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Stevent het ov
af op het sailing
ship-effect?

Gaan voor goud in
een zilveren jaar

Bravo voor ov in
Noord-Brabant

RET zet wachtverzachters in

voorwoord

2

Nieuw jaar,
nieuwe
doelen
Ik wil deze editie van ons relatie-

Reiswijzer kunt u lezen wat onze

om te overleven in een veranderende

magazine graag starten met u een

plannen zijn voor 2017 en hoe we

markt? Ik ging erover in gesprek met

fantastisch mooi jaar toe te wensen.

die gaan uitvoeren. We zijn opnieuw

Bert van Wee, hoogleraar Transport-

In 2016 hebben we opnieuw hard

ambitieus, we gaan namelijk voor

beleid en Logistieke organisatie aan

gewerkt om het ov-reizigers nog

goud! En dat in een zilveren jaar: in

de TU Delft. In het interview met

makkelijker te maken. We kijken

2017 vieren we ons 25-jarig bestaan.

RET leest u hoe deze vervoerder werkt

terug op een jaar waarin we

In die 25 jaar hebben we zonder meer

aan ‘De Perfecte Reis’, en dat reis-

genomineerd zijn voor de Website

veel verzilverd: we hebben een be-

informatie daar onderdeel van is.

van het Jaar, waarin we extra

stendige relatie met de ov-reiziger

vervoerders toevoegden aan onze

en onze partners opgebouwd.

Zoals u ziet, hebben we Reiswijzer

reisplanner en waarin we zowel

Ook hebben we een organisatie

weer in een nieuw, fris jasje gestoken.

mobiliteitsadviezen als toe-

neergezet die staat en zich bewezen

Met vertrouwde inhoud, maar ook

gankelijkheidsinformatie

heeft. En die zich in de toekomst zal

een enkele nieuwe rubriek zoals een

uitbreidden. Mijlpalen waar

blijven bewijzen.

kijkje achter de schermen van onze

we trots op zijn.

organisatie. We zijn benieuwd wat
De rol van het ov is lange tijd vanzelf-

u hiervan vindt, laat het ons vooral

Ook komend jaar gaan we ons weer

sprekend en onveranderlijk geweest.

weten via communicatie@9292.nl.

honderd procent inzetten om verdere

Maar blijft dat zo? En wat is het

stappen te maken. In deze editie van

belang van innovatie voor de sector

shulman@9292.nl

Stefan Hulman

@StefanHulman
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In
gesprek

Stefan Hulman, directeur 9292

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid en Logistieke
Organisatie, TU Delft

Zijn we bereid steeds meer te
betalen voor relatief weinig
verplaatsingen?

Reiswijzer

5

De ov-sector staat voor de keus:

Innoveren of
verliezen
De rol van het openbaar vervoer is lange tijd vanzelfsprekend en onveranderlijk
geweest. Maar blijft dat zo? Hoogleraar Bert van Wee voorspelt van niet. En onderstreept het belang van innovatie voor de sector om te overleven in een veranderende
markt. Hij ging hierover in gesprek met Stefan Hulman.

Bert: “De rol van het ov verschuift.

maatwerk kunt leveren aan mensen

Stefan: “Wij werken nog steeds

Een van de redenen is dat er

die in de knel komen dan iedereen

voornamelijk met maar één model:

alternatieven komen die voorheen

subsidiëren.”

dat met 12-meterbussen die vaste
dienstregelingen rijden. We zien hier

niet beschikbaar waren. Denk aan
carsharingsystemen zoals BlaBlaCar

Stefan: “Maar met ov wil je ook

en daar wel pilots – zoals de Texel

en Greenwheels, e-bikes en carpool-

andere doelen dienen dan mensen

Hopper en de Haltetaxi in Zeeland –

apps. Nu gaat veel belastinggeld

met een kleine portemonnee mobiel

maar er zijn veel meer alternatieven

naar ov op het platteland dat vooral

houden. Je noemt het platteland,

denkbaar. Zeker als je aansluit bij

een sociale functie heeft: zorgen dat

maar rond grote steden is een heel

doelgroepenvervoer. Dan ontstaat

mensen die geen auto hebben toch

andere ontwikkeling gaande: daar

een nieuwe dynamiek.”

naar Leeuwarden of Middelburg

staat de bereikbaarheid, zowel in

kunnen of naar de huisarts. De

termen van mobiliteit als van leef-

Bert: “Met dat soort initiatieven

kostprijs is een discussiepunt: zijn

baarheid, onder grote druk. Daar zal

kun je weer andersoortige producten

we bereid steeds meer te betalen

de overheid willen blijven sturen om

krijgen. Waarbij de reiziger ook

voor relatief weinig verplaatsingen?

ook mensen zoals jou en mij in het

meer als klant wordt gezien en niet

Ook het idee dat het hele openbaar

ov te houden en zo te voorkomen dat

de financier; dat is nu een tekort-

vervoer voor iedereen gesubsidieerd

alles vastloopt.”

koming. Maar het grote probleem
is dat aanbesteders dan wat meer

wordt omdat het anders voor een
kleine groep te duur wordt, lijkt mij

Bert: “Dat klopt, maar het is niet

risico lopen. En daar houden ze niet

op termijn niet houdbaar.”

vanzelfsprekend dat het dan gesub-

van. Dat is een belangrijke barrière

sidieerd is. Juist aan verplaatsingen

voor innovaties, vooral in combinatie

Stefan: “Bedoel je dat er een groep

tussen steden wordt relatief het

met juridisch geharrewar. Een ver-

mensen gewoon de kostprijs zou

meest verdiend. Je kunt beter

voerder hoeft maar íets te bedenken

moeten betalen voor het ov?”

beginnen met zorgen dat het minder

dat hem in het nadeel stelt tegen-

makkelijk is om overal met de auto

over een ander en hup, juristen erop.

Bert: “Dat is een politieke keus.

naartoe te gaan. Bijvoorbeeld door

Dat leidt tot de pavlovreactie dat

Maar mensen die goed verdienen,

beprijzing of het beperken van

ambtenaren en bestuurders die

zitten voor een deel op kosten van

parkeerplekken. De ov-discussie

over een aanbesteding gaan, zich

de belastingbetaler in de trein of

is bovendien gebaat bij meer

in willen dekken. Zo ontstaat

bus. En de vraag is: waarom? Veel

differentiatie.”

verstarring.”

economen vinden dat je beter
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Stefan: “De ambtelijke en politieke

maakt het niet uit of de bus of de

alle vervoerders, alle overheden en

omgeving hebben dat zelf ook door.

trein geel, groen of pimpelpaars is.

andere betrokkenen zich aan moeten

Daarom worden naast de gegunde

Daar is nog een wereld te winnen.”

houden. Single checkin-checkout is

concessie allerlei noodconstructies of

bij uitstek een voorbeeld van iets

subsidiepotjes bedacht om innovatie

Bert: “Zeker. Je kunt op één vlieg-

wat je moet regelen op een hoger

alsnog tot stand te brengen. In de

ticket van Amsterdam naar New York

niveau dan tussen twee vervoerders.

praktijk levert dat vooral martkversto-

terwijl je toch in Londen overstapt

Zodat discussies niet tot in lengte

ring op voor diensten die al bestaan.”

op een andere maatschappij. Met de

van jaren onbeslecht blijven. Open

trein moet je eerst uitchecken bij de

data is een ander voorbeeld: hoe

Bert: “Nou wil ik het gebrek aan

ene vervoerder en weer inchecken bij

moeten die eruitzien, welke eisen

innovatiekracht in de ov-sector

de andere.”

stel je eraan, wat is de architectuur?

niet alleen toeschrijven aan externe

Dat wordt nu met name door de

factoren. De sector zelf staat ook

Stefan: “Er draaien wel wat proeven

overheid voorgeschreven en is

niet altijd even open voor innovaties.

waarbij dat niet meer nodig is, maar

daarmee suboptimaal. Ook dat

Ik ben gevraagd te schieten op de

er schijnen privacy-issues aan te

houdt innovatie tegen.”

conceptplannen van de EU, onder

zitten. Als een reiziger met één keer

andere bij Rail 2016. Ik zei daar dat

in- en uitchecken van A naar B

Bert: “En innoveren is wel nodig

ik geen euro meer zou steken in

reist met verschillende vervoerders,

nu de druk op de markt toeneemt.

grensoverschrijdende railinfra-

moeten tussen die vervoerders

In jargon heet dat het sailing

structuur als niet eerst de samen-

persoonsgegevens uitgewisseld

ship-effect; toen de stoomboten

werking op orde is om het gebruik

worden.”

opkwamen, werden bouwers van

van die infrastructuur goed te

zeilboten opeens innovatief. Zo

regelen. Als je alleen al ziet hoe vaak

Bert: “Ik gok dat dit een gelegen-

hebben zeilboten het nog vrij lang

de trein van Amsterdam naar Brussel

heidsargument is. Dat probleem is

weten vol te houden.”

uitvalt of vertraagd is. Ticketing is

op te lossen. Je hoeft maar één keer

soms bijzonder lastig. Informatie-

aan een reiziger te vragen of hij

Stefan: “In die fase komen we.

verstrekking is moeilijk. De sector

toestemming geeft voor gegevens-

Bij 9292 willen we graag op markt-

kan ook weleens wat meer aan

uitwisseling. Als je het hebt over

ontwikkelingen inspelen en invulling

zelfreflectie doen.”

gebrek aan innovatiekracht: dit

geven aan nieuwe vragen die ont-

sleept al jaren.”

staan. Ik wil een integraler product

Stefan: “Voor ticketing maakt het

kunnen bieden, bijvoorbeeld door

niet eens uit of je landsgrenzen of

Stefan: “Dat komt ook doordat er

ticketing mogelijk te maken en

concessiegrenzen overschrijdt. Die

in de praktijk geen systeemverant-

alternatieven te laten zien. Zonder

dienstverlening is onder de maat.

woordelijke is. Daardoor raken

dat we dat allemaal volledig in

Dat komt deels doordat vervoerders

zaken tussen wal en schip. Er is een

huis hoeven te hebben. Zo kun je

reizigers voor zichzelf willen houden

marktmeester nodig die piketpalen

ticketing toegankelijker maken

en soms weinig bereid zijn vanuit de

neerzet en zorgt dat er een set

binnen het reisadvies door bestaande

reiziger te denken. Die reiziger

bepalingen en afspraken komt waar

systemen van Translink en vervoerders te gebruiken. Technisch kan dat
allemaal, maar onze opdrachtgevers
zijn er niet altijd voorstander van.
We zijn met hen in discussie, vooral
over hoe reisinfomatie over alter-

Innoveren is wel nodig nu de druk op
de markt toeneemt. In jargon heet dat
het sailing ship-effect.

natieve vervoersvormen past binnen
hun opdrachtgeverschap aan ons.
Daar zijn we nog niet uit.”
Bert: “Wat meespeelt is dat grote,
gevestigde organisaties niet zo

Reiswijzer
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Je kunt externe
ontwikkelingen
beter accepteren
en kijken hoe je
ze in je voordeel
kunt gebruiken.

flexibel zijn. Rijkswaterstaat heeft

dat de ‘zolderkamerjongens’ dingen

alerts krijgt om een andere route

ook lang de opkomst van de satelliet-

voor elkaar krijgen die je nodig hebt

te nemen, of dat alle ov-fietsen uit-

navigatie als bedreiging gezien.

om de hele boel op te schudden. Wij,

geleend zijn en je beter een halte

In plaats van als enorme kans om

tot op zekere hoogte ook een geves-

langer kunt blijven zitten. Dat heeft

het vervoer efficiënter te verdelen

tigd bedrijf, komen daardoor zelf ook

de toekomst.”

en misschien te besparen op eigen

verder. Wij blijven ons ontwikkelen.

kosten. Je kunt externe ontwikke-

Zo hebben we afgelopen jaar realtime

Stefan: “Dat denk ik ook. En wie dat

lingen beter accepteren en kijken hoe

reisinformatie ingevoerd, wat voor

het beste en meest betrouwbaar

je ze in je voordeel kunt gebruiken.”

een sterke groei in het aantal reis-

doet, maakt de grootste kans om

adviesaanvragen heeft geleid.”

een majeure rol te blijven spelen.”

Stefan: “Eens. Je hebt disruptors
nodig om de markt in beweging te

Bert: “De uitdaging is om die

krijgen. Daarom ben ik voorstander

dynamische informatie nog verder

van open data. Omdat ik me realiseer

door te voeren. Dat je bijvoorbeeld

Reiswijzer januari 2017
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Jaarplan 2017

Wat doet 9292 in 2017?

Wij gaan
voor goud

1

Het jaarplan 2017 gaat over dromen en
werken aan de toekomst. Elk bedrijf
heeft een droom nodig om zich te blijven
concentreren op zijn visie en op zijn reden
van bestaan. De visie van 9292 is simpel
en helder: 9292 is er om iedereen makkelijk
en snel wegwijs te maken in het openbaar
vervoer. Dat doen we dan ook met hart en
ziel, dit jaar al 25 jaar.
In de afgelopen jaren heeft 9292 veel
geïnvesteerd en dat moeten we consolideren. Door duurzame investeringen
in het verleden kunnen we ons verder
ontwikkelen. In 2017 zullen we ons goed
voorbereiden om de komst van nieuwe
apps in 2018. Dit doen we onder andere
door Mijn 9292 verder te verbeteren.
In 2017 zullen hier nieuwe functies aan
worden toegevoegd om het de reiziger
steeds gemakkelijker te maken met
het ov te reizen.

Reiswijzer
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Speerpunten voor 2017
Eén loket

Uitbreiding zakelijke diensten

Voor reizigers is het openbaar vervoer één systeem.
Dan is het ook logisch als ze op één plek terechtkunnen

• Vertrektijden-API

om tickets te kopen, reisadviezen op te vragen, feed-

Er is behoefte aan een product voor reisinformatie

back te geven enzovoort. In 2017 wil 9292 die gedachte

op lijnniveau. Inclusief realtime informatie en

verder uitwerken om de reiziger optimaal te bedienen,

met de juiste coördinaten. Zodat de route op kaart-

in samenwerking met Translink. We zijn hierover in

materiaal getoond kan worden. In de tweede helft

gesprek met onze stakeholders.

van 2017 willen wij een vertrektijden-API opleveren
die in deze behoefte voorziet.

Website op elk scherm op maat

• Meer informatie over toegankelijkheid

In 2016 hebben we de homepage en de reisadviespagina

Een van de speerpunten uit 2016 die we dit jaar

responsive gemaakt. Daarmee past het belangrijkste

doortrekken, is het beschikbaar stellen van toegan-

deel van onze website zich automatisch aan het beeld-

kelijkheidsinformatie. Reizigers met een fysieke of

scherm aan waarop hij geopend wordt. Dat deden we

visuele beperking willen bijvoorbeeld weten of er

door onze mobiele website m.9292.nl aan te passen;

geleidelijnen op een halte zijn en of een halte rolstoel-

om daarna verder te bouwen aan de rest van de website

vriendelijk is. Die informatie willen wij graag geven.

en uiteindelijk alles over te zetten naar 9292.nl. Halver-

Net als de mogelijkheid om feedback te geven op de

wege 2016 besloten we dat gebruikerstesten noodzake-

informatie en de situatie onderweg. Voor Friesland

lijk waren voordat we zo’n grote verandering zouden

en Zuid-Holland is de nodige haltetoegankelijkheids-

doormaken. Nieuw werk, nieuwe uitdagingen

informatie inmiddels in onze planner opgenomen.

en ja, ook het herzien van bestaand ontwikkelwerk.

Het komende jaar gaan we verder in gesprek met

Meerwerk dus, waardoor later dan gepland een beter

provincies om deze dienstverlening uit te breiden.

product wordt opgeleverd. De verwachte oplevering
is medio 2017.

• Prijswijzer-API
De 9292 Prijswijzer maakt het veel makkelijker om
het juiste abonnement te vinden bij een ov-traject.

Voorbereiding vernieuwing apps

De introductie van deze dienst was dan ook een

In 2018 wil 9292 vernieuwde apps lanceren. Voor deze

verademing voor veel reizigers. De logische vervolg-

vernieuwing wordt in 2017 het nodige voorwerk gedaan,

stap, ook voor de reiziger, is een koppeling van de

van het bestuderen van ontwikkelingen in de markt

Prijswijzer met de Reisadvies-API. We zien veel

tot onderzoek naar de behoefte van de reiziger.

perspectief in deze ontwikkeling. Die pakken we
dan ook al in het eerste kwartaal van 2017 op.

Meer mogelijk met Mijn 9292

• Meer vervoersmogelijkheden

De Mijn 9292-functionaliteit wordt in verschillende

Soms is het de overweging waard om een stukje van

stappen uitgebreid. Hierdoor kunnen reizigers steeds

de ov-reis af te leggen met een taxi. Bijvoorbeeld als

nieuwe functies gebruiken. Zo kunnen ze straks trajec-

de laatste overstap te lang duurt. De toevoeging van

ten opslaan, zich aanmelden voor de berichtenservice

Über of Regiotaxi in het reisadvies kan dan handig

en informatie opslaan die nieuwe betaalmogelijkheden

zijn voor de reiziger. En leidt wellicht tot de beslissing

binnen handbereik brengen. Dit doen we in nauwe

om toch met het openbaar vervoer te gaan in plaats

samenwerking met onze partner Translink.

van de auto. Overigens kan dit ook gelden voor de
eigen of de OV-fiets. Voldoende reden om op te
nemen in ons jaarplan 2017.

Reiswijzer januari 2017
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Kort nieuws
Friese haltetoegankelijkheid
in reisadvies
Heeft een halte blindegeleidelijnen? Is hij toegankelijk voor
rolstoelen? Dit soort toegankelijkheidsgegevens beheert Vitence

3

voor Friesland met Haltescan. Sinds 8 november 2016 toont 9292
deze gegevens in het 9292 reisadvies, zowel op de website als
in de apps. Zo weten reizigers met een visuele of lichamelijke
beperking van tevoren of een halte voor hen toegankelijk is.

Aantal
reisadviezen
blijft stijgen

Nieuw is ook dat reizigers feedback over haltes kunnen geven,

3

door ze te beoordelen met groene of rode smileys. Ook kunnen ze
opmerkingen plaatsen en foto’s meesturen. Aan de hand daarvan
zijn onvolkomenheden in de gegevens snel te verbeteren en
kunnen we de halte-informatie actueel houden.

In 2016 heeft 9292 weer een
recordaantal reisadviezen
verstrekt: in totaal

Aantallen reisadviezen:
miljoen
80

702.057.771

70

Vooral het aantal reisadviezen

60

dat reizigers via de 9292-app
opvragen, blijft stijgen. In de

50

zomermaanden was het zoals

in december
71.064.606
reisadviezen

Reiswijzer

dat is gemiddeld

± 1600 reisadviezen
per minuut

60
sec.

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

Met december als topmaand.

30
maart

cijfers weer pijlsnel omhoog.

februari

maar daarna schoten de

40

Januari

gebruikelijk wat rustiger,

11

Wie wordt het
nieuwe schrijftalent
van Nederland?
De derde editie van de verhalenwedstrijd ‘Mijn kort verhaal’

7,9

8

ging op 15 november van start.
Dit keer schreven scholieren.com,
uitgeverij De Bezige Bij, 9292 en
online verhalenbank Zoemer.nl
de verhalenwedstrijd uit, met als
thema ‘de overstap’. Alle middelbare scholieren in Nederland én
Vlaanderen konden tot en met

Mooie 8 voor servicedesk
DRIS Zuid-Holland

15 januari een gooi te doen naar
een citytrip naar Berlijn voor twee

De 9292 servicedesk voor het dynamische reizigersinformatie-

personen en andere leuke prijzen.

systeem (DRIS) in Zuid-Holland kwam ook bij het jongste klanttevredenheidsonderzoek goed uit de bus. Dit onderzoek wordt twee

De inzendingen staan allemaal op

keer per jaar afgenomen onder partijen die met de servicedesk te

mijnkortverhaal.nl/de-verhalen.

maken hebben, zoals medewerkers van de provincie Zuid-Holland,

U kunt nog stemmen! Doe dit

vervoerders en gemeenten, reizigersorganisaties en individuele

vooral, bijvoorbeeld onderweg.

reizigers die een melding hebben gedaan. Zij beoordelen verschillende

Want wat is nou een leukere manier

aspecten, van snelheid tot deskundigheid, klantvriendelijkheid en

om de tijd in het ov door te brengen

bereikbaarheid. De servicedesk scoorde een 8 gemiddeld – een mooi

dan lezend?

cijfer en weer een tiende hoger dan bij de vorige meting.

Storingsmeldingen verder
geautomatiseerd
Op 15 december 2016 lanceerde 9292 een nieuw berichtensysteem. Via dit
nieuwe systeem kunnen vervoerders geplande en ongeplande verstoringen
in de dienstregeling melden. 9292 verwerkt deze gegevens vervolgens in de
reisadviezen. Waar het oude systeem soms nog behoorlijk wat handwerk
vereiste, worden de meldingen van vervoerders nu automatisch verwerkt in de
9292 Reisplanner. 9292 gebruikt het nieuwe systeem bovendien om reizigers
via serviceberichten op de hoogte te stellen van verstoringen op hun traject.

Reiswijzer januari 2017
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Kort nieuws
Mobiliteitsadvies voor organisaties uitgebreid
Steeds meer organisaties maken gebruik van het 9292 Mobiliteitsadvies, bijvoorbeeld om de reiskostenvergoeding van
het woon-werkverkeer voor hun personeel te berekenen. Met deze service krijgen zij ov-reisadviezen voor al hun medewerkers, overzichtelijk gerangschikt op onder andere reistijd, aantal overstappen en ritprijs (tweede klas ov-chiptarief).
Sinds kort is abonnementsinformatie toegevoegd. Hiermee krijgt u inzicht in welk abonnementen het beste passen
bij uw medewerkers.

Meer informatie?
Neem dan contact op via zakelijk@9292.nl.

Ontwikkeling bereikbaarheid
in beeld met Mobiliteitsadvies
De Noordelijke Rekenkamer onderzoekt momenteel
de ontwikkelingen in de bereikbaarheid van kleine
kernen en heeft daarvoor bij 9292 aangeklopt voor

Fietsenstallingen
opgenomen in
reisadvies

reisadviezen uit 2010, 2013 en 2015. Om die te leveren,
heeft 9292 de oude datasets gekoppeld aan het 9292

Sinds 23 december 2016 kunnen ov-reizigers in het reisadvies

Mobiliteitsadvies. Dit geeft onder andere inzicht in

van 9292 ook zien of ze hun fiets kunnen parkeren bij een

de snelste reistijd, het aantal overstappen en de

halte. Op de haltepagina’s wordt niet alleen vermeld of er

looptijd naar de halte en is gemakkelijk in te zetten

een fietsenstalling aanwezig is, maar ook hoeveel plekken

voor diverse analyses. Wilt u meer weten over (het

daar zijn. Om deze informatie te kunnen tonen, maakt 9292

vergelijken van) historische reisadviesen of het 9292

gebruik van de fietsenstallinggegevens van het Centraal

Mobiliteitsadvies? Dan kunt u contact opnemen met

Halte Bestand.

Marketing & Sales Support via zakelijk@9292.nl.

Reisadviesbanners treffen doel
Om de nieuwe dienstregeling onder de aandacht te brengen, hebben verschillende vervoerders geadverteerd via
9292 met reisadviesbanners. Deze verschijnen in het scherm bij het reisadvies op de 9292-website en -apps. Heel
gericht precies waar en wanneer dat zinvol is. Reisadviesbanners inzetten is bovendien eenvoudig: lever een logo,
een pakkende tekst en de URL van de landingspagina aan, en u heeft een boodschap met een uitstekend bereik.
Ter vergelijking: een gemiddelde internetbanner levert een doorklikpercentage op tussen de 0,3 en 0,5 procent.
De reisadviesbanner haalt percentages van 0,8 tot wel 4 procent. Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Marketing via adverteren@9292.nl.
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Twee ov-reizigers reageren op twee actuele stellingen over het openbaar vervoer
Madelaine

Jacques Bos (45)

Mackelenbergh (24)

Woont in: Leiden

Woont in: Leiden

Werkt in: Amsterdam

Op zoek naar een baan

Reisde tijdens haar studie vaak op en neer naar Delft waar ze
de helft van haar opleiding deed. En liep het laatste jaar stage bij
het Nederlands Kankerinstituut (NKI), waarvoor ze de trein naar
Amsterdam Lelylaan nam en dan verder reisde per bus of tram.

Reist drie tot vijf keer per week met de trein van Leiden Centraal
naar Amsterdam Centraal en neemt vandaaruit bijna altijd de
tram naar zijn werk. Op zaterdag brengt hij zijn dochter (soms)
met de bus naar de balletles.

Mini-opiniepeiling
De nieuwe dienstregeling is voor mij echt een verbetering
Madelaine: “Voor mijn ritten naar het NKI is de treinreis

Jacques: “Het maakt voor mij niet veel uit. Over Schiphol

net iets minder handig geworden. Dat wil zeggen: vanuit

rijdt nu alleen nog een stoptrein. Maar ik reis toch liever via

Leiden gaat nu alleen nog een sprinter naar Amsterdam-

Haarlem, en op dat traject gaan nog steeds vier intercity’s

Lelylaan. Dat is niet zo relaxed als de intercity die er

per uur naar Amsterdam. Een voordeel is dat de ochtend-

voorheen reed: meer stops en minder comfort. Maar de

trein nu om een paar minuten over negen vertrekt in plaats

aansluiting op de bussen is er wel op vooruitgegaan.

van een paar minuten vóór negen. We staan daardoor niet

Bij de vorige dienstregeling was het óf heel hard rennen óf

meer met dertig man te wachten bij de incheckpoortjes tot

ik stond een kwartier te wachten op de volgende bus of

om vijf voor negen het daltarief ingaat. Voor de aansluiting

tram. Nu zit er genoeg tijd tussen de aankomst van de

op het stadsvervoer in Amsterdam merk ik niets van de

trein en het vertrek van de bus om rustig aan te doen en

veranderingen. Ik kan geloof ik kiezen uit acht trams om op

toch geen tijd te verliezen.”

mijn werk te komen, dus er staat er altijd wel eentje klaar.”

In de winter kun je maar beter extra tijd uittrekken voor het openbaar vervoer
Madelaine: “Ik denk dat dat verstandig is. De weersom-

Jacques: “Dat doe ik nooit en tot nu toe gaat het goed.

standigheden kunnen tegenzitten en er reizen meer mensen

Behalve als het sneeuwt; dan kun je rustig een paar uur bij

over het spoor. Maar ik heb nooit de pech gehad dat

je reistijd optellen. Als het even kan blijf ik dan liever thuis.

treinen vaak uitvielen. Wel heb ik een keer meegemaakt

Ik ben één keer bijna gestrand. Toen stormde het zo hard

dat station Leiden Centraal was afgezet vanwege een

dat er nergens meer treinen reden. Het was een grote

verdacht pakketje. Dat bleek achteraf een reclamestunt te

chaos. Ik had in die tijd ook nog geen smartphone om

zijn, maar het treinverkeer was de hele dag ontregeld. Toen

onderweg reisinformatie op te vragen. Maar gelukkig

ben ik snel naar huis gehold, waar ik vlakbij de bus naar

bedacht ik dat er ook een bus naar Haarlem was. En dat als

Schiphol kon nemen en vandaaruit een andere bus naar

ik die zou kunnen pakken, ik Leiden ook nog wel zou halen.

mijn stage. Zo ben ik ook weer teruggereisd. Dat kostte me

Die bus bleek inderdaad nog te rijden en zo ben ik uiteinde-

twee keer een halfuur extra, terwijl het eigenlijk een vrije

lijk toch thuisgekomen. Weliswaar uren later dan gepland,

dag was. Ik hoefde maar een halfuur op het NKI te zijn.”

maar ik heb in elk geval niet op het station hoeven slapen.”
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De werkplek van …

Het visitekaartje

nieuwe
rubriek

op de Catharijnesingel

Chantal Bitter werkt al meer dan twaalf jaar op het secretariaat van 9292, dat
meteen ook dienstdoet als receptie. Zij en haar twee directe collega’s zijn de
eerste gezichten die mensen zien als ze bij 9292 binnenkomen. Of het nu
medewerkers, bezoekers, leveranciers of postbezorgers zijn. Hun werkplek
is als een open keuken: heel gezellig, maar het moet er wel netjes zijn.

De receptie van 9292 ziet er vrolijk
uit. Op de balie prijkt een grote vaas
met bloemen; de bloemist brengt
elke week een verse bos. Daarachter
staan de bureaus van Chantal en
haar collega Jolanda Agema. Samen
staan de twee medewerkers Office
Management in het pand bekend als
‘de meiden’. Al gaat die benaming
niet meer helemaal op sinds ze hun
werkplek delen met een mannelijke
Senior Office-medewerker, Albert
Post. Allerlei knalroze accessoires
fleuren hun werkruimte op, van roze
ordners en pennenbakjes tot een
roze perforator en roze notitieblokjes. “We vonden dat onze werkplek wel wat kleur kon gebruiken”,
vertelt Chantal. “Dat is roze
geworden, mijn lievelingskleur.”
Plezier in afwisseling
Het leuke van haar werk vindt
Chantal dat het zo afwisselend is.
“We ontvangen bijvoorbeeld gasten,
notuleren bij vergaderingen, regelen
lunches, beheren agenda’s, zetten
telefoontjes door, bestellen kantoorartikelen, stellen deelnemerslijsten
op voor evenementen en ondersteunen onze collega’s met
administratieve werkzaamheden.

Reiswijzer
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Verbreding en verdieping
De afgelopen twaalf jaar is Chantal
zich volop blijven ontwikkelen.
“Naast secretariële taken ben ik
dus ook HR-taken gaan uitvoeren.
Daarnaast heb ik een training EHBO
en bedrijfshulpverlening gedaan en
een cursus Preventiemedewerker.
Om me verder te verdiepen heb
ik daarna ook nog de opleiding
Arbocoördinator gevolgd. Twee keer
per jaar maak ik een ronde langs
de werkplekken om eventuele
nek-, rug- en armklachten te helpen
voorkomen. Zijn de stoelen goed
afgesteld? Staan de beeldschermen
op de juiste hoogte? Voldoen onze
apparatuur en ons meubilair nog
aan de eisen? Op basis daarvan werk
ik samen met de HR-manager het
arboplan bij. We doen hier geen
zwaar lichamelijk of gevaarlijk werk,
maar de hele dag zitten is ook niet
goed. Daarom is het belangrijk dat
iedereen in beweging blijft, al is
het maar door af en toe zelf koffie
te halen. Dat proberen we te
stimuleren, bijvoorbeeld met
We zijn altijd op zoek naar

filmpjes op intranet.”

mogelijkheden om ons werk nog
Informele sfeer

beter te doen. Dat zijn vaak kleine
dingen, zoals snel de telefoon
opnemen. Het streven is om hem
niet langer dan drie keer over te
laten gaan. We hebben zelfs een
tijdje maandoverzichtjes bijgehouden van hoe vaak dat lukt.
Dat motiveerde ons ook weer om

We vonden dat
onze werkplek
wel wat kleur
kon gebruiken.

daar nog meer op te letten.”

Haar zichtbaarheid als preventiemedewerker kan nog wel beter,
vindt Chantal. “Als collega’s last
hebben van hun nek of schouders,
komen ze nog niet altijd automatisch
naar me toe. Soms hoor ik dat pas
tijdens mijn rondes. Terwijl ze dat
ieder moment kunnen melden, dan
kunnen we er meteen iets aan doen.”

Ondersteuning in personeelszaken

Maar verder heeft ze niets te klagen.

Daarnaast voeren ‘de meiden’ tegen-

aan de hand van een checklist dat

“De sfeer is heel informeel en het

woordig ook HR-werkzaamheden

alles wat daarvoor geregeld moet

is eigenlijk altijd gezellig, ook al

uit. “Dat varieert van contracten

worden, op tijd klaar is. Dat de

wordt er hard gewerkt. Veel collega’s

opstellen tot locaties boeken voor

werkplek ingericht is, dat er een

zoeken ons op om een praatje te

trainingen en ziek- en herstel-

computer staat en dat er een

maken. Dat ligt ook aan onze werk-

meldingen doorgeven aan de

account is aangemaakt. En we

plek. Iedereen komt hier bij het

arbodienst. Als er een nieuwe

bestellen altijd een bloemetje om

in- en uitgaan voorbij.”

medewerker begint, zorgen wij

nieuwe collega’s welkom te heten.”
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Noord-Brabant
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 Noord-Brabant.

Ov-beleid: helderheid en eenduidigheid

te combineren en echt lege bussen te schrappen. En we
moedigen slimme nieuwe vervoersconcepten aan, ook

In Noord-Brabant was 11 december 2016 een bijzondere

buiten de concessie om. Alles om het vervoer beter te

dag voor het openbaar vervoer. Niet alleen gingen hier

organiseren en zo maximale vervoerswaarde te bieden

de nieuwe dienstregelingen voor 2017 in, het was ook

voor elke euro belastinggeld die naar mobiliteit gaat.

de startdatum voor de nieuwe concessie van Hermes in

Zo slagen we er samen in om nog steeds veel mobiliteit te

Zuidoost-Brabant, met de grootste uitstootvrije bus-

bieden, ook in dunbevolkte gebieden. In Zuidoost-Brabant

vloot in Europa. Én sinds die dag rijden alle bussen in de

is het aanbod met de nieuwe concessie zelfs met acht

provincie onder de vlag van één provinciebreed paraplu-

procent gestegen.”

merk: Bravo, ofwel ‘Brabant vervoert ons’. Gedeputeerde
Christophe van der Maat: “Reizigers kunnen daardoor alle

Vervoerders: sterk in beweging

informatie over het busvervoer in de hele provincie onder
één naam terugvinden, ongeacht de vervoerder. Dat schept

In Noord-Brabant rijden treinen van NS, en achter het

helderheid, overzicht en eenduidigheid. Bovendien kunnen

stuur van de Bravo-bussen zitten chauffeurs van twee

we dit merk in de toekomst ook uitbreiden naar andere

vervoerders: Arriva in West- en in Oost-Brabant en Hermes

mobiliteitsoplossingen, zoals flexbussen, deelfietsen,

in Zuidoost-Brabant. Voor de introductie van Bravo hebben

regiotaxi’s en deelauto’s.”

ze intensief met elkaar, de provincie en het Reizigersoverleg Brabant (ROB) samengewerkt. Dorothé Wennekendonk,

Ruim een jaar terug heeft de provincie de regie over het

Manager Commercie Regio Zuid-Oost bij Connexxion-

openbaar vervoer in de regio Zuidoost-Brabant over-

dochterbedrijf Hermes: “Er kwam veel op ons af: een

genomen van de Stadsregio Eindhoven. “Daarmee zijn wij

nieuwe concessie, een enorme elektrische vloot, de

weer verantwoordelijk voor het ov in de hele provincie.

introductie van een nieuw merk. Gelukkig verloopt de

Omdat de concessie van Hermes op 11 december inging,

samenwerking allang goed, ook op andere terreinen zoals

was dat natuurlijk en praktisch moment om in de hele

afstemming van de dienstregelingen. Maar zeker richting

provincie de overstap te maken naar een herkenbaar en

11 december kwamen we elke week bij elkaar om de

eenduidig vervoersaanbod.”

voortgang te bespreken en afspraken te maken.
Bijvoorbeeld over gezamenlijke kortingsproducten,

Ook op andere fronten sorteert de provincie voor op een

marketing en de organisatie van de back-office.”

toekomstbestendig vervoerssysteem. “Wat Hermes met
zero-emissievervoer doet, is daar een mooi voorbeeld van.

Voor Arriva was het een hele tour om alle haltes en bussen

Ook op het gebied van betalen lopen we voorop: al in 200

de Bravo-look & feel te geven. “Alle bussen moesten

bussen in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg kan gepind

bijvoorbeeld opnieuw bestickerd worden tussen de

worden. Reizigers maken gretig gebruik van die mogelijk-

dagelijkse operatie door, in de uurtjes dat ze niet reden”,

heid en het bevordert de veiligheid voor hen én chauffeurs.

vertelt Suzan van Beek, woordvoerder en communicatie-

Daarnaast bouwen we flexibiliteit in de concessies in: er is

adviseur bij Arriva. “Dat vraagt om een strakke planning.”

ruimte voor vernieuwing, ook tijdens de looptijd. Waarbij

Ondertussen stond ook de nieuwe dienstregeling op

de vraag naar vervoer leidend is. Daar spelen vervoerders

stapel. “De NS voerde landelijk grote veranderingen door.

op in door lijnen te strekken, andere routes te rijden, lijnen

Dat werkt door in onze nieuwe dienstregeling. Daarbij
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spelen we ook in op andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld
met een busverbinding naar Breepark in Breda. Daarnaast
rijden er structureel meer bussen naar diverse onderwijslocaties.” Ook op acute wijzigingen probeert Arriva goed in
te spelen. “De afsluiting van de Merwedebrug voor vrachten busvervoer hebben we bijvoorbeeld snel op kunnen
vangen. Deze had grote gevolgen voor onze reizigers en
onze dienstregeling: we rijden daar normaal gesproken
meer dan 200 keer per dag overheen.”
Ook Hermes heeft in Brabant een drukke periode achter
de rug. Dorothé: “De introductie van zo’n enorme vloot
elektrische bussen brengt veel met zich mee. We moeten

Noord-Brabant? Maar ook tactisch over de dienstregeling en

bijvoorbeeld slim omgaan met de actieradius van de

hoe we het maximale uit die ene pot geld per jaar halen voor

bussen en rekening houden met de tijd die ze nodig

de reiziger. En operationeel: wat gebeurt er op de haltes, in

hebben om op te laden. Zonder dat reizigers daar iets

de bussen, en hoe verloopt de klachtenafhandeling?”

van merken. Dat is een behoorlijke puzzel. Ook kregen de
chauffeurs speciale trainingen en we moesten zelfs een

Daarbij maakt ROB zich hard voor de belangen van

transformatorhuis laten plaatsen op de remise aan de

ov-reizigers – een efficiënt, aantrekkelijk en betaalbaar ov.

Dorgelolaan om voor voldoende stroom te zorgen.

“We geven gevraagd en ongevraagd adviezen. Die vaak

Maar we zijn trots op wat we hebben neergezet.”

worden overgenomen. En we trekken tijdig aan de bel.
Bijvoorbeeld toen we zagen dat in Eindhoven op diverse

Reizigers: meepraten op alle niveaus

lijnen de vroege ritten geschrapt werden. Op vijf lijnen zijn
toen weer extra ritten teruggezet. Voor andere lijnen bleken

Reizigersoverleg Brabant (ROB) is het officiële advies-

er alternatieven te zijn en op sommige lijnen bleek de

orgaan van de provincie en de vervoerders. De organisatie

bezetting toch te laag om extra ritten te rijden. Dat laatste

werkt samen met diverse partijen. Nienke Schuurmans,

begrijpen we dan ook. Een ander voorbeeld is dat er in 2015

Communicatie- en Procesmanager bij ROB: “Wij brengen

tijdelijk een meldpunt voor overvolle bussen is ingesteld.

en halen informatie van, naar en via onze vrijwilligers,

En dat dat er onder meer toe geleid heeft dat er in Breda

fervente reizigers in het Brabantse ov. En in onze Algemene

op een paar lijnen extra bussen zijn ingezet.”

Leden Vergadering zitten afgevaardigden van diverse
organisaties zoals de Fietsersbond, Rover, Koninklijke

Voor de komende tijd is de agenda ook weer vol. “We zetten

Visio, Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en onder-

bijvoorbeeld in op ketenmobiliteit: hoe vervoer je mensen

wijsinstellingen. Daarnaast is er het OV Reizigerspanel

van deur tot deur? Dan heb je het over zaken als de

Brabant met bijna 1400 reizigers. We praten op alle niveaus

positionering van OV-fietsen en deelauto’s en hoe al die

mee. Strategisch: waar willen we heen met het ov in

vervoersvormen op de bus en elkaar aansluiten. En over de
informatievoorziening daarover. Die ketenmobiliteit wordt
steeds belangrijker, en daar wordt in deze provincie hard
aan gewerkt.”

Basisgegevens (1 augustus 2015)
Hoofdstad:

Den Bosch

Aantal inwoners:

2.495.107

Oppervlakte:

5.081,76 km²

Aantal gemeenten:

66

Bevolkingsdichtheid:

507 bewoners per km²

openbaar vervoer
Vervoerders:
NS, Hermes (van Connexxion)
en Arriva
Verantwoordelijk bestuurder:
Christophe van der Maat
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In
gesprek

Patricia van Caubergh, productmanager Reisinformatie bij de RET • Lysander van der Sluis, eigenaar New Thinking
(Concept & Business Development), projectleider ‘Beleving op Stations’ bij de RET • Tania Rademaker, Relatiemanager bij 9292

Over de RET
De RET verzorgt in de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH) metro-, bus- en tramvervoer
en een Fast Ferry van Hoek van Holland naar de
Maasvlakte. Jaarlijks vervoert de RET bijna
tweehonderd miljoen ov-reizigers.
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Reisinformatie als ‘wachtverzachter’

bij de RET
Al sinds 2013 werkt de RET hard aan de uitvoering van het businessplan ‘De Perfecte
Reis’. Met als doel: de ov-reis voor klanten zo aangenaam en comfortabel mogelijk
maken, van de voorbereiding tot de nazorg. Als onderdeel van dit plan loopt op de
stations en in de voertuigen een omvangrijke operatie om reizigers onderweg
- beter dan ooit - relevante, overzichtelijke reisinformatie aan te bieden.

Lysander: “Met het businessplan

stress weg. Ook dat maakt het

‘De Perfecte Reis’ zijn verschillende

wachten aangenamer.”

initiatieven gestart, waaronder

Goede
reisinformatie
kan zó een
kwartier of
twintig minuten
schelen, zeker
’s avonds.

verbetering van de stationsbeleving.

Lysander: “Niets is zo frustrerend

Met speciale aandacht voor stations

als uit het metrostation komen en de

waar veel reizigers overstappen.

tram of bus die je moet hebben, net

Uit onderzoek weten we dat reizigers

zien wegrijden. Als je onder de grond

wachten op stations als het

al ziet dat je twee minuten hebt om

negatiefste onderdeel van hun reis

over te stappen, weet je: als ik de

ervaren. Vijf minuten wachten voelt

pas versnel, haal ik de bus nog net.

al snel als vijftien minuten. En op

Goede reisinformatie kan zó een

grond van die perceptie maakt een

kwartier of twintig minuten schelen,

klant de afweging: neem ik het

zeker ’s avonds.”

openbaar vervoer of ga ik met de
fiets of de auto? Overschatting

Patricia: “Bij verstoringen is reis-

van de reistijd heeft dus gevolgen

informatie belangrijk, maar dus ook

voor het gebruik van het openbaar

om de gewone reis makkelijker te

vervoer. Vanuit die gedachte hebben

maken. Voor frequente reizigers,

we de beleving op de stations

zodat ze efficiënt kunnen omgaan

aangepakt. Bijvoorbeeld met meer

met de tijd die ze inruimen om ergens

retail en een heel programma aan

te komen, en voor niet-frequente

‘wachtverzachters’ zoals muziek,

reizigers om ze bij de hand te nemen.

geur, kleur, aankleding en

Met dezelfde informatie kun je dan

verlichting. En reisinformatie.”

ook verschillende groepen goed
bedienen. Die informatie willen we

Patricia: “Reisinformatie is in de

niet alleen op de stations maar ook

klantbeleving een belangrijke factor.

ín onze voertuigen tonen. Daarvoor

Zeker een overstap is altijd een

ontwikkelen we het passagiers-

onzekere factor die leidt tot stress

informatiesysteem PinfoS. Dat geeft

bij reizigers. Door tijdig goede

reizigers in de voertuigen dynamische

informatie te geven, haal je die

reisinformatie via schermen.”

Reiswijzer januari 2017

20

We laten zien:
moet ik hollen ja of nee?

we plattegronden in abri’s en op
informatieborden, ook met perronletters en de vertrekmogelijkheden
per halte. Op Rotterdam Centraal
en Beurs brengen we ook nog vloerstickers aan met bewegwijzering
naar tram, bus en trein. Het is elke

Tania: “Die dynamische reisinfor-

Leuvehaven. Die omgekeerd ook

keer weer de reiziger bij de hand

matie gaan wij geven. Als een

informatie geeft op het schip voor

nemen en bevestigen en nog eens

voertuig een knooppunt nadert,

de overstap op de tram.”

bevestigen. En laten zien: moet ik

zendt PInfoS een signaal uit en

hollen ja of nee?”

geven wij actuele informatie terug.

Patricia: “Het systeem is inmiddels

Dan verschijnt op de schermen

ingebouwd in alle metro’s van

Patricia: “Op de meeste stations

welke overstappen op de volgende

een bepaalde serie die onlangs is

waren al ‘renborden’, maar op een

halte mogelijk zijn en hoe laat die

geüpgradet. Op de schermen in die

aantal stations bij ingangen die veel

vertrekken. Op basis van de wensen

metro’s laten we nu al de actuele

gebruikt worden, ontbraken die nog.

van de RET hebben we specificaties

tijden zien dat je aankomt op het

Vanaf het Nieuwe Luxortheater heb

opgesteld. Die worden nu door de

volgende station en ook op welke

je bijvoorbeeld een tunnel naar het

leverancier van PInfoS beoordeeld.

modaliteiten je daar kunt over-

station waar onder andere theater-

Zodra ze akkoord zijn, gaan we de

stappen. Dat is stap één.”

bezoekers en werknemers van het

koppelingen bouwen.”

Havenbedrijf en de gemeente
Tania: “De volgende stap is dat ook

gebruik van maken. Daar is nu bij

Patricia: “In eerste instantie wilden

vertrektijden van al het openbaar

de ingang een scherm geplaatst.”

we dit zelf doen, maar doordat

vervoer op het volgende station

vervoerders met verschillende

getoond worden. Daarvoor gaan

Lysander: “We hebben soms ook

dataformaten werken, bleek dat

we testen met veel verschillende

gewoon het bord een kwartslag

lastig, vooral om treininformatie

partijen. Dat blijft altijd spannend

gedraaid of nét verhangen zodat

toe te voegen aan onze eigen reis-

qua planning en logistiek. Qua

het beter zichtbaar is. Betere reis-

informatie. 9292 heeft dat vaker

techniek niet, ook niet als er nog

informatie zit soms in kleine,

gedaan.”

gefinetuned moet worden. Dat is

praktische dingetjes.”

onze expertise.”
Tania: “We leveren voor diverse

Tania: “Ook vanuit mijn positie

vervoerders al reisinformatie in

Patricia: “Het is de bedoeling dat

zie ik dat het stationsbelevings-

bussen, treinen en op schepen.

we het systeem straks in alle metro’s,

programma, terwijl het nog loopt,

Daar komt nu de metro bij. In de

bussen en trams uitrollen. Zodat

al zichtbare effecten heeft. Zo is er

zomer heb ik samen met onze

passagiers ongeacht het vervoer-

veel media-aandacht: de kleur en

Business Consultant geschakeld

middel dat ze gebruiken, altijd

de geur waren landelijk nieuws,

met technische mensen van de

zicht hebben op actuele overstap-

de pianotrap, de atletiekbaan

RET. Het is voor ons elke keer weer

informatie.”

ten tijde van de marathon. De pet-

maatwerk: wat ga je tonen, in welke

flesautomaat is genomineerd voor

volgorde? Er zijn vervoerders die wel

Lysander: “Het mooie is dat die

de Blije Reizigersprijs. Al die dingen

overstapinformatie tonen, maar

informatie vervolgens op de stations

dragen eraan bij dat je als reiziger

bijvoorbeeld alleen met een symbool,

wordt herhaald. Reizigers die uit

het gevoel hebt dat de vervoerder

of alleen over hun eigen vervoer.

de metro stappen, zien meteen

er echt iets aan doet om je een

De slag die we nu maken is een

schermen met overstapinformatie

prettigere reis te bezorgen.”

totaalplaatje, over de concessie

van trams en bussen boven de

heen. En in dit gebied heb je alle

grond. En omgekeerd. Vaak zijn het

Lysander: “De RET loopt hierin

modaliteiten bij elkaar, tot en met

ingewikkelde stations met meerdere

voorop. Daarbij helpt het dat de

vaartuigen zoals de Aquabus bij

vertrekhaltes. Daarom plaatsen
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Haag die klantbeleving en ook de

reizigers per jaar. Ook de klant-

soort dingen verbeter je de klant-

stationsbeleving belangrijk vindt en

barometer stijgt. Zo is de score van

beleving.”

bereid is daar als opdrachtgever in te

de metro die jarenlang heel constant

investeren. We hebben een voor- en

op 7,4 of 7,5 stond, de afgelopen twee

Lysander: “Je weet nooit precies

nameting gedaan en daarin zie je

jaar gestegen naar 7,7.”

waardoor dat komt, maar het is
opvallend dat we die effecten juist

duidelijk een verbetering. Je ziet
dat de perceptie van de wachttijd

Tania: “We zien ook een stijging in

zien sinds we met dit programma

en het imago van de RET verbeteren.

het gebruik van de reisadviezen via

bezig zijn.”

Dat leidt er ook toe dat mensen die

de 9292 Reisadvies API die de RET

eigenlijk een negatieve houding

inzet voor zijn app, de website en

hebben tegenover het ov, misschien

hun reisproductadviseur. Daar is ook

toch een keer die keuze maken. We

de manier van presenteren de laatste

hebben een groei van 4 à 5 procent

tijd flink aangepakt. Ook met dat

We hebben een
groei van 4 à 5
procent reizigers
per jaar.
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januari - maart 2017
januari

februari

17-20

13-15

InfraTech 2017
Ahoy,Rotterdam
www.infratech.nl

Emergency
preparedness & crisis
management (STIB/
MIVB)
Brussel, Belgie
www.uitp.org/events

6-8

Public transport
and mega events
SYTRAL
Lyon, Frankrijk
www.uitp.org/events

21

CROW Levende
Stad - Integraal (intern)
communiceren
Hoofdkantoor ROVA,
Zwolle
www.crow.nl/bijeenkomsten-en-congressen

30-31

Good practices
for tendering of
conventional rail
services
Sofitel Strasbourg,
Frankrijk
www.uitp.org/events

maart

22-23
©stib/mivb

Mobility FFWD Event
Brabanthallen,
‘s-Hertogenbosch
www.mobilityffwd.nl

28-30

RailTech Europe 2017
Jaarbeurs, Utrecht
www.railtech.com
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Optimalisatie
voor betrouwbaarder
openbaar vervoer
Op het moment dat ik deze column schrijf, zijn de

Op deze laatste vraag wil ik iets dieper ingaan.

voorbereidingen aan de gang voor de oprichting van

Zo moeten er bij een wat grotere verstoring meestal

het Centraal Monitoring en Beslis Orgaan (CMBO).

tientallen diensten worden aangepast. En dat in

In het CMBO (gepositioneerd bij ProRail) zullen straks

slechts enkele minuten tijd. Door het vraagstuk als

alle dienstregelingsbesluiten bij verstoringen op

een optimalisatieprobleem te beschouwen, dat wil

het Nederlandse spoor met een landelijke impact

zeggen door het te formuleren als een wiskundig

plaatsvinden. Dit is een belangrijke eerste stap in een

model en dit model vervolgens op te lossen met behulp

grotere ontwikkeling, die als doel heeft het verbeteren

van geavanceerde technieken, is dit mogelijk. Zo kan

van de bijsturing van de treindienst bij verstoringen.

een slim algoritme binnen vier minuten een oplossing

Door de komst van het CMBO is er nog maar één

vinden om machinisten bij te sturen bij een verstoring

kapitein op het ‘(spoor)schip‘. Dit leidt tot snellere

van drie uur tussen Utrecht en Amsterdam. Hierbij zijn

besluitvorming en daardoor kan de bijsturing

er 59 diensten direct geraakt en moeten er in totaal

effectiever reageren op verstoringen en kan de reiziger

zeventig diensten worden gewijzigd. De afgelopen

sneller en beter worden geïnformeerd over alternatieve

jaren is dit algoritme ingebouwd in een commercieel

reismogelijkheden.

softwaresysteem en daarmee beschikbaar voor
verschillende Europese openbaarvervoerbedrijven.

De komende jaren volgen meer stappen om de

NS gebruikt het algoritme sinds 2013.

bijsturing van de treindienst te verbeteren. Zo zal
er steeds meer gewerkt worden volgens vooraf

Bovenstaande is een mooi voorbeeld van optimalisatie

afgesproken maatregelen en werkwijzen. Daar-

in de bijsturing van de treindienst. De komende jaren

naast zal er ook meer gebruik worden gemaakt van

zullen ook steeds meer andere vragen op deze manier

optimalisatie om te reageren op verstoringen. Dit geldt

kunnen worden beantwoord, met als uiteindelijk doel

zowel voor kleine vertragingen die bijvoorbeeld leiden

de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer en

tot een gemiste overstap als voor grote verstoringen

daarmee de service aan de reiziger te verbeteren.

waarbij bijvoorbeeld het treinverkeer op een bepaald
traject volledig gestremd is. Bij een stremming moeten
onder andere de volgende vragen beantwoord worden:
• Op welke lijnen kan nog wel gereden worden?
• Welk reisadvies kan gegeven worden aan de reizigers
zodat iedere reiziger met zo min mogelijk hinder

Dennis Huisman

zijn of haar bestemming kan bereiken?

Bijzonder Hoogleraar Openbaar Vervoer

• Is er alternatief vervoer mogelijk voor de reizigers?

Optimalisatie, Erasmus Universiteit Rotterdam

• Hoe moeten de diensten van het personeel

Expertise Manager Logistieke Processen, NS

aangepast worden?
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Van
drukke schooldag
naar
rustig wachten op de bus

