag. Ik zie mezelf als liefdevol 

gebruiker van het openbaar vervoer. Ik gebruik het ov, 

met name de trein, met grote regelmaat. Zeker als ik 

naar kantoor in Amsterdam reis, dan neem ik vaak het 

ov. Daarnaast gebruik ik ook de OV-fiets regelmatig in 

aanvulling op mijn reis. Fijn dat ik deze met dezelfde 

kaart kan betalen!

Wat doe je als je niet aan het werk bent?

Sport! Ik ben nogal een fanatiekeling. Ik sport eigenlijk 

dagelijks en probeer mezelf hierin uit te dagen. Voor dit 

jaar heb ik een persoonlijk doel gesteld: Ik wil de eerste 

Nederlander zijn die de wateren tussen alle Wadden- 

eilanden heeft overgezwommen. Ik heb Den Helder-

Texel en Texel – Vlieland al gezwommen en als het  

weer meezit dan ga ik 30 juli Vlieland – Terschelling 

zwemmen. 

Dagvoorzitter Rutger Mollee

Als komediant weet Rutger als geen ander hoe hij een 

publiek moet vermaken. Als dagvoorzitter draait het 

echter niet om hem, maar om de sprekers en gasten van 

de dag. Hij typeert zich met zijn persoonlijke stijl en 

gaat graag de dialoog aan. We stelden de dagvoorzitter 

een aantal vragen:

Uitnodiging
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen en  

wilt u graag aanwezig zijn op onze relatiedag? 

Mail dan naar interactie@9292.nl. We kunnen  

u dan alsnog een uitnodiging toesturen.

Ik gebruik het ov, 

met name de trein, 

met grote regelmaat.
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Waarmerk Drempelvrij

Eind mei is de vernieuwde 9292 website live gegaan met een volledig responsive design. Dat betekent dat  

9292.nl nu automatisch meeschaalt met het apparaat waarop de site geopend wordt, of dat nu een laptop,  

tablet of smartphone is. Tegelijkertijd heeft 9292.nl een nieuw jasje gekregen. Het venster waarin je een reis 

plant, is grotendeels hetzelfde gebleven maar de content op de website is geherstructureerd en er zijn extra 

mogelijkheden toegevoegd. Zo kunnen ov-reizigers nu ook zoeken onder ‘verstoringen’ en via de balk bovenin 

gemakkelijk de vertrektijden van een halte of station bekijken.

Van 
Noord 
naar 
Zuid 
met 
SIRI

Tania Rademaker 
wint prijs 
‘Beste ov-
ambassadeur’

Vernieuwde website live

Met de komst van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam is er een nieuw 

verkeerssysteem dat de metro-informatie in dataformaat SIRI uitgeeft. 

Om reizigers die gebruik maken van 9292 en de afnemers van de 9292 

Reisadvies API te kunnen blijven voorzien van GVB metro-informatie, 

ontwikkelt 9292 in opdracht van GVB software die deze realtime data  

kan verwerken. 9292 vindt het belangrijk om reizigers betrouwbare en 

adequate reisadviezen te geven. De transitie van naar NeTex/SIRI in het 

algemeen vraagt goede afstemming tussen alle partijen. 9292 heeft bij 

Bison en CROW/NDOV aangedrongen op heldere afspraken en een 

duidelijk transitieplan. Het verwerken van metro-informatie in SIRI is 

een uitdaging die 9292, samen met GVB, graag en met vertrouwen 

aangaat. Om de reiziger van A naar B te helpen … of in dit geval van 

Noord naar Zuid!

Tania Rademaker, relatiemanager 

vervoerders bij 9292, won op het 

25-jarig jubileum van Railforum de 

award voor ‘Beste ambassadeur’. Tania 

heeft bewezen een hart te hebben voor 

de ov-branche. Naast haar werk deed 

zij dat door haar rol binnen de Jonge 

Veranderaars. Inmiddels kan zij deze 

passie kwijt bij haar nieuwe initiatief: 

OV Next step, een vervolg op de JV voor 

leden die de 35 passeren. Samen met 

Bas Weers startte zij deze groep om 

haar enthousiasme te blijven delen 

met haar collega’s binnen de branche.

Het Waarmerk Drempelvrij is voor 9292 een groot goed: 

we hechten eraan dat onze website voor iedereen toe- 

gankelijk is, en daar maken we ons graag hard voor.  

Met de overgang naar één responsive website bleek  

een beperkt aantal pagina’s niet meer te voldoen aan  

de strenge eisen die het Waarmerk Drempelvrij stelt.  

Zo zijn de witte teksten op een blauwe achtergrond en 

andersom niet voor iedereen goed leesbaar. Voor mensen 

die moeite hebben een muis te bedienen, is het lastig  

dat ze de pijltjes op het toetsenbord niet meer overal  

voor kunnen gebruiken. 9292 werkt er hard aan om de 

mogelijke ongemakken vóór 1 augustus weg te werken  

en 9292.nl weer Drempelvrij te krijgen. Zoals dat hoort.

N

Z
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Debby: “Binnen Amsterdam reis ik voornamelijk met het 

GVB, dus dat is overzichtelijk. Toch zou ik eerlijk gezegd 

niet weten waar ik bijvoorbeeld terecht moet als ik geld 

terug wil vragen of iets kwijtgeraakt ben in het ov. Of hoe 

ik thuis kom bij een grote storing in het openbaar vervoer. 

Een tijdje terug was ik met mijn dochter een dagje naar 

Leiden en bij terugkomst op het station bleek het trein-

verkeer plat te liggen. Toen kostte het aardig wat moeite 

om erachter te komen welke bus we nog naar Amsterdam 

konden nemen. Dat kwam gelukkig goed, maar stel dat we 

gestrand waren. Dan zou ik écht niet weten waar ik moest 

zijn.”

Mini-opiniepeiling

TWEE OV-REIZIGERS REAGEREN OP TWEE ACTUELE STELLINGEN OVER HET OPENBAAR VERVOER

Ik weet precies met welke vraag over het openbaar vervoer ik bij welke partij moet zijn

Kim: “Meestal kom ik er wel uit. 9292 gebruik ik bijvoor-

beeld heel veel om reisadvies op te vragen. Maar bij 

sommige vragen ben ik er ook niet helemaal zeker van 

waar ik moet zijn. Bijvoorbeeld als ik twijfel of ik wel 

uitgecheckt heb en wil weten wat er met mijn geld gebeurd 

is. En als je twee ov-chipkaarten hebt, kun je dan je saldo 

van de ene kaart op de andere overzetten? Meestal vind  

ik uiteindelijk wel ergens op een site het antwoord tussen 

de veelgestelde vragen, of een telefoonnummer dat ik kan 

bellen. Maar daar moet ik soms een hele tijd voor zoeken.  

Ik kan me voorstellen dat een ander die wat minder 

uithoudingsvermogen heeft, het eerder opgeeft.”

Eén loket voor alle ov-reizigers zou het grootste probleem in het ov oplossen

Debby: “Het zou in elk geval heel handig zijn. Voor mij is 

het grootste probleem eigenlijk al opgelost sinds bij de 

haltes digitale reisinformatieborden hangen. Voorheen 

vond je de dienstregelingen alleen op van die kleine 

bordjes. Dan moest ik weer mijn leesbril uit mijn tas vissen 

en voor ik het uitgezocht had, was de bus die ik moest 

hebben al voorbij. Dat gebeurt nu niet meer. Wel rijdt er 

regelmatig een bus of tram voor mijn neus weg doordat 

de verbindingen niet goed op elkaar aansluiten. Overdag 

is dat niet zo’n probleem, maar ’s avonds kan het heel 

vervelend zijn om bij de bushalte te moeten wachten. Dat 

zie ik op dit moment als het grootste probleem in het ov.”

Kim: “Over het algemeen vind ik het openbaar vervoer 

in Nederland goed geregeld; je kunt er makkelijk je weg 

in vinden. Behalve dan misschien in de winter als het 

sneeuwt en er allerlei problemen op het spoor en op de 

weg ontstaan. Toch denk ik dat één online loket voor 

alle ov-vragen voor veel reizigers nog verwarring kan 

wegnemen. Zeker voor mensen die gebruikmaken van 

verschillende vervoerders. Eén fysiek loket zie ik minder 

zitten: als je snel een ticket nodig hebt, wil je niet in de rij 

staan achter mensen die een uitgebreid reisadvies willen of 

ingewikkelde vragen hebben over abonnementen. Dat mag 

van mij gesplitst blijven.”

Kim Vrij (30)

Woont in: Amsterdam

Werkt op: Schiphol

Sinds de website van 9292 responsive is, zijn de advertentiemogelijkheden nog verder verbeterd. Logisch, want de 

website kan nu ook op tablet en smartphone worden gebruikt. Een fikse uitbreiding van het bereik natuurlijk.  

De homepage biedt, met het plannerblok aan de linkerzijde van het scherm, een unieke advertentiepositie. Dat die  

ook heel succesvol kan worden ingezet is gebleken uit de campagne ‘De Mummy’, waarmee de première van deze  

film in juni werd ondersteund. Advertentiepartner Semilo spreekt van een succesvolle campagne met een optimale 

gebruikerservaring. Naast de homepage zijn er natuurlijk nog veel meer interessante advertentieopties. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met adverteren@9292.nl 

Omdat Kim een visuele 

beperking heeft, mag 

ze niet autorijden en 

gaat ze liever niet met 

de fiets. Het openbaar 

vervoer gebruikt ze 

vooral veel binnen 

Amsterdam, bijvoor-

beeld om vriendinnen 

te bezoeken of de  

stad in te gaan.

Gaat meestal met het 

openbaar vervoer naar 

haar werk in de zorg. 

Dat kan met de trein, 

maar veel vaker neemt 

ze de bus en dan de 

tram, die voor de deur 

stopt. Daarnaast  

maakt ze graag 

uitstapjes met het ov, 

bijvoorbeeld naar 

Leiden of Maastricht.

Debby Hell (57)

Woont in: Diemen

Werkt in: Amsterdam

Recent is 9292 een samenwerking aangegaan met NS door een verwijzing 

naar de website en het telefoonnummer van 9292 te tonen op de hoesjes 

van het nieuwe Holland Travel Ticket. NS werkt samen met de overige 

vervoerders om toeristen in Nederland het zo makkelijk mogelijk te maken 

om met het OV te reizen. Daartoe hebben ze het zogenaamde Holland 

Travel Ticket in het leven geroepen; een kaart waarmee je een hele dag  

met trein, bus, tram en metro door heel Nederland kunt reizen voor een  

vast bedrag. Deze eenmalige OV-chipkaart komt in een insteekmapje,  

die je uit kunt klappen tot een kaart van Nederland met vele interessante 

toeristische trekpleisters. 

9292 
aantrekkelijk 
advertentie-
platform

Holland Travel Ticket en reisinformatie
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Marije Beldman,
senior medewerker 
Finance & Control
Voorbij de receptie van het 9292-kantoor, achter een wand waarin glazen bouwstenen 

met modeltreinen verwerkt zijn, bevindt zich de werkkamer van de administratie. 

Daar buigt Marije Beldman zich samen met collega’s Nienke Ham en André Kraai 

over alle cijfers die voor de organisatie van belang zijn. 

Marije deed een opleiding Toerisme 

aan de Saxion Hogeschool en werkte 

ook enkele jaren in die branche. 

Maar uiteindelijk kwam ze tot de 

conclusie dat haar hart bij 

administratief werk ligt. “Laat mij 

maar op de achtergrond met 

getalletjes bezig zijn, dan kom ik 

het beste tot mijn recht. Ik ben me 

bewust gaan omscholen in die 

richting. En toen ik daar een halfjaar 

mee bezig was, kreeg ik al de kans 

om bij 9292 aan de slag te gaan. 

Precies wat ik zocht: een baan als 

medewerker Finance & Control bij 

een interessant bedrijf met een leuk 

product dat ik zelf ook veel gebruik. 

Ik ben niet zo’n autorijder.”

Doorlopende deadlines

Drie jaar en drie diploma’s verder is 

ze inmiddels bevorderd tot senior 

medewerker Finance & Control. En 

neemt ze vier dagen per week plaats 

achter haar keurig opgeruimde 

bureau om zich te wijden aan een 

uitgebreid takenpakket. “We 

verwerken bijvoorbeeld de in- en 

uitgaande facturen, verzorgen de 

maand- en jaarafsluiting en de 

aangifte omzetbelasting, de 

administratie rondom inkoop-

contracten en we controleren elke 

maand de proefloonstroken. Aan het 

begin van het jaar zijn we druk met 

het jaarverslag, halverwege met de 

prognose: gaan we de jaarbegroting 

halen? Waar lopen we in en uit de 

pas en wat moeten we bijsturen? 

Aan het eind van het jaar stellen 

we weer een begroting op voor het 

komende jaar. Voor dit werk moet je 

niet alleen nauwkeurig zijn en van 

cijfers houden, je moet ook goed 

met deadlines om kunnen gaan.”

Overzichtelijke rapportages

De afdeling Finance & Control zorgt 

ook dat allerlei data vanuit de hele 

organisatie verwerkt worden in 

overzichtelijke management-

rapportages en dashboards. “Die 

gaan niet alleen over financiën, maar 

bijvoorbeeld ook over het aantal 

reisadviezen dat 9292 in een maand 

via welke kanalen heeft afgegeven, 

het aantal vragen dat de afdeling 

communicatie via webcare heeft 

afgehandeld en de voortgang van 

diverse projecten. Eigenlijk over alle 

informatie die belangrijk is om een 

bedrijf als 9292 te runnen.”

Clean desk

De clean desk policy die voor de hele 

organisatie geldt, wordt in het 
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Vaak ligt er wel 

een vakblad; 

we houden de 

ontwikkelingen 

goed bij.

kloppend hart van de administratie 

strikt nageleefd. “Ons werk brengt 

met zich mee dat we heel veel 

vertrouwelijke informatie langs zien 

komen. Voor mij gaat dat nog eens 

extra op, omdat ik ook lid ben van 

de ondernemingsraad. Het is dus 

belangrijk om geen papieren te laten 

rondslingeren. En om ons scherm 

goed af te sluiten voordat we onze 

werkplek verlaten. Al is het maar 

voor een minuutje.”

Eigen mok

Op het bureau van Marije zijn dan 

ook weinig prullaria aan te treffen. 

“Vaak ligt er wel een vakblad; we 

houden de ontwikkelingen goed bij. 

Omdat we dat interessant vinden 

natuurlijk, maar ook omdat we op 

de hoogte moeten blijven van 

veranderingen in onder andere de 

wet- en regelgeving die ons werk 

kunnen beïnvloeden. Daarnaast heb 

ik altijd een e.dentifier bij de hand 

die ik nodig heb om betalingen 

klaar te zetten. Én mijn eigen 

New York-mok, een leuk souvenir  

uit een van mijn lievelingssteden.  

Ze lacht: “Die heb ik zelf van huis 

meegenomen omdat ik zoveel thee 

drink dat de theeglazen van 9292 niet 

groot genoeg voor me zijn.”

Bewust in beweging

De rust en de ruimte op haar 

werkplek bevallen haar goed. 

“Collega’s met bijvoorbeeld 

commerciële functies zitten soms 

veel aan de telefoon. Wij nauwelijks; 

ons werk is heel digitaal. We doen 

alles met de computer. Natuurlijk 

hebben we contact met andere 

afdelingen, maar er zijn ook dagen 

dat ik niet op andere afdelingen 

kom. Ik hoef niet van m’n plek. Als ik 

niet af en toe bewust de keuze zou 

maken om buiten een rondje te 

lopen tijdens de lunch of even naar 

een afdeling toe te lopen in plaats 

van intern te bellen met een vraag, 

zou ik echt te weinig bewegen. 

Maar dat heb ik zelf in de hand.”
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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 Limburg.

Limburg

Reiswijzer Reiswijzer juli 2017
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Vervoerders: 
Arriva en NS 

Verantwoordelijk bestuurder: 
Hubert Mackus

BASISGEGEVENS (1 AUGUSTUS 2015) OPENBAAR VERVOER

Hoofdstad: Maastricht

Aantal inwoners: 1.115.805

Oppervlakte: 2.209,22 km² 

Aantal gemeenten: 33

Bevolkingsdichtheid: 519 bewoners per km2

OV-BELEID: euregionaal vervoer en 
maatwerk

Limburg heeft langere grenzen met Duitsland en België 

dan met Noord-Brabant en Gelderland. Het grensover- 

schrijdende openbaar vervoer staat in deze provincie dan 

ook hoog op de politieke agenda. Gedeputeerde Hubert 

Mackus: “De internationale weginfrastructuur van Limburg 
naar Duitsland en België is op orde, maar het openbaar 
vervoer over de grens laat nog veel te wensen over. Daar 
zetten we nu fors op in, onder andere door te investeren 
in een drielandentrein op het traject Aken-Heerlen-
Maastricht-Luik – een gebied met 3,5 miljoen inwoners en 
veel studenten. Die straks heel makkelijk in Aken kunnen 
overstappen op de ICE en in Luik op de Thalys. Voor die 
trein komt één kaartje dat in Duitsland, Nederland en 
België geldig is. Nu zijn er op het spoor drie verschillende 
kaartjes en vier tariefsystemen.”

Hubert Mackus is ervan overtuigd dat betere internationale 

ov-verbindingen met uniforme tarifering de economie in 

de regio een flinke impuls kunnen geven. Maar daarmee 

zijn de ov-vraagstukken voor de regio nog niet opgelost. 

“We hebben hier ook te maken met een mix van stedelijke 
gebieden en een uitgestrekt platteland. Hoe lever je dan 
ov op maat en hou je het betaalbaar? Daar is lang op 
gepuzzeld. Arriva heeft bij de overname van de concessie 
afgelopen december een heel nieuw ov-systeem ingevoerd. 
Met een verbeterd aanbod in en naar de steden waar de 
vraag hoog is, en allerlei maatwerkoplossingen. Zoals de 
Avondvlinders, bussen die mensen ’s avonds oppikken bij 
stations en afzetten op hun bestemming, de buurtbussen 
die in kleine kernen gereden worden door bewoners en de 
Nextbikes in Maastricht: fietsen waarmee mensen korte 
ritten kunnen maken via een netwerk van fietsstations.”

Over de samenwerking met Arriva is de gedeputeerde zeer 

te spreken: “Er was in een heel kort tijdsbestek heel veel te 

doen. De vloot van 250 bussen die langs 3000 haltes 
rijden, is vervangen. In Venlo is een proef gestart met 
zero-emissiebussen - via een uitgekiend transitiepad zijn 
alle bussen in de provincie in 2025 uitstootvrij. Op het 
spoor zijn nieuwe treinen gaan rijden. Er is een nieuwe 
dienstregeling ingevoerd die beter aansluit op de vraag, 
met alternatieve vormen van openbaar vervoer. Dan loop 
je altijd ook tegen kinderziektes en knelpunten aan, maar 
die pakt Arriva goed op. Ook de gezamenlijke voor-
bereidingen op grote projecten zoals de elektrificatie 
van de Maaslijn en de invoering van de drielandentrein 
verlopen goed. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

VERVOERDERS: ademende concessie

Andersom is ook Arriva positief over de samenwerking 

met de provincie. Regiodirecteur Patrice van Bergen: “De 
provincie heeft gekozen voor een zogenaamde ‘ademende’ 
concessie. Dat houdt in dat we ruimte krijgen om tijdens de 
concessieperiode in te spelen op veranderingen: hoe gaan 
we bijvoorbeeld om met de bevolkingskrimp in de regio? 
Hoe gaan we om met studenten die steeds over langere 
afstanden reizen naar geclusterde scholen? We kijken 
ook samen naar doelgroepenvervoer: hoe kunnen we dat 
nog beter aansluiten op ons aanbod? Willen wij op al die 
ontwikkelingen goed inspelen de komende vijftien jaar, dan 
is het belangrijk dat de provincie ook bereid is om flexibel 
te denken. Dat is gelukkig het geval; juist daarin vinden 
we elkaar.”

Bijzondere aandacht gaat momenteel uit naar de 

drielandentrein, die in bestelling is en in 2019 moet gaan 

rijden. “We hebben met de vervoerders uit de andere 
landen overleg om ons aanbod te integreren. Daar komt 
veel bij kijken. Nu moet je letterlijk op de grens een ander 
kaartje kopen. Ook hebben alle drie de landen elk een 
andere spanning op het treinennet staan. Daarnaast 
denken we bijvoorbeeld na over veiligheidsaspecten, maar 

uitgestippeld en nieuwe maatwerkoplossingen ingevoerd. 
We hebben al in de aanloop intensief overleg gevoerd met 
allerlei vertegenwoordigers van reizigersgroepen, maar 
zo’n verandering is in de praktijk toch wennen. Dat vraagt 
ook veel van onze medewerkers. Die stellen zich echt als 
ambassadeurs op. Ik ben trots op hun betrokkenheid bij 
ons product en de reizigers.”

REIZIGERS: gevraagd en ongevraagd 
advies

Ook Reizigersoverleg Limburg, waarin diverse belangen-

groepen van reizigers vertegenwoordigd zijn, heeft een 

intensief jaar achter de rug. Voorzitter José Ie: “In de 
voorbereidingen hebben we met Arriva en de provincie 
meegedacht over de overgang naar een ander ov-model: 
waar hebben reizigers behoefte aan? Wat zijn de mogelijk-
heden? Ook in de beginperiode van deze ademende 
concessie is het druk: je loopt toch tegen kinderziektes 
aan. Die dan weer leiden tot – soms ad hoc - wijzigingen in 
de dienstregeling. Dat vraagt ook van ons veel flexibiliteit.”

Het overleg met de provincie en Arriva verloopt constructief 

en prettig, vindt José: “Gelukkig maar, want we moeten 
nog zeker 15 jaar samen optrekken. De lijnen zijn kort. 
We hoeven niet te wachten tot een bestuursoverleg om 
gevraagd en ongevraagd advies te geven of knelpunten 
onder de aandacht te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld als 
we signalen opvangen over overvolle treinen of klachten 
over de dienstregeling. Onze ervaring tot nu toe is dat 
Arriva onze input waardeert en waar mogelijk oppakt. 
Zo reden er op enkele drukke trajecten binnen twee 
maanden extra of langere treinen. Natuurlijk zijn er nog 
knelpunten. Maar de winst van deze concessie is dat er 
wordt bijgestuurd als de praktijk anders verloopt dan 
verwacht. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde 
doel: een goed ov voor Limburg.”

ook over iets alledaags als: in welke taal stellen we de 
teksten in de trein op? Dat vereist allemaal veel 
afstemming. Maar het gaat de goede kant op.” 

Dat geldt ook voor de Maaslijn, de treinverbinding tussen 

Roermond en Nijmegen. “Deze dieselverbinding wordt op 
termijn geëlektrificeerd; er rijdt nu nog een dieseltrein. Ook 
komt er dan op sommige delen dubbel spoor, waardoor 
de lijn minder kwetsbaar wordt. We hebben wat aanloop-
problemen gehad met het huidige, tijdelijke materieel. 
Dat bleek storingsgevoeliger dan voorzien en de bediening 
van deze treinen was in het begin ook wennen voor onze 
medewerkers. Maar dankzij de inzet van een speciale 
taskforce verzilveren we nu verbeteropties.” 

De concessie Limburg is de grootste concessie van 

Nederland. Dat maakt het openbaar vervoer in de ogen van 

Patrice extra bijzonder. “Als je bedenkt wat we in zo’n 
korte tijd hebben neergezet! Natuurlijk reden er al bussen 
en treinen en dat gaat in de nieuwe concessie net zo. 
Mensen denken al snel dat de enige verandering is dat de 
chauffeur voortaan een blauw jasje draagt in plaats van 
rood. Maar zeker in dit geval was dat niet zo. We hebben 
behoorlijk geïnvesteerd in materieel, nieuwe routes 
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Susan Zethof, Relatiemanager 9292 • Kitty Sachs, Beleidsmedewerker bij de Gemeente Amsterdam

Susan: “Bij 9292 zijn we bezig met  

de vraag hoe we mensen met een 

beperking beter kunnen informeren 

tijdens hun reis. De Gemeente 

Amsterdam is ook bezig het 

verbeteren van reismogelijkheden 

voor mensen met een beperking. 

Wat is jullie motivatie?”

Kitty: “In het voorjaar van 2015 nam 

de Gideonsbende het initiatief om 

de problemen met het doelgroepen-

vervoer aan de kaak te stellen.  

De Gideonsbende is een groep 

Amsterdamse gemeenteambtenaren 

die naast hun baan ook mantel-

zorger zijn. Vanuit hun professie 

willen zij helpen om het oerwoud 

aan regels te vereenvoudigen – 

denken vanuit de gebruiker, dwars 

door alle regels heen. Veel bende-

leden hebben dagelijks als mantel-

zorger met het doelgroepenvervoer 

te maken. Daar zagen zij ruimte voor 

verbetering. Een voorbeeld: een kind 

met een beperking gaat van en naar 

school met aangepast vervoer en 

gaat ook met speciaal vervoer  

naar sport. Omdat het om aparte 

vervoersregelingen gaat, kan dit 

Niet voor iedereen is een reis met het openbaar vervoer vanzelfsprekend. Voor reizigers  

met een beperking kan het best lastig zijn om met het ov te reizen, omdat je niet weet  

welke voertuigen en haltes rolstoeltoegankelijk zijn of omdat je door een visuele  

beperking extra informatie nodig hebt om de halte bij het overstappen te kunnen  

vinden. Doelgroepenvervoer, vervoer speciaal bedoeld voor mensen met een beperking,  

is echter ook niet altijd het antwoord. Hoe kan het beter?

Met liefde

van A naar B

kind nu niet rechtstreeks van school 

naar sport gebracht worden. Dat 

betekent dat dit kind veel langer 

onderweg is dan noodzakelijk.  

Dat heeft veel invloed op het leven 

van het kind en de ouders. Als je dit 

soort zaken kunt oplossen, kunnen 

mensen meer een eigen leven 

leiden.”

Susan: “Ik weet dat jullie een 

programma Doelgroepenvervoer  

zijn gestart. Hoe is dat tot stand 

gekomen?”

Over de Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat  

Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en 

blijft. Aantrekkelijk om te wonen, te werken, te 

bezoeken en om er naar school te gaan. Dit doet de 

gemeente samen met de Amsterdammers,  

dicht bij de mensen.

Als je dit soort  

zaken kunt  

oplossen, kunnen 

mensen meer een 

eigen leven leiden. 

Kitty: “Op basis van de signalen van 

de Gideonsbende is een verkenning 

uitgevoerd met gebruikers en 

andere stakeholders om erachter 

te komen wat hun behoefte is en 

ook welke oplossingen zij zien. 

Kort gezegd kwam het hier op 

neer: oud en jong kunnen met 

een indicatie gebruikmaken van 

verschillende vervoersregelingen die 

voor diverse doelen zijn ingevoerd. 

Het vervoer voor mensen met 

een mobiliteitsbeperking is een 

historisch gegroeide ‘spaghetti’ 

van regelingen, vervoerssystemen 

en aanbestedingen aan diverse 

vervoerders door verschillende 

overheden. Deze systeemwereld 

van de overheid sluit niet goed aan 

op de geleefde werkelijkheid van 

de gebruikers. Uit (data)analyses 

en de uitgebreide verkenning 

blijkt dat de inrichting van het 

doelgroepenvervoer klantgerichter, 

effectiever en waarschijnlijk ook 

efficiënter kan. Bijvoorbeeld door 

de verkokering te doorbreken, 

door technologische innovaties te 

benutten en door het makkelijker  

te maken om met het ov te reizen. 
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belangrijk is als de tijd van iemand 

zonder beperking. Nu zijn mensen 

met een beperking vaak veel langer 

onderweg zijn dan mensen zonder 

beperking. Die focus geeft sturing en 

richting aan het proces.”

Susan: “De overtuiging is: wat we 

doen moeten we goed doen?”

Kitty: “Inderdaad, door kritisch te 

zijn en op zoek te gaan naar nieuwe 

invalshoeken worden de dingen 

Bedrijven moeten weliswaar  

concurreren maar door transparantie 

wordt uiteindelijk alles vloeiender.

Je kunt het  

immers niet  

vóór de mensen 

verzinnen maar  

alleen mét  

mensen.

beter. Daarbij is de stem van de 

gebruikers onmisbaar! Je kunt  

het immers niet vóór de mensen 

verzinnen maar alleen mét mensen.”

Susan: “Hoe groot is nou de doel-

groep waar we het over hebben?”

Kitty: “Eén op de vijf Amsterdam-

mers heeft direct of indirect - als 

gebruiker of begeleider - te maken 

met het doelgroepenvervoer en  

dit aantal groeit. Er zijn 40.000 

Amsterdammers met een Aanvullend 

Openbaar Vervoer (AOV-)pas, van 

wie een derde actief gebruiker is van 

het AOV. Het AOV is bedoeld voor 

sociaal-recreatieve bestemmingen, 

zoals bezoek aan vrienden, sporten, 

winkelen. Verder gebruiken 

Amsterdammers andere vormen  

van doelgroepenvervoer die door  

de gemeente gefinancierd worden, 

zoals leerlingenvervoer, vervoer naar 

zorg, vervoer naar dagbesteding of 

werk. Ook kunnen Amsterdammers 

in aanmerking komen voor niet door 

de gemeente uitgevoerde regelingen 

zoals zittend ziekenvervoer (ziekten-

kostenverzekeraars) of Valysvervoer 

(Rijksoverheid). Gemiddeld worden 

per werkdag zo’n 6000 personen 

vervoerd in het totale doelgroepen-

vervoer in Amsterdam. Dat zijn ruim 

7 miljoen kilometers per jaar.”

Susan: “Dat zijn flinke aantallen 

inderdaad. Kun je ook iets vertellen 

over de verschillende experimenten 

en misschien al over resultaten?”

Kitty: “We hebben zo’n 6 experi-

menten draaien of in voorbereiding. 

Bijvoorbeeld de ‘Reiskoffer’. Dit is 

een set van hulpmiddelen waarmee 

deelnemers gebruik gaan maken van 

het reguliere openbaar vervoer en ze 

meer baas zijn over hun eigen tijd. 

Voorbeelden van hulpmiddelen zijn 

een reisapp, een buzzer met nood-

knop en begeleiders. Een ander 

voorbeeld is het ‘ontschottings-

experiment’. Door verschillende 

vormen van doelgroepenvervoer 

samen te voegen kan de gebruiker 

bijvoorbeeld rechtstreeks van school 

naar de sportvereniging of de 

opvang in plaats van eerst met een 

busje naar huis en dan met een 

ander busje weer naar de sport-

vereniging of opvang. Alles moet er 

uiteindelijk toe leiden dat we voor 

2022, als de meeste gemeentelijke 

contracten in het doelgroepen-

vervoer aflopen, met de opgedane 

kennis nieuwe keuzes kunnen 

maken.”

Susan: “Werken jullie ook  

samen met bijvoorbeeld andere 

gemeenten?”

Kitty: “Zeker, het zou ook zonde  

zijn om allemaal zelf het wiel uit te 

vinden. Tenslotte hebben we met 

vergelijkbare knelpunten en vragen 

te maken. Door van elkaar te leren en 

met elkaar samen te werken gaat het 

beter en sneller. Dat vereist dat je 

laat zien hoe je het aanpakt en welke 

lessen je leert. ”

Susan: “Geldt dat ook voor de 

marktpartijen?”

Kitty: “Natuurlijk. Bedrijven moeten 

weliswaar concurreren maar door 

transparantie wordt uiteindelijk 

alles vloeiender. Kijk naar open data 

in de reisinformatieketen. Door het 

gebruik van open data ontstaan 

nieuwe diensten en worden ook 

knelpunten in die data zichtbaar. 

Dat helpt om die data te verbeteren. 

Een ander voorbeeld is de snelle 

ontwikkeling op basis van open 

source software: vaak gebruiken 

bedrijven die omdat deze software 

veelal gratis is en je het wiel niet een 

tweede keer hoeft uit te vinden.  

Dan kun je dus voortbouwen op de 

ideeën van anderen en sneller een 

product in de markt zetten”

Susan: “Jij zegt dus eigenlijk; 

gewoon doen en je niet laten weer-

houden door koudwatervrees?”

Kitty: “Ja, laat zien wat er gebeurt  

en wat je leert over de behoeften en 

wensen van gebruikers. Soms ligt 

dat concurrentiegevoelig, maar 

delen is ook meer weten en dat leidt 

tot betere producten en diensten. 

Hoe sneller marktpartijen en 

overheden leren met en van 

gebruikers, hoe sneller gebruikers 

kunnen beschikken over producten 

en diensten die passen bij hun 

wensen en behoeften.” 

we in aanbestedingen van het 

doelgroepenvervoer meer ruimte 

voor vernieuwing. En we experi-

menteren op kleine schaal met 

ideeën voor de verbetering van 

vervoersmogelijkheden.”

Susan: “Vind je dat Amsterdam hier 

een verantwoordelijkheid in heeft?” 

Kitty: “Jazeker! Het is de overtuiging 

van ons college dat de tijd van 

iemand met een beperking net zo 

Met die ideeën zijn we in het  

programma Doelgroepenvervoer  

aan de slag gegaan.”

Susan: “Dat is dus heel grondig 

aangepakt.”

Kitty: “Ja, het was een zoektocht 

met veel interviews, bijeenkomsten 

en onderzoek, bedoeld om de 

behoeftes beter te begrijpen.  

Met klantonderzoek gaan we verder 

in het programma. Verder creëren  
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Op 2 September 1992 werd in Harderwijk een feestje 

gebouwd: 0900-9292 ging van start! Het bleek 

mogelijk namens alle vervoerders in Nederland 

informatie te geven over de verschillende dienst-

regelingen en met name ook over de samenhang 

daartussen. Je hoefde alleen maar even te bellen en 

een vriendelijke dame of heer legde alles piekfijn voor 

je uit. De klanten vonden het prachtig, al werd hier en 

daar wel gemopperd over het tarief …

Sinds 1992 is er veel gebeurd. De rijksoverheid stopte 

de financiële steun aan 9292, er kwamen nieuwe 

vervoerders op de markt met nieuwe ideeën, inter- 

net kwam op, reisinformatie moest gratis worden, 

de mobiele telefoon werd gemeengoed, er kwamen 

apps, de informatie moest dynamisch worden 

enzovoort.

Bij veel van deze ingrijpende wijzigingen rees de 

vraag of 9292 dat wel zou overleven. Kon 9292 wel 

zonder overheidsgeld? Kon 9292 voortbestaan zonder 

de inkomsten uit de telefoongesprekken? Kon 9292 

de concurrentie wel aan met andere aanbieders van 

(reis)informatie? Was 9292 wel flexibel genoeg om de 

ontwikkelingen op de markt te volgen? Was 9292 wel 

transparant genoeg?

9292 
sinds ‘92

Ton Kaper

9292’er van het eerste uur

Dit jaar bestaat 9292 25 jaar en daaruit alleen al 

blijkt dat al deze vragen met ‘ja’ zijn beantwoord. 

Wij mogen elkaar daarmee van harte feliciteren. 

Niet vanwege de overlevingskracht van 9292 als 

zodanig, maar vanwege het feit dat ons land al 

25 jaar beschikt over een informatiesysteem dat 

zijn gelijke in de wereld niet kent. Dat klinkt wel-

licht overdreven, maar het is waar. Dynamisch, 

het hele land betreffend, open, simpel en bovenal: 

intensief door de reizigers gebruikt. Wat heb ik veel 

buitenlandse collega’s jaloers en met open mond 

naar 9292 zien kijken!

De komende 25 jaar zullen zeker weer spannend zijn 

voor 9292. Kan de dienstverlening nog beter worden? 

Kunnen de kosten nog verder naar beneden? Terwijl 

de reisinformatie via het netwerk van 9292 dagelijks 

massaal ons land instroomt, moet uiteraard worden 

nagedacht over de toekomst. Synergie tussen 9292 

en andere, vergelijkbare dienstverleners moet 

realiseerbaar zijn. Ten bate van de klanten en dus 

van de gehele bedrijfstak.

Het was de eerste 25 jaar af en toe best spannend en 

die spanning zal er in de komende jaren zeker ook zijn. 

Maar ik ben ervan overtuigd dat 9292 niet te kloppen is!
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