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Hoe toegankelijk
is het openbaar
vervoer?
Het belang van de
reiziger voorop
Geslaagde
InterActie in
de ArenA

VOORWOORD
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Toegankelijke
toekomst
De laatste Reiswijzer van 2017 ligt

we zo een steentje bij kunnen dragen

behartigen maar daar wordt het

alweer voor u. Je zou zeggen dat het

aan een toegankelijker openbaar

openbaar vervoer als geheel niet

tijd is om een beetje terug te blikken

vervoer. Ik heb waanzinnig veel

sterker van. En voor de reiziger is

op het afgelopen jaar. Maar eerlijk

respect voor Roos Prommenschenckel;

het openbaar vervoer een totaal-

gezegd kijk ik liever vooruit, naar

heel knap hoe zij zich daar met zo veel

voorziening. Met Rikus Spithorst

nieuwe uitdagingen en ontwikke-

energie en positiviteit voor inzet!

(Maatschappij Voor Beter OV) sprak

lingen. Deze Reiswijzer is een combi-

Eerlijk, als je haar woorden hoort heb

ik over actuele ontwikkelingen in

natie van die twee geworden. Zo

je daar niets meer aan toe te voegen.

het ov in het algemeen en over

kijken we een beetje terug en wel op

reisinformatie in het bijzonder.

25 jaar 9292. Want in september

We zijn dus goed op weg maar er zijn

vierden we ons zilveren jubileum!

nog veel stappen te zetten om ieder-

2018 komt eraan. We hebben erg veel

In vogelvlucht nemen we u mee in

een zelfstandig te laten reizen met het

ideeën die we graag met en voor

de ontwikkelingen sinds 1992.

openbaar vervoer. Daarover vertellen

onze partners willen oppakken. Er is

Mirjam Sterk en Patrick Schmidt van

ontzettend veel te doen en ik heb er

Met veel plezier kijk ik ook terug

de coöperatieve vereniging MEE NL in

vertrouwen in dat we het openbaar

op InterActie 2017. Het was een

dit nummer van Reiswijzer.

vervoer weer iedere dag een beetje

geweldige middag. De innovatie in

mooier gaan maken.

de reisplanner is met enthousiasme

Uitdagingen liggen er ook op het

ontvangen en ik ben er trots op dat

terrein van samenwerking. We kun-
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nen allemaal op ons eigen eilandje
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IN
GESPREK

Patrick Schmidt, als ervaringsdeskundige op het gebied
van ov-reizen voor rolstoelers nauw betrokken bij MEE NL
op weg

Mirjam Sterk, directeur MEE NL

Over MEE NL
MEE NL is een coöperatieve organisatie die zich al 70 jaar inzet voor een inclusieve samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Vanuit die doelstelling biedt MEE ondersteuning aan mensen met een fysieke of (lichte)
verstandelijke beperking op alle levensterreinen, van wonen en werken tot zorg en vervoer. Een van de
initiatieven is MEE op weg, een project dat zelfstandig reizen voor de doelgroep mogelijk maakt.

Reiswijzer

Zelfstandig reizen
met een rolstoel:
Wat is daarvoor nodig?

5

In de Week van de Toegankelijkheid, tijdens de relatiedag InterActie op 5 oktober in de
Amsterdam ArenA, lanceerde 9292 zijn nieuwe OV Reisplanner voor toegankelijk reizen.
Deze maakt het makkelijker om een (rolstoel)toegankelijke ov-reis te plannen. Een stap
in de goede richting, vindt ook de coöperatieve vereniging MEE NL die zich inzet voor
een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Maar er moet nog meer gebeuren.

Patrick: “Ooit raakte ik op een terras,

ingewikkeld om toch nog op de

bij bier en bitterballen, toevallig aan

plaats van bestemming te komen.”

de praat met een medewerker van

Als je niet
met het ov
in aanraking
komt, weet je
ook niet wat
er mogelijk
is.

MEE. We kregen het ook over het

Patrick: “Wat mij gewonnen heeft

openbaar vervoer, en hoe het mij

voor MEE, is het streven om mensen

gelukt is daar zelfstandig mijn weg

echt in hun kracht te zetten en ze

in te vinden. Van het een kwam het

handvatten en mogelijkheden te

ander. En in september 2010 is het

geven om het maximale uit hun leven

eerste MEE op weg-project gestart in

te halen. Dat spreekt mij erg aan.

Zwolle. Daarbij koppelen we mensen

Omdat ik dat zelf ook doe en het

met een beperking aan een ov- of

mooi vind om als ervaringsdeskun-

fietsmaatje om hen te laten ervaren

dige ook anderen te helpen groeien

hoe het is om te reizen. Daar begint

in hun zelfstandigheid. Mijn eigen

het mee; als je niet met het ov in

ervaringen helpen daarbij. Waar ik

aanraking komt, weet je ook niet

zelf in het treinvervoer bijvoorbeeld

wat er mogelijk is.”

tegenaan loop, is dat je niet op elk
station assistentie kunt krijgen.

Mirjam: “Het doel van MEE is om

Daardoor kan ik alleen op grotere

mensen te helpen zo zelfstandig

stations in en uit de trein. Binnen

mogelijk te leven, met hulp van hun

Zwolle, waar ik woon, reis ik veel

omgeving. Om eraan bij te dragen

met de stadsbus en ook wel met de

dat ze zich redden. Daar hoort

streekbussen. Daarbij heb ik het

zelfstandig kunnen reizen ook bij.

geluk dat toegankelijk busvervoer

Patrick is daarin echt een rolmodel.

in Zwolle goed geregeld is. Dat is

Hij weet als geen ander waar je in

niet overal zo. In het zuiden van

het vervoer tegenaan loopt als je een

Nederland is het bijvoorbeeld veel

beperking hebt. Bijvoorbeeld als er

lastiger voor mij om met het ov te

een stroomstoring is op het spoor.

reizen. Daarom heb ik er tijdens het

Dan is het met een beperking extra

Openbaarvervoersdiner op 3 juli in

Reiswijzer november 2017
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Eigenlijk is het belachelijk dat
toegankelijkheid niet in het hele ov
de norm is.

Den Haag ook voor gepleit dat er

Mirjam: “Wat in dat verband interes-

ging het ook niet goed. Wist ik veel

vanuit de overheid landelijke richt-

sant is: vorig jaar is er een VN-verdrag

waar ik er uit moest en dat ik op een

lijnen komen waar alle partijen aan

geratificeerd dat zegt dat als mensen

knopje moest drukken. Toen belde

moeten voldoen.”

met een beperking – hetzij fysiek,

mijn moeder meteen of het allemaal

hetzij mentaal – iets willen, het geen

wel zo verstandig was. Door te

Mirjam: “Bij datzelfde diner hoorde

gunst moet zijn die hun verleend

beginnen met één vaste route ging

ik ook dat de elektrische platen in

wordt, maar een récht. Zoals jij het

het heel snel goed. Ik heb doorgezet,

bussen die je kunt laten zakken zodat

vertelt, wordt je een gunst verleend

want ik wilde een alternatief hebben

je er met je rolstoel in kan, het vaker

als je met twee rolstoelers in één bus

voor de taxi. Nu gebruik ik mijn

niet dan wel doen. Dat je beter

mag. Maar het is toch bizar dat je

Valys-taxipas alleen nog als ik op

handmatig verstelbare platen kunt

niet eens samen kunt reizen als je

dinsdagavond ga sporten, of als ik

hebben, want die doen het ten-

met je vriend of vriendin bent en die

vanuit een trein niet met het ov op

minste. Voor de mevrouw die dat

zit toevallig ook in een rolstoel?”

mijn eindbestemming kan komen.”

speciale bussen ingezet als zij reist.

Patrick: “Veel rolstoelers laten om dat

Mirjam: “Er wordt nog weleens

Een mooie tegemoetkoming, maar

soort redenen het openbaar vervoer

gedacht dat je met een taxipas een

eigenlijk is het natuurlijk belachelijk

staan. Terwijl ik ervan overtuigd ben

privétaxi hebt die je het hele land

dat toegankelijkheid niet in het hele

dat op het moment dat het ov goed

door rijdt. Maar zo is het niet.”

ov de norm is.”

geregeld is voor rolstoelers, ze er wél

ter tafel bracht, worden inmiddels

Patrick: “In Zwolle is precies om die

gebruik van maken. In Zwolle zie je

Patrick: “Het oorspronkelijke idee

dat al.”

van Valys is dat je de pas gebruikt om

reden standaard voor handmatige

op het station en op je eindbestem-

bediening van de platen gekozen. Dat

Mirjam: “Plus dat jij ook het aan-

ming te komen, maar niet voor het

probleem speelt daar dus niet. Wel is

durft. Daarin zijn ouders overigens

hele stuk. In principe krijg je maar

er maar één rolstoelplaats in de bus.

ook een belangrijke partij. Die heb-

600 kilometer op jaarbasis. Boven-

Ik heb vaak meegemaakt dat als die

ben soms de neiging te beschermend

dien moet je altijd op z’n minst een

plek al bezet was, een chauffeur toch

te zijn. Dan moet je ze helpen los te

kwartier speling nemen en kan je rit

zei: ‘Kom er maar in, het kan nog wel.’

laten, vertrouwen te hebben en hun

gecombineerd worden met die van

Maar dat mag niet meer. Dat begrijp

kind waar nodig ondersteuning te

een ander. Als ik met het ov kán

ik ook wel, maar dan kom ik toch

geven.”

reizen, neem ik het ov. Een Reis-

weer uit bij die richtlijnen: in elke bus

planner die laat zien of de haltes en

zouden in mijn ogen twee rolstoel-

Patrick: “Het is ook een belangrijk

het materieel op een reis toegankelijk

plekken moeten komen.”

onderdeel van MEE op weg dat we

zijn, kan daar zeker bij helpen. Die

daar de ouders in meenemen. De

informatie heeft een duidelijke

eerste keer dat ik met de bus reisde,

meerwaarde.”

Reiswijzer
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Wist ik veel waar
ik er uit moest
en dat ik op een
knopje moest
drukken.

Mirjam: “Het is een stap in de goede

Mirjam: “Het zou ook een belangrijke

richting. Het zou mooi zijn als je bij-

stap voorwaarts zijn als aan de het

voorbeeld ook zou zien of de rolstoel-

vervoer voor mensen met een

plek in de bus al bezet is. En of de

beperking administratief geregeld

elektrische plaat het doet.”

wordt. Nu hebben veel mensen met
een beperking met verschillende

Patrick: “En dan nog ben je afhanke-

indicaties te maken en dat maakt het

lijk van chauffeurs om even die plaat

ontzettend ingewikkeld. Dat kan

uit te klappen. Nou gebeurt het

makkelijker. Vergelijk het met de

niet vaak dat ze op hun stoel blijven

businesscard voor zakelijke reizigers

zitten, maar het komt voor. Ook

waarbij je al je ritten met de trein, de

omdat ze contant geld en buskaarten

bus, de tram, de ov-fiets, de taxi op

op hun plek beheren. Ik regel wel dat

één rekening terugvindt. En op een

ik de bus in kom, maar er zijn ook

wat hoger niveau denk ik dat het van

mensen die minder mondig zijn.

belang is dat ook de mobiliteitssector

Daarom bieden wij bijvoorbeeld

gaat kijken wat precies de implicaties

ook trainingen aan chauffeurs om

zijn van zo’n VN-verdrag. Waarmee

te leren omgaan met mensen met

het dus een recht is dat mensen met

een beperking. Een Reisplanner

een beperking kunnen reizen. Daar is

voor toegankelijke reizen is heel fijn,

nog veel te winnen. En daar denken

maar wel ter ondersteuning. Het is

wij natuurlijk graag over mee.”

niet de oplossing, maar draagt er
zeker aan bij.”

Reiswijzer november 2017
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Samenwerken aan openbaar vervoer

z nder grenzen
De Amsterdam ArenA, een schitterend symbool van teamwork, vormde op 5 oktober het
decor van InterActie 2017. Hier ontvingen 9292 en Translink een kleine 200 relaties voor een
middag vol inspiratie en mogelijkheden tot netwerken. Een middag bovendien met een
feestelijk tintje. Want 9292 vierde niet alleen zijn zilveren jubileum, maar onthulde ook een
bijzondere innovatie: een reisplanner voor rolstoeltoegankelijke reizen. Een impressie.

Al boven aan de roltrap en bij de lift
krijgen de vele bezoekers een feestelijk onthaal van De Hartelijke Dames,
drie nachtegaaltjes die voor iedereen
een passend lied paraat hebben. Zo
wordt de toon meteen gezet.

Zoals altijd staat er voor
alle gasten een uiterst
goed verzorgde lunch
klaar. Een prima bodem
voor het middagprogramma.

Na de lunch het veld op voor een daverende aftrap. Dagvoorzitter
Rutger Mollee voelt de gastheren, Arco Groothedde van Translink en
Stefan Hulman van 9292, aan de tand. Over hun liefde voor voetbal,
maar ook die van 9292 en Translink voor elkaar. De directeuren geven
toe dat ze een beetje verkering hebben. “Maar”, voegt Stefan Hulman
daaraan toe, “voor een huwelijk is er nog heel veel huiswerk nodig.”

Roos Prommenschenckel, voormalig Mis(s) Nederland en tegenwoordig met haar Foundation actief
voor toegankelijk openbaar vervoer, presenteert de
nieuwe reisplanner. Met een filmpje en een indrukwekkend optreden waarin ze vertelt wat deze dienst
voor ruim 250.000 rolstoelers in Nederland kan
betekenen. “Mensen met een beperking zouden
gewoon deel moeten zijn van het straatbeeld.
Dat kan als ze zich vrij kunnen bewegen. Als we
toegankelijkheid allemaal vanzelfsprekend zouden
vinden in plaats van iets wat door de wet wordt
opgelegd. Dit is een heel mooie stap in die richting.”

Reiswijzer

9

Tijd voor de workshops
Ook daarin wordt over grenze

gekeken. Zoals bij de sessie

n heen
over

Mobility as a Service. Deelne

mers

gingen in gesprek en bouwd

letterlijk verbindingen. Me

en

t lego,
serious play. In een andere wo
rkshop
daagden de Jonge Verandera
ars
deelnemers uit mee te denken
over
het idee om de Noord/Zuidlij
n door
te trekken naar Schiphol. Jasp
er van
Kuijk, docent aan de TU Del
ft en
cabaratier, gaf het publiek inz
ichten
in hoe ze een product of die
nst
kunnen ontwerpen dat geb
ruikers
omarmen. Ook de sessie ove
r reizen
zonder dienstregelingen dee
d een
beroep op ieders creativitei
t. En in de
workshop over toegankelijk
ov ontstonden direct allerlei ideeën
om de
kersverse dienst door te ont
wikkelen.

Bij een evenement in de ArenA hoort
natuurlijk ook een kijkje achter de
schermen. Hier in de prijzengalerij
bijvoorbeeld.

Wrap-up: wat hebben we vandaag gedaan en
geleerd? Rutger Mollee haalt er twee jongleurs
bij om de samenvatting van de middag kracht bij
te zetten. En dan … tijd voor de borrel. Met veel
stof om over na te praten en minstens even veel
inspiratie om nieuwe plannen te smeden voor
toekomstige samenwerkingsverbanden.

Reiswijzer november 2017
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Kort nieuws
Syntus heet voortaan
Keolis Nederland
Sinds 9 oktober opereert Syntus onder de naam Keolis Nederland. Daarmee wil de vervoerder zich nadrukkelijk
profileren als deel van het Franse moederbedrijf: de Keolis Group. In eerste instantie verdwijnt de naam Syntus
met deze wijziging niet uit het straatbeeld; het merk blijft in alle lopende contractperiodes gevoerd worden.
Dat geldt ook voor andere merken van Keolis Group in Nederland, zoals allGo in Almere. Wel wordt bij nieuwe
aanbestedingen ingeschreven onder de naam Keolis Nederland.

€ 1.081.906

Controller
André Kraai
Duchenne Heroe
André Kraai, Controller bij 9292, fietste van 17 tot en
met 23 september van Zuid-Duitsland naar Nederland voor kinderen met Duchenne spierdystrofie.
Zo trapte hij samen met alle andere deelnemers van
deze zevendaagse sponsorfietstocht geld bij elkaar
voor de ontwikkeling van een medicijn tegen deze
ernstige ziekte. In totaal haalden zij bedrag van
€ 1.081.906 binnen, waaraan ook medewerkers van
9292 bijdroegen. André schreef in zijn dagboek:
“Wat een prachtig bedrag dat gebruikt kan worden
om de kwaliteit van leven van deze jongens en
meisjes te verbeteren!” Het relaas van André is na
te lezen op de facebookpagina van 9292.

Reiswijzer
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Verlopen ov-chipkaart
is geld waard
Wanneer je ov-chipkaart verloopt, kun je het geld dat nog

goed doel. Dit biedt bijvoorbeeld ook allerlei clubs en

op de kaart staat terugvragen. Veel mensen weten dit niet

verenigingen de mogelijkheid wat extra geld op te halen.

of vergeten dit te doen. Translink, het bedrijf achter de

Een van de organisaties die verlopen ov-chipkaarten

ov-chipkaart, roept daarom iedereen op kaarten die meer

inzamelen, is de Roos Prommenschenckel Foundation die

dan een jaar zijn verlopen, op te sturen. Het geld gaat dan

ijvert voor toegankelijk openbaar vervoer.

terug naar de reiziger, of kan gedoneerd worden voor een

Themabijeenkomst
Vervoer van
de toekomst

de themabijeenkomst

Breng
Flex

‘Vervoer van de toekomst’

Breng Flex, de flexibele vervoersservice

plaats. Een aantal vervoer-

van Breng, breidt uit. Behalve Arnhem,

ders hadden zich hiervoor

Velp, Rozendaal, Nijmegen, Wijchen,

aangemeld. Samen met 9292

Alverna en de kernen van Berg en Dal

medewerkers brainstormden

en Oosterhout, gaat deze ‘bus op

ze over - onder meer - nieuwe

bestelling’ nu ook Rheden aandoen.

vormen van vervoer: wat

Zo kunnen Rhedenaren ’s avonds en in

betekent vervoer zonder

het weekend makkelijker naar Arnhem

dienstregeling bijvoorbeeld

of Velp reizen. Breng Flex is in december

voor reisinformatie? Welke

2016 gestart als proef. De chauffeurs

ontwikkelingen kunnen we

brengen passagiers op verzoek van

verwachten? Daarbij hielp

bushalte naar bushalte. Ook in Amstel-

ook de presentatie van twee

land Meerland staat deze dienst er aan

vervoerders over hùn vervoer

te komen, onder de naam AML Flex.

Op 23 oktober vond bij 9292

van de toekomst en de uitdagingen op het gebied van
reisinformatie. Uiteindelijk
sloten we af met een geprioriteerde inventarisatie van
reizigerswensen; geen gemakkelijke wel een leuke klus!
Reiswijzer november 2017
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25 jaar 9292

25

Afgelopen september bestond 9292 officieel 25 jaar. 25 jaar waarin veel is gebeurd:
• De officiële start van 06 9292
• 9 callcenters verstrekken
reisinformatie van adres naar adres

1996

1998

1e subsidieperiode

OV planner via
internet beschikbaar

loopt af

1992
1997
06 9292 wordt
0900 9292

2000
• VOF wordt BV,
OVR wordt
REISinformatiegroep
• WPV 2000

1994
• Reiswijzer infozuil wordt
gepresenteerd op telematicabeurs
• Reiswijzer PC-modem beschikbaar
en later op CD rom

2002

2011

2007

Nieuwe
website

CVV in
de reisplanner

2012
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Proef met sms		
Reiswijzer voor palm
Reisinformatie op I-mode
Ontwikkeling zakelijke dienstverlening
Locatiewijzer		
Sprekende computer				

2006

2005

Auto en
OV planner
ontwikkeld

• Mobiel internet komt op
• Eerste apps worden
ontwikkeld
• Ontwikkeling
Vertrekwijzer

API geïntroduceerd
Nieuwe apps
Mijn 9292
Opendataloket
Laatste call center naar Utrecht

2013

2015

CO2 in reisadvies

Ontwikkeling
OV Prijswijzer

2016
•
•
•
•

Callcenter wordt geoutsourcet
Site wordt responsive
Bestelbutton wordt toegevoegd aan OV Prijswijzer
Mobiliteitsadvies online afneembaar

2017
2014
Realtime
in reisadvies

Reiswijzer

• Nieuw berichtensysteem
in gebruik genomen
• Planner voor toegankelijk
reisadvies ontwikkeld

REIZIGERS
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TWEE OV-REIZIGERS REAGEREN OP TWEE ACTUELE STELLINGEN OVER HET OPENBAAR VERVOER
Matthieu zit in een elek-

Aan één oog is Yvonne

trische rolstoel, maar dat

volledig blind, het andere

weerhoudt hem er niet van

ziet voor 3 procent. Het

om regelmatig het openbaar

openbaar vervoer is voor

vervoer te nemen. Voor

haar dé manier om van A

gewone ‘huis-tuin-en-

naar B te komen. Bijvoor-

keukenritten’, maar ook om

beeld naar haar werk bij

symposia in het hele land te

Zorgbelang Gelderland of

bezoeken – als politicus voor

bijeenkomsten her en der in

Pro Duiven en ambassadeur

het land. Ze was jarenlang

Mathieu Maanders

voor Uniek Sporten - of voor

Yvonne van Geel

Woont in: Duiven

leuke uitjes met vrienden.

Woont in: Ede

Werkt in: Duiven

lid van Rocov Gelderland.

Werkt in: Arnhem

Mini-opiniepeiling
Het is voor mij eenvoudig om te reizen met het openbaar vervoer
Mathieu: “Met zaken als assistentieverlening op de

Yvonne: “Als je ‘eenvoudig’ in de stelling vervangt door

stations wordt het wel makkelijker. Gelukkig kan ik in

‘mogelijk’, zeg ik volmondig ja. Het kan, maar makkelijk is

Duiven zelf de trein in; daar sluit hij vaak aan op de perrons.

het niet. Ik red me prima als ik de weg ken, maar ik ga

Zodat ik ook zelf kan kiezen wanneer ik ga. Als je assistentie

bijvoorbeeld niet zomaar naar Amsterdam zonder me voor

nodig hebt, moet je minimaal een uur van tevoren

te bereiden. Vooral het voor- en natraject is meestal lastig.

reserveren. Dat wás 24 uur, dus daar is al veel vooruitgang

Een ander pakt de fiets, maar ik ben aangewezen op de bus

in geboekt. Busvervoer is een ander verhaal. Nog niet bij

of de tram. Dan moet je wel de juiste halte weten te vinden.

alle buschauffeurs is bekend dat ze de taak hebben om

Geleidelijnen helpen, maar je wil niet weten hoe vaak daar

mensen in een rolstoel de bus in te helpen. Wat het ook

mensen op staan. Ik ben eigenlijk te trots om met een stok

lastig maakt, is dat je niet met twee rolstoelers samen

te lopen maar bijvoorbeeld op station Arnhem - een grote

kunt reizen. Terwijl ik net als de meeste rolstoelers veel

glazen hal waar ik me als slechtziende moeilijk kan

andere rolstoelers in mijn netwerk heb.”

oriënteren - doe ik het vaak wel. Ook om mensen die op
de geleidelijn staan, even aan te tikken.”

Een reisplanner die rekening houdt met toegankelijkheid betekent voor mij veel vrijheid
Mathieu: “Ja en nee. Het is zeker handig als de reisplanner

Yvonne: “Absoluut. Als je slechtziend bent, kun je overal

inzichtelijk maakt welke haltes wel of geen platform

in maar het is juist lastig om je weg te vinden. Daar helpt

hebben. En op welk station je assistentie kunt krijgen.

zo’n reisplanner bij. Met de oude ‘gewone’ 9292 Reisplanner

Ik heb de Reisplanner voor toegankelijke reizen als een

kon ik lezen en schrijven. Die was top. Er wordt nu aan

van de eerste mogen proberen als lid van het testpanel.

gewerkt om de toegankelijkheid voor slechtzienden van de

Deze speciale reisplanner is een grote stap in de goede

nieuwe website ook weer op dat niveau te krijgen. Daarbij

richting en het is mooi dat 9292 met ons meedenkt.

is de schermopbouw bijvoorbeeld heel belangrijk. Door het

Met onze feedback wordt deze reisplanner verder

werken met schermvergroting heb je veel minder tekst op

verbeterd. Wat ik jammer vind, is dat hij nu alleen maar

het scherm. Tekst in kolommen is dus makkelijker te lezen.

reizen laat zien die volledig toegankelijk zijn. Ik zou graag

Voor ons ook zo min mogelijk foto’s, maar liefst een zwart-

ook reizen zien die gedeeltelijk toegankelijk zijn, zodat

wit scherm met de mogelijkheid van spraakuitvoer. En een

ik voor de trajecten die dat nog niet zijn, de afweging

goede omschrijving van de looproute naar het busstation

kan maken of ik daar bijvoorbeeld een taxi neem.”

en een overzicht van de perrons. Als er dan ook nog een
spraakfunctie in te bouwen is die je door het station naar
de juiste bushalte leidt, zou dat echt geweldig zijn.”
Reiswijzer november 2017
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DE WERKPLEK VAN …

Evelien Blom en
Bastiaan Sedelaar
In de centrale ruimte van 9292 hangt sinds een paar maanden een brown paper vol gele,
blauwe en groene post-its. Een handig hulpmiddel voor de Product Owners Evelien Blom
en Bastiaan Sedelaar die hiermee de lopende en aankomende projecten voor de hele
organisatie inzichtelijk maken.

“Bij 9292 zijn we altijd met een

opdrachten uit van vervoerders.

we er samen met RET voor dat er

aantal projecten tegelijk bezig”,

Zo zijn we nu software aan het

realtime overstapinformatie in de

vertelt Evelien. “We werken voort-

bouwen om straks reisinformatie

Rotterdams metro’s getoond wordt

durend aan de verbetering van onze

van de Noord/Zuidlijn te kunnen

op basis van onze data. Daarnaast

eigen dienstverlening, en voeren ook

verwerken. Tegelijkertijd zorgen

koppelen we de OV Prijswijzer aan

Reiswijzer
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de 9292 Reisadvies-API. En ga zo

dat is een bepaald thema of de naam

de prioriteiten. Moet er een post-it

maar door. Van al die projecten kan

van het project. Deze epics rafelen

omhoog, dan bekijken we meteen

iedereen bij 9292 nu de voortgang

we uiteen in kleine stukken functio-

wat nog even kan wachten en hoe

volgen op de brown paper.”

naliteit, die we ‘features’ noemen.

we onze capaciteit dan gaan

Dat zijn de groene post-its. En op de

verdelen. Zo hebben we in de

Scrumducks en Spartans

blauwe staan de ‘user stories’. Dit

aanloop naar InterActie alle zeilen

De brown paper leest als een

zijn korte beschrijvingen van wat

bijgezet om de toegankelijke reis-

drieluik: links staan de ideeën,

een gebruiker of stakeholder wil en

planner tijdig op te leveren. Dat

speerpunten en wensen die in het

wat vervolgens door de scrumteams

betekent dan dat andere projecten

vat zitten. In het midden hangen

- de Scrumducks en de Spartans -

even op een lager pitje staan, maar

post-its van projecten waarvan de

wordt opgeleverd. De scrumteams

dankzij de brown paper wordt dan

specificaties worden uitgewerkt en

draaien elk hun eigen projecten,

meteen duidelijk hoe dat komt.”

aan de rechterkant staat wat er ‘in

maar bij de grotere projecten hebben

de sprint’ zit: dus daar wordt aan

we al snel te maken met afhanke-

Betere discussies op hoofdlijnen

gebouwd. De verschillende kleuren

lijkheden tussen de teams en dan

De brown paper helpt op die manier

post-its staan voor verschillende

werken ze veel samen.”

goed om inzichtelijk te maken wat

niveaus in een project. Bastiaan:
“Geel gebruiken we voor de ‘epics’:

De brown paper
helpt om in
het overleg de
hoofdzaken van
de bijzaken te
onderscheiden.

de impact is op andere projecten als
Impact van verschuivingen

je met prioriteiten gaat schuiven.

Evelien en Bastiaan rangschikken

“Een ander voordeel is dat de brown

de post-its naar prioriteit. Hoe

paper helpt om in het overleg de

meer druk er achter een project of

hoofdzaken van de bijzaken te

onderdeel daarvan zit, hoe hoger de

onderscheiden”, zegt Bastiaan.

betreffende post-it komt te hangen.

“Voorheen hadden we eens per

In de ‘parkeerstrook’ onderaan zijn

maand stakeholdersoverleg waarbij

wensen verzameld die nog even in

we de backlogs doorliepen. Dat zijn

de wacht staan, maar ieder moment

eigenlijk digitale tegenhangers van

topprioriteit kunnen worden.

de brown paper, maar dan in veel

Zo vormt de brown paper een

meer details uitgewerkt per team.

handzaam uitgangspunt voor

Dat leidde er nog weleens toe dat

overleg: eens per week met de

discussies verzandden in die details.

relatiemanagers en eens per twee

Dat is met de brown paper opgelost.

weken met het managementteam.

We merken nu al dat deze manier

Evelien: “We lopen door wat er

van werken echt bijdraagt aan de

speelt, wat er onlangs gewijzigd is –

verbetering van onze interne

herkenbaar aan de groene stippen

processen.”

- en of we hetzelfde idee hebben over
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Friesland
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 Friesland.

OV-BELEID: MEI ELKENIEN, FOAR
ELKENIEN

laten zien hoe handig het ov is en wat je er allemaal mee
kunt doen.” Een andere manier waarop de provincie de
bezetting van het openbaar vervoer wil verhogen, is door

In het ov-beleid van Friesland staat duurzaamheid centraal.

meer toeristen te verleiden er gebruik van te maken.

Daarbij gaat het om het klimaat én om sociale duurzaam-

“In Duitsland zie je al vaker dat toeristen een gratis ov-

heid. Gedeputeerde Johannes Kramer: “De bussen op

kaart krijgen bij hun accommodatie”, vertelt Johannes.

de Friese Waddeneilanden zijn allemaal elektrisch; op

“In de gemeenten Fryske Marren, Súdwest-Fryslân,

Schiermonnikoog hadden we zelfs de eerste elektrische

Opsterland en Ooststellingwerf heeft Arriva op ons ver-

lijndienst in Europa. En in Leeuwarden rijden alle stads-

zoek in april bij wijze van proef ook zo’n toeristenkaart

bussen alweer sinds 2013 op groen gas. Ons doel is om

ingevoerd. Op die manier nodigen we deze grote doelgroep

het ov de komende jaren verder te verduurzamen. Daarbij

uit om de provincie met het openbaar vervoer te verkennen

kijken we ook naar het spoor. Op de trajecten waar nu nog

én Friese bezienswaardigheden te bezoeken.”

dieseltreinen rijden, willen we met ingang van de volgende
concessie – eind 2020 - overstappen naar elektrische

VERVOERDERS: niks is in beton gegoten

treinen. Mogelijk ook met waterstoftechnologie; we onderzoeken de opties.”

Over de samenwerking met Arriva is de gedeputeerde
zeer te spreken: “Die is uitstekend, er wordt echt positief

Het motto van het Friese ov-programma luidt: ‘mei elken-

meegedacht in oplossingen en mogelijkheden. Mede

ien, foar elkenien.’ Ofwel: met iedereen, voor iedereen.

daardoor is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van

“Daarmee benadrukken we sociale duurzaamheid als

ov in Friesland nog altijd relatief goed. Het is ook leuk

belangrijk thema” , zegt Johannes. “Hoe houden we het

dat Arriva van oorsprong een Fries bedrijf is.” Andersom

voorzieningen-niveau ook op het platteland overeind?

ervaart Arriva de samenwerking met de provincie ook als

We willen dat kleine kernen bereikbaar blijven zonder dat

positief. Milfred Hart, regiodirecteur bij Arriva: “In de

het onbetaalbaar wordt. Daarvoor hebben we samen met

concessies is de nodige flexibiliteit ingebouwd, zodat

Arriva bijvoorbeeld de Opstapper opgezet, een belbus die

we kunnen inspelen op bijvoorbeeld demografische

mensen van halte naar halte brengt. We werken nu toe naar

ontwikkelingen. En juist omdat er niks in beton gegoten

een bundeling met doelgroepenvervoer. In Noordoost-

is, hebben we op verschillende niveaus veel overleg.

Friesland is daarvoor in augustus een pilot gestart met

Dat verloopt open, prettig en constructief.”

een mobiliteitscentrale. In eerste instantie voor WMO- en
leerlingenvervoer, en in december haakt de Opstapper aan.

Zo overleggen provincie en vervoerder regelmatig over

Als dat goed werkt, kunnen we dit systeem over de hele

de voortgang: hoe staat het met de capaciteit en de

provincie uitrollen.”

punctualiteit? Welke ontwikkelingen en evenementen
staan er op de agenda? “Vooral in de zomer hebben we in

Om het gebruik van het busvervoer in Friesland te

Friesland allerlei evenementen waar massa’s mensen uit

promoten, zet de provincie een speciale ov-vlogger in.

het hele land op afkomen. Zoals de Sneekweek, Skûtsje-

“Onze bussen krijgen hoge publiekscijfers, maar de

silen en het kaatsevenement PC Franeker. Daarbij zetten

bezetting kan beter. En moet ook beter om het ov in stand

we extra materieel in.” Behalve tijdelijke wijzigingen in

te houden. Met vlogs willen we vooral ook voor jongeren

de dienstregeling worden in overleg ook permanente

Reiswijzer
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wijzigingen doorgevoerd. “We kijken bijvoorbeeld hoe
we de extra drukte in de ochtend van scholieren die naar
Leeuwarden, Drachten en Heerenveen reizen, goed kunnen
blijven opvangen. Elders vervangen we buslijnen door
vraaggestuurd vervoer, op trajecten waar het niet vol te
houden is om met een grote bus te blijven rijden.”
Ook met de andere vervoerders in de provincie heeft Arriva
goede banden. Bijvoorbeeld met Connexxion dat in Zuidoost-Friesland het WMO-vervoer verzorgt en waarmee

In het overleg met de provincie en vervoerders is nu de

Arriva een samenwerking in de mobiliteitscentrale voor-

verduurzaming van het spoor zeer actueel. “Een interes-

bereidt. En met de veerdiensten naar de Friese Wadden-

sante uitdaging”, zegt Ton. “Er wordt gediscussieerd over

eilanden. Milfred: “We stemmen ons vervoer af op de

investeringen in de elektrificatie van de bovenleidingen.

veerdiensten. Zo hebben we een speciale busdienst tussen

Hoe gaan we dat financieren? Wat zijn de alternatieven?

Leeuwarden en Holwerd die in Holwerd op de boot wacht

In die gesprekken komt zelfs een waterstoftrein boven-

en is de dienstregeling van de treinen tussen Leeuwarden

drijven voor de lijn naar Groningen. Maar we praten

en Harlingen afgestemd op de veerdiensten. Ook met OV

bijvoorbeeld ook over biodiesel als tussenoplossing.

Bureau Groningen-Drenthe hebben we regelmatig contact,

En over de mogelijkheid om de bovenleiding gedeeltelijk

bijvoorbeeld over lijnen van ons die eindigen in Assen en

te elektrificeren en de trein verder te laten rijden op

van andere concessiehouders die doorlopen in Friesland;

ingebouwde batterijen waarin ook remenergie wordt

het openbaar vervoer stopt niet bij de provinciegrenzen.”

opgeslagen. Daar gaat voorlopig ónze voorkeur naar uit.”

REIZIGERS: gevraagd en ongevraagd
advies

De inbreng van Rocov Friesland levert reizigers echt iets op.
Ton geeft een voorbeeld: “Wij zijn er geen voorstander van
dat we lege bussen laten rijden. Er is over gesproken om

Reizigers hebben ook een belangrijke stem in de ont-

kleine busjes in te zetten die mensen uit de dorpen bijvoor-

wikkeling van het ov in Friesland. Zij worden vertegen-

beeld naar de bingo of de apotheek brengen. Maar dat is

woordigd in het Friese reizigersplatform Rocov door

sterk vanuit de dorpen gedacht. Wij hebben erop aange-

Reizigersvereniging openbaar vervoer (Rover), de koepel

drongen dat er een vangnet zou komen voor álle reizigers,

van Dorpsbelangen en de samenwerkende vrouwen- en

dus ook voor die studente die haar familie wil opzoeken in

ouderenorganisaties in Friesland. Voorzitter Ton Ettema:

een kleine kern. Dat heeft eraan bijgedragen dat de dienst-

“Tot voor kort misten we de jongeren om de tafel, een

regeling van de Opstapper ook vindbaar is via 9292.”

belangrijke doelgroep voor het ov in Friesland. Maar we

Ton waardeert het zeer dat de provincie en vervoerders

hebben nu ook een zeer betrokken en goed ingevoerde

Rocov al in een vroeg stadium bij ontwikkelingen betrekt

student in ons bestuur.”

en niet wachten tot er een kant-en-klare adviesaanvraag
ligt. “Op die manier kunnen we aan het eind ook veel
makkelijker een krul onder zo’n aanvraag zetten.”

BASISGEGEVENS (1 AUGUSTUS 2015)
Hoofdstad:

Leeuwarden

Aantal inwoners:

646.092

Oppervlakte:

5.748,74 km²

Aantal gemeenten:

24

Bevolkingsdichtheid:

193 bewoners per km2

OPENBAAR VERVOER
Vervoerders:
Arriva en NS
Verantwoordelijk bestuurder:
Johannes Kramer
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IN
GESPREK

Stefan Hulman, Directeur van 9292 • Rikus Spithorst, voorzitter van Maatschappij Voor Beter OV

OVER MAATSCHAPPIJ VOOR BETER OV
De Maatschappij Voor Beter OV zet zich als
reizigersorganisatie in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro,
veerboot en taxi in Nederland. De organisatie
heeft een vierkoppig bestuur, een denktank van
vijftien knappe koppen en krijgt ondersteuning
van zo’n 700 sympathisanten.
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Stem van
de reiziger
Geen openbaar vervoer zonder reizigers. In de ov-sector weten iedereen dat, maar in de
hectiek van alledag dreigt de reiziger soms even uit het oog te worden verloren. Of toch
net iets minder centraal te staan. Reizigersorganisaties zijn ervoor om het belang van
de reizigers blijvend onder de aandacht te houden. Stefan Hulman sprak met voorzitter
Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV over hete hangijzers, het nieuwe regeerakkoord en ontwikkelingen in reisinformatie.

Je ontkomt er
bijna niet meer
aan om openbaar
vervoer anders te
gaan definiëren.
Als publiek toegankelijk vervoer
bijvoorbeeld.

Rikus: “Wij vinden het openbaar

Rikus: “Ja, of als collectieve mobili-

vervoer van groot belang om de

teit. Zodat het iets minder klinkt naar

mobiliteit in ons land in beweging

een bus die ieder uur komt. Dat is

te houden. Het is onmisbare voor de

niet de toekomst. Wat dan wel is nog

economie en dat kan ook goed zijn

de vraag. Want naast die tweedeling

voor de duurzaamheid. Maar je hebt

speelt ook het meer algemene

er niets aan als je vervolgens niet

probleem dat iedereen wel roept dat

zorgt dat de kwaliteit op orde is,

het openbaar vervoer zo belangrijk is,

want dan gaan mensen niet meer de

maar dat de politiek er vervolgens

keuze voor het ov maken. Daarom

maar heel weinig geld voor over

richten wij ons heel sterk op de

heeft.”

kwaliteit van het openbaar vervoer:
wat kan er beter? Voor ons is een heet

Stefan: “Ongeveer een jaar geleden

hangijzer dat het openbaar vervoer

heeft een aantal vervoerders een plan

in vooral de Randstad qua capaciteit

gelanceerd voor grootstedelijk

niet opgewassen is tegen het aantal

vervoer, waarvoor ze een miljard

reizigers. En dat in schril contrast

extra vroegen. In het nieuwe regeer-

daarmee het in dunbevolkte regio’s

akkoord is dat plan niet meegeno-

lastig is om het ov overeind te

men. Er zaten ook haken en ogen aan,

houden. In het westen barst het uit

bijvoorbeeld dat het niet integraal

z’n voegen, terwijl het in het oosten

was: het ging alleen over de Randstad

nauwelijks meer geëxploiteerd kan

en alleen over het openbaar vervoer.

worden. Die tweedeling houdt ons

Maar dat de politiek het niet oppakt,

sterk bezig.”

heeft er vooral mee te maken dat het
ons als sector nog onvoldoende lukt

Stefan: “Je ontkomt er bijna niet

om in debatten een gezamenlijke en

meer aan om openbaar vervoer

daarmee sterke positie in te nemen.

anders te gaan definiëren. Als publiek

Ook niet in Den Haag. Dat zou veel

toegankelijk vervoer bijvoorbeeld.”

makkelijker zijn als we één geluid
laten horen, zeker op een aantal
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basisonderwerpen die niet vervoer-

Bijvoorbeeld op het gebied van

is, moeten delen met 9292 en overi-

der- of overheidsgebonden zijn.

tarieven. De realiteit in Nederland is

gens ook met andere partijen als ze

Zoals data, reisinformatie en betalen.

dat we nog steeds 250 reisproducten

echt iets nuttigs kunnen doen voor

Dat moeten we beter gaan doen”.

op dat ene plastic kaartje hebben,

de reiziger. Als iemand op een zolder-

bijvoorbeeld. Niemand is gediend

kamertje iets bouwt waar de reiziger

Rikus: “Dat komt ook doordat het

bij die diversiteit. Dan is het ook niet

nóg blijer van wordt, juich ik dat ook

bevoegd gezag bij de introductie van

gek als er af en toe dingen misgaan.

toe. Lang leve de kapers op de kust!

de Wet Personenvervoer eigenlijk

Hetzelfde geldt een-op-een voor

Voor mij is dat wel een dilemma,

verdwenen is. De verantwoordelijk-

reisinformatie. En dat komt doordat

want ik heb grote sympathie voor

heid is verschoven van de minister

er niet één plek is waar daar goede,

9292. Mooi hoe jullie van meet af aan

naar de regio’s. En daarmee verwa-

sluitende afspraken over gemaakt

álle informatie over de hele reis, van

terd. Wat je eigenlijk wil, is dat er één

worden.”

waar naar waar ook in Nederland, bij
elkaar gebracht hebben. Ik vind het

belangenorganisatie is met échte
beslissingsbevoegdheid. Met iemand

Rikus: “Het kan zeker wel wat

ook prachtig om te zien hoe 9292 zich

aan het roer die gezag heeft binnen

simpeler op een aantal vlakken.

mee ontwikkeld heeft in een wereld

de sector én de politiek. En die

Onze rol als Maatschappij Voor

die zo snel verandert.”

omringd wordt door goede ambtena-

Beter OV daarin is dat we op iedereen

ren. Over verbetering van die aanstu-

inpraten. Dat doen we vooral via de

Stefan: “Sterker nog, we hebben

ring staat niks in het regeerakkoord,

informele circuits. We gaan met zo

niet alleen die transitie van telefonie

dus die komt er de komende jaren

veel mogelijk mensen die ertoe doen

naar online naar mobiel doorlopen,

niet. Het staat ook haaks op de

in de sector aan de koffie. En probe-

we zijn altijd koploper gebleven.

gedachte van decentralisatie. Maar

ren zo belanghebbenden te prikkelen,

Ondanks de toenemende concurren-

het zou wel goed zijn, een gemiste

aan het denken te zetten en te

tie zijn we blijven groeien. Op het

kans. Wat vervoerders nu zouden

voeden met verstandige ideeën.”

hoogtepunt van onze telefonische
dienstverlening verstrekten we

kunnen doen, is de koppen bij elkaar
steken en een soort herenakkoord

Stefan: “Wat voor verstandige ideeën

12 miljoen reisadviezen per jaar.

sluiten. Als ze over hun onderlinge

breng je bijvoorbeeld bij de koffie

Nu halen we dat aantal in een rustige

wrijvingen heen kunnen stappen.”

over reisinformatie?”

week. Ik zie het vrijgeven van reis-

Stefan: “Vervoerders én overheden.

Rikus: “Het ov wordt betaald door

dilemma. Wij vinden het ook goed

Als je op een aantal punten goede

ons allemaal, dus het ís van ons

dat er meer mogelijkheden voor

besluiten wil nemen, heb je ze alle 25

allemaal. Dat geeft ons ook het recht

anderen komen om reisinformatie-

nodig. Om met elkaar af te spreken

op informatie. Ik vind dan ook dat

diensten aan te bieden. Goed voor

wat de spelregels zijn, en dat ieder-

vervoerders ruimhartig hun gegevens

ons want het houdt ons scherp.

een zich daar dan ook aan houdt.

over welke bus waar op dit moment

En goed voor de reiziger, want zo

informatiedata dan ook niet als

blijft het innovatieniveau op peil.
Maar ook op dit vlak is het belangrijk
dat er een level playing field is. En dan
is het aan de reiziger om de dienst
te pakken die hij het beste vindt.”
Rikus: “Ik ben heel benieuwd hoe het

Het ov wordt betaald door ons allemaal,
dus het ís van ons allemaal. Dat geeft ons
ook het recht op informatie.
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Wie had 25 jaar geleden gedacht dat we nu een
ding uit onze broekzak konden halen waarmee we
op een schermpje, draadloos, kunnen zien waar
welke tram zich bevindt?

waar welke tram zich bevindt?

Stefan: “Wij zullen in elk geval

daarin natuurlijk een belangrijke

Indertijd was de fax nog een high-

meebewegen. Daarin is en blijft

bron. Dat helpt allemaal om steeds

tech wonderproduct. Ook nu kunnen

feedback voor ons cruciaal. Die

betere producten en diensten te

we geen 25 jaar vooruitkijken, we

krijgen we via social media, via de

leveren. En zo van toegevoegde

weten zelfs niet hoe de wereld er over

kwartaalrapporten van het OV-loket

waarde te blijven voor alle reizigers.”

3 jaar uitziet.”

en ook reizigersorganisaties vormen

Reiswijzer november 2017

AGENDA
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NOVEMBER 2017 - JANUARI 2018
NOVEMBER

22-23

Smart Mobility 2020:
Innovative and
sustainable urban
transport in Europe
Tallinn, Estonia
www.uitp.org/events

28

OV Debat 2017
Jaarbeurs, Utrecht
www.ovpro.nl/bus

29

Uitreiking Blije
Reizigers Prijs
Social Impact Factory,
Utrecht
www.railforum.nl/
programma

Reiswijzer

DECEMBER

7-8

The Role of Taxis in
the Future of Digital
Urban Mobility
London, United Kingdom
www.uitp.org/events

JANUARI

18

Netwerkdag
Collectief Vervoer
De Kuip, Rotterdam
www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen

24

Dag van de Light Rail
Amsterdam
www.railforum.nl/
programma/dag-light-rail

COLUMN
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Het wordt spannend in het openbaar vervoer de

vervoer, vraaggestuurd vervoer en privévoertuigen.

komende tien jaren. Ik voorzie een transitie van

Die verschuiving in het gebruik van mobiliteitsvormen

openbaar vervoer versus privévervoer naar integrale

is gunstig voor de steden. Maar ook voor inwoners in

mobiliteit. Dus samenwerking met alle partijen, niet

buitenstedelijke gebieden zal het nieuwe reizen hun

tegenover elkaar maar samen.

mobiliteit verbeteren.

Als je de Randstad toegankelijk wilt houden, moet

De behoeftes van mensen veranderen ook. De deel-

je nu investeren in de mobiliteit van dit gebied.

economie is al een aantal jaren bezig met een opmars.

Bovendien zal de vraag naar mobiliteit de komende

Muziek, fietsen, auto’s en voedsel worden al gedeeld.

tien jaar veranderen. Reizigers kunnen straks kiezen

Het kopen van een abonnement voor diensten in plaats

uit allerlei systemen van vervoer. Dat betekent dat

van producten gebeurt steeds vaker. Onder jongeren

de RET het niet meer allemaal ‘zelf ’ zal doen, maar

daalt het autobezit de laatste jaren. De auto is straks

samenwerking zoekt met andere mobiliteits-

niet langer een voorwaarde voor een prettige reis.

aanbieders. Dus openbaar vervoer niet langer apart,
maar als onderdeel van de mobiliteitsketen. Want

Naast al die toekomstige veranderingen moeten we de

mobiliteit van de toekomst gaat over het koppelen van

huidige voertuigcapaciteit efficiënter inzetten. Bij de

allerlei vormen van vervoer. En dat gaat verder dan een

metro zien we nu al grote vervoersstromen. Om die in

OV-fiets aanbieden met aansluiting met het openbaar

de toekomst aan te kunnen, zal de frequentie van de

vervoer. Het gaat over die fiets, de deelauto, Über,

metro omhoog moeten. Dit is alleen te bereiken door

kortom allerlei combinaties die leiden tot een effectief

metro’s geautomatiseerd te laten rijden.

en efficiënt mobiliteitssysteem. De komende jaren
komt er een verandering in reisgedrag, waarbij de

We moeten nu investeren om mee te kunnen met alle

consument mobiliteit inkoopt. Nieuwe services

ontwikkelingen om over tien jaar klaar te zijn voor

vormen straks dus een combinatie tussen openbaar

echte integrale mobiliteit.

Maurice Unck (CEO RET)
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Van
Dutch OV
naar
Design OV

