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5 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

oorwoord

In flink veel regio’s in Nederland denken ov-autoriteiten en gemeenten na over het 
anders organiseren van het collectief vervoer. Het gaat dan om het openbaar vervoer, 
de verschillende regelingen van het doelgroepenvervoer en ook particuliere initiatieven. 
De zoektocht naar een andere invulling van deze vervoersvormen vindt plaats onder 
druk van financiën en het streven naar zelfredzaamheid. Met slimme oplossingen die 
geld besparen, proberen deze partijen aan de maatschappelijke zorgplicht te voldoen 
en een optimale vervoersvoorziening binnen de beschikbare budgetten te bieden. 

Mogelijke oplossingen zijn het stimuleren (mogelijk via indicatiestelling) van het 
gebruik van toegankelijk openbaar vervoer, gezamenlijke inkoop en beheer van ver-
voer, invullen van een halte-taxisysteem of het opzetten van een regiecentrale. Vanuit 
CROW-KpVV helpen we deze partijen in dit proces. Dat doen we door het aanbieden 
van direct toepasbare kennis en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast schuiven 
we graag aan bij eigen bijeenkomsten van de partijen. Het anders organiseren van ver-
voer doen partijen niet alleen. Het vraagt om afstemming op ambtelijk en op bestuurlijk 
niveau. En om afstemming tussen mensen betrokken bij onder andere leerlingenvervoer, 
openbaar vervoer, (vervoer van en naar) de dagbesteding en Wmo-vervoer. 

Dit voorjaar waren collega’s van mij aanwezig bij een aantal van dergelijke bijeenkomsten. 
Daar bleken er niet alleen inhoudelijke vragen te zijn over het organiseren van vervoer, 
maar ook vragen op het terrein van samenwerking tussen overheidsorganisaties. 
Zoals: hoe overzien we het proces van samenwerking, hoe doen anderen dat? Als we 
willen samenwerken, hoe kunnen we dat dan regelen, wat is organisatorisch en juridisch 
mogelijk? 

Om overheden te helpen in het proces van samenwerken, hebben we deze handreiking 
opgesteld. We leunen daarbij op onze eigen ervaring opgedaan op een heel ander 
veld, waar samenwerken ook van groot belang is, namelijk sociale veiligheid in en rond 
het openbaar vervoer. De methode, een stappenplan, die we daar hebben ontwikkeld 
hebben we vertaald naar het collectief vervoer. 

We denken dat, naast onze meer inhoudelijke handreikingen en factsheets  
(zie www.crow.nl/kpvv), dit een mooie aanvulling is voor partijen die aan het  
begin van samenwerking staan, om het collectief vervoer anders te organiseren. 
Samenwerken is immers niet eenvoudig, wat hulp aan de proceskant is daarbij nuttig. 

Voor vragen naar aanleiding van deze handreiking en voor inhoudelijke vragen rond de 
organisatie van collectief vervoer, verwijs ik graag naar Guy Hermans, zie voor zijn gege-
vens het colofon. 

Wim van Tilburg
directeur KpVV
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7 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

 nleiding

De integratie van verschillende vormen van doelgroepenvervoer, al dan niet in com-
binatie met (aanvullend) ov, staat al langer prominent op de (politieke) agenda. Lege 
busjes en bussen zijn beleidsmakers een doorn in het oog en roepen de vraag op of 
dit niet anders kan. Demografische ontwikkelingen dragen bij aan een toenemende 
vraag naar doelgroepenvervoer. Tegelijkertijd zorgen teruglopende budgetten voor 
druk op de middelen voor doelgroepenvervoer en voor een vermindering van het ov-
aanbod, met name in landelijke gebieden. In veel regio’s wordt daarom nagedacht 
over de vraag hoe het collectief vervoer gezamenlijk anders kan worden vormgegeven. 
Naast de financiële druk speelt de kantelingsgedachte van zelfredzaamheid en duur-
zaamheid hierbij een belangrijke rol. 

Wanneer samenwerking tot stand komt, gaat het vaak om lokale initiatieven met een 
duidelijke (bevlogen) trekker. Een landelijke uitrol van deze lokale initiatieven komt 
evenwel nog niet goed van de grond. Bij partijen bestaat namelijk onzekerheid over 
de vraag hoe samenwerking praktisch vorm kan worden gegeven. Het gaat dan zowel 
om het proces om te komen tot samenwerking als om de praktische uitwerking van 
samenwerkingsvormen. Partijen doen daarbij in toenemende mate een beroep op 
CROW KpVV en komen met vragen als: Wat is er mogelijk? Welke stappen moeten 
worden gezet? Hoe kunnen we bestuurders meekrijgen?

Met deze handreiking willen we als CROW KpVV vanuit onze rol als kenniscentrum 
partijen op weg helpen door ze inzicht te verschaffen in de processtappen tot samen-
werking en daarnaast inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden om deze 
samenwerking inhoudelijk en procesmatig vorm te geven. 

Gebleken is dat partijen die willen samenwerken twee concrete vragen hebben: 
1 Hoe overzie ik het proces om te komen tot samenwerking? en 
2 Als we willen samenwerken hoe gaan we dit dan regelen? 

Deze handreiking heeft tot doel partijen bij beide vragen op weg te helpen. De hand-
reiking geeft op hoofdlijnen inzicht in de processtappen die resulteren in een 
geslaagde samenwerking tussen de betrokken partijen. De nadruk in de handreiking 
ligt echter op het schetsen van de mogelijkheden voor de organisatorische en juridi-
sche vormgeving van de samenwerking. 

 oor wie is de e handreiking

Deze CROW KpVV-handreiking is primair bedoeld voor overheden die verantwoordelijk 
zijn voor doelgroepenvervoer en/of (aanvullend) openbaar vervoer, die willen gaan 
samenwerken en op zoek zijn naar een handreiking voor het inrichten van het proces: 
(samenwerkende) gemeenten, stadsregio’s en provincies. Behalve voor overheden 
kan de handreiking ook nuttig zijn voor andere partijen die verantwoordelijk zijn voor 
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8 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

doelgroepenvervoer en die willen gaan samenwerken met overheden: zorginstellingen 
en verzekeraars. Voor partijen die al samenwerken zal de meeste informatie bekend 
voorkomen.

Voor partijen die op zoek zijn naar een antwoord op de vraag ‘ oe overzie i  het proces 
om te omen tot samen er ing  is met name hoofdstuk 3 interessant. Aan de hand 
van een aantal stappen wordt inzicht gegeven in de uitwerking van het samenwerkings-
proces. Partijen die de samenwerking hebben vormgegeven maar specifiek op zoek 
zijn naar een antwoord op de vraag ls e illen samen er en  hoe gaan e dit dan 
regelen  kunnen in hoofdstuk 4 terecht. Dit hoofdstuk bevat een aantal mogelijkheden 
voor de organisatorische en juridische vormgeving van een samenwerkingsverband.
Hoofdstuk 2 geeft een algemeen overzicht van de overeenkomsten, verschillen en achter-
gronden van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer en ov. Dit kan helpen om 
partijen die nog niet zo veel met het onderwerp te maken hebben gehad te informeren. 
Om die reden is in de bijlage per doelgroepenregeling een overzicht gegeven.

amenwerking van het oelgroepenvervoer en aanvullend  ov  de ideale vorm 
estaat niet  

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen is de juridische vormgeving, of de precieze taak -

gebieden waarop men samenwerkt, niet de essentie van een samenwerking. Vaak wordt juist te veel 

vanuit (juridische) structuur en machtsposities en te weinig vanuit inhoud (ambities en doelen van  

de samenwerking) en relatie (vertrouwen in elkaar en betrokkenheid bij de doelen) geredeneerd.  

Uit de praktijk van regionale samenwerking komt naar voren dat men het beste kan starten vanuit  

de inhoud, vanuit hetgeen men wil bereiken en niet vanuit de vorm, de structuur, de machtsverhou-

dingen en dergelijke. Met de ambities (en geen blauwdruk) als uitgangspunt is de organisatievorm 

daarvan afgeleid. 

Let op: samenwerking is maatwerk, er is geen ‘beste’ vorm. De vorm bepaal je op basis van het aantal 

deelnemende partners, verschillen in omvang van de partners, mate van professionaliteit van de 

deelnemers, en het aantal en type taken dat in de samenwerking wordt ondergebracht.

Bedenk wat je wilt

Bedenk hoe je het 
wil organiseren

Kader het juridisch in

ron  lat orm 1
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11 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

  oelgroepenvervoer en open aar vervoer   

vers hillen en overeenkomsten

 nleiding

In Nederland worden naast het openbaar vervoer zeven vormen van doelgroepenvervoer 
aangeboden, te weten: Wmo-vervoer, bovenregionaal vervoer (Valys), zittend zieken-
vervoer, AWBZ-vervoer, WIA-vervoer, Wsw-vervoer en leerlingenvervoer. De verant-
woordelijkheid voor deze vormen van vervoer is bij verschillende partijen belegd en 
de (beleids)kaders waarbinnen deze partijen moeten opereren, verschillen per vervoers-
vorm. Inzicht in deze verantwoordelijkheden en kaders is noodzakelijk om te kunnen 
samenwerken. Dit hoofdstuk bevat een overzicht op hoofdlijnen van de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor de verschillende vervoersvormen (paragraaf 2.2), beleids-
vorming en verantwoordelijkheden bij de verschillende regelingen.

 e organisatie van open aar vervoer en doelgroepenvervoer

Op rijksniveau zijn vier ministeries beleidsmatig verantwoordelijk voor de wet- en 
regelgeving rond het vervoer, waaronder het ov. Op enkele uitzonderingen na (zittend 
ziekenvervoer, Valys en het hoofdrailnet dat door NS wordt geëxploiteerd) is de orga-
nisatie van de uitvoering van deze regelingen gedecentraliseerd naar een van de 
decentrale overheden (op provinciaal/WGR+ of gemeentelijk niveau). Figuur 1 geeft 
de verdeling van verantwoordelijkheden schematisch weer. In Bijlage 1 worden deze 
uitgebreider toegelicht.

Ministerie van 
SZW

Uitvoerings-
instanties (UWV)

AWBZ-
instellingen

Nederlandse
spoorwegen

Ov-autoriteiten

Valys-systeem
Ziektekosten-
verzekeraars

Burger
Vervoerders/
taxibedrijven

Zorgkantoor
(CIZ)

Gemeenten

Ministerie van 
OC&W

Ministerie van 
VWS

Ministerie van 
I&M

WMO-vervoer

Bovenregionaal vervoer (Valys)

Algemene web Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Openbaar Vervoer

Zittend Ziekenvervoer

Wet Sociale Werkplaatsen (WSW)

Wet werken naar vermogen (WIA)

Leerlingenvervoer

iguur 1  
erant oordeli heden 

collectie  vervoer  en 
oelgroepenvervoer  per 

mei 2014
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12 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

Het kabinet heeft besloten per 1 januari 2015 de extramurale begeleiding vanuit de 
AWBZ te decentraliseren naar de Wmo. Dit brengt met zich mee dat gemeenten ver-
antwoordelijk worden voor alle cliënten met een indicatie extramurale begeleiding. 
Ook de vervoercomponent van deze AWBZ-functie wordt gedecentraliseerd naar de 
gemeente. CROW KpVV heeft met het oog op deze transitie een speciale kennispa-
gina op zijn site ontwikkeld met daarop onder andere een handreiking Vervoer-dagbe-
steding-extramuraal.

 enmerken van open aar vervoer en doelgroepenvervoer

De verschillende vormen van collectief vervoer verschillen niet alleen in de wijze 
waarop zij georganiseerd zijn. Ook op andere punten verschillen zij van elkaar. In 
Tabel 1 is alle informatie over de zeven systemen van het doelgroepenvervoer en het 
openbaar vervoer samengevat.
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Systeem Ministerie 

van VWS

Ministerie 

van VWS

Ministerie 

van VWS

Ministerie 

van VWS

Ministerie 

van SZW

Ministerie 

van OC&W

Ministerie 

van VWS

Ministerie 

van I&M

Beleid Gemeenten CIZ CIZ Gemeenten UWV Gemeenten Ministerie 

van VWS

I&M en ov-

autoriteiten

Uitvoering 

van beleid

Gemeenten Ministerie 

van VWS

Instellingen, 

vanaf 2015  

gemeenten

Gemeenten UWV Gemeenten Zorg-

verzekeraars

Hoofdrailnet: 

I&M, Stads- 

en streek-

vervoer: ov-

autoriteiten

Aantal geïn-

diceerden

600.000 428.000 79.000 20.000 60.000 81.000 115.000 n.v.t.

Aantal 

miljoenen 

ritten/jaar

onbekend 0,94 16,68 onbekend onbekend 32,4 4,5 onbekend

Aantal 

miljoenen 

Reizigers-

kilometers/

jaar

onbekend 55,5 Onbekend onbekend onbekend 246 onbekend Ongeveer 

18.000 

(2012) 

a el 1   
verzicht doelgroepen

vervoer1

1  Gebaseerd op: (MuConsult, 2013; Ministerie van VWS, 2012; Hermans, 2012; Slotema, 2012;  

Zwart, 2012; Ministerie van OC&W, 2013a en 2013b)
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13 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

RegioTaxi is niet apart opgenomen in deze tabel. Het is een vorm van openbaar ver-
voer. RegioTaxi is een taxi voor een prijs ligt die tussen die van het gewone openbaar 
vervoer en de taxi. In veel regio’s wordt ook een deel van het Wmo-vervoer uitgevoerd 
door de RegioTaxi.

er
de

lin
g 

ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ik

he
de

n

m
o

ve
rv

oe
r

al
s

ve
rv

oe
r

sw
ve

rv
oe

r

ve
rv

oe
r

ee
rl

in
ge

n
ve

rv
oe

r

itt
en

d 
ie

ke
n

ve
rv

oe
r

pe
n

aa
r 

ve
rv

oe
r

Subsidie-

bijdrage/jaar  

(miljoen €)

194,9 60,3 300 onbekend 21 240 109 ± 1.000

Systeem-

kenmerken

WMo-vervoer Valys AWBZ-

vervoer

Wsw-vervoer WIA-vervoer Leerlingen-

vervoer

Zittend  

ziekenvervoer

Openbaar 

vervoer

Ruimtelijk 

patroon

Gespreid Gespreid Van/naar 

instellingen/ - 

behandel-

centra

Van/naar 

Wsw  

bedrijven

Gespreid,  

naar arbeids-

plaats

Van/naar 

onderwijs-

instellingen

Van/naar 

zorg-

aanbieders

Gespreid, 

van en 

naar werk, 

studie en 

ov-knopen

Tijdsperiode 

reizen
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perioden

Spits- 

perioden

Gespreid Ochtend: 

spits,  

Middag: 
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Gespreid Gespreid, 

met spitsen
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vervoervraag

Nee Nee Ja, vaste 
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gers, maar 
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kans op 
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Ja, vaste 
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Ja, maar  

met veel  
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Ja, vaste 
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Deels, de 

chronisch 
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Nee

Combineer-

baarheid in 
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Deels, 

mits zelfde 
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en tijdstip

Deels, 

mits zelfde 

bestemming 

en tijdstip

Deels, voor 

cliënten met  

dezelfde  

bestemming

Deels, voor 

cliënten met 

dezelfde  

bestemming

Slecht Goed, uit-

gezonderd  

leerlingen 

met gedrags-

problemen

Slecht Goed
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 Hoe te komen tot samenwerking

 nleiding

Het organiseren van samenwerking is vaak een lastig proces, niet alleen rond collectief 
vervoer. Samenwerken betekent immers ‘bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door 
een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep/
de ander’. Met andere woorden, voordat de ‘beste‘ samenwerkingsvorm gekozen kan 
worden, is het van belang dat partijen die willen gaan samenwerken een gedeelde 
visie, strategie, ambitie en gevoel van urgentie hebben. Het is verder belangrijk dat 
men elkaar vertrouwt en dat men elkaar iets gunt. Begrippen als gelijkwaardigheid, 
‘geven en nemen’, commitment, transparantie en elkaar informeren spelen een grote 
rol om tot een succesvolle samenwerking te komen. Kortom: een goede relatie tussen 
de samenwerkende partijen is minstens zo belangrijk als de samenwerkingsvorm 
zelf. Het is dus zaak om het proces dat moet uitmonden in een goede samenwerking 
zorgvuldig en uitgebreid uit te voeren. In dit hoofdstuk werken wij dit proces uit om 
tot een geslaagde samenwerking op hoofdlijnen te komen middels een stappenplan.

 tappenplan

tap  inden van een gemeens happeli k elang 
Actuele beleidsontwikkelingen (decentralisaties) in combinatie met maatschappelijke 
ontwikkelingen en teruglopende budgetten zijn voor veel partijen de aanleiding om 
elkaar op te zoeken en zorgen voor een wil om samen te werken. Om aan de maat-
schappelijke zorgplicht te voldoen en een optimale vervoersvoorziening binnen de 
beschikbare budgetten te bieden, zoeken gemeenten steeds vaker met elkaar of 
samen met de provincie naar slimme oplossingen die geld besparen. 

Partijen zullen daarbij op zoek moeten gaan naar een gemeenschappelijk belang bij 
het oplossen van een probleem. Dit probleem kan in de uitvoering zitten maar kan 
ook van financiële aard zijn. 

De vragen zijn bijvoorbeeld: Waarom moeten we samenwerken? Wat levert samen-
werking op voor de individuele partner en wat is de meerwaarde voor het collectief? 

amenwerking rond vervoer
Gemeenten en provincies werken ook op andere terreinen met elkaar samen rond het openbaar 

vervoer. Bijvoorbeeld op het terrein van sociale veiligheid. Partijen brengen in een samenwerkings-

verband de veiligheidsrisico’s in beeld en beslissen welke maatregelen nodig zijn om die risico’s te 

verkleinen. Verder maken ze afspraken om de resultaten van de maatregelen te monitoren, zodat 

duidelijk wordt of het gewenste veiligheidsniveau wordt gehaald. Met de ondertekening van het lokale 

veiligheidsarrangement verplichten de partijen zich om de maatregelen ook uit te voeren. CROW 

KpVV heeft in 2009 de Handreiking Veiligheidsarrangementen uitgebracht waarin net als in deze 

handreiking partijen op weg zijn geholpen bij het vormgeven van het proces.
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16 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

tap 
Identificeren gemeenschappelijk belang

oor
ereiding

itw
erking

itvoering

tap 
Uitvoeren inhoudelijke analyse

tap 
Werken aan vertrouwen en commitment

tap 
Verkrijgen van bestuurlijk draagvlak

tap 
Uitwerken inhoudelijke samenwerking

tap 
Vormgeven organisatorische samenwerking

tap 
Verrichten feestelijke aftrap

tap 
Regelmatig overleggen en monitoren

tap 
Uitvoeren tussentijdse evaluatie

tap 
Borgen in juridsich kader

iguur 2  
In 10 stappen naar een 
goede samen er ing 

tappen orden hieronder 
uitgelegd en met voor eel
den inge leed  tap  en  
staan centraal in hoo d
stu  4
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Er moet een breed gedragen notie zijn dat samenwerking kansen biedt om meerwaarde 
voor de partijen te realiseren. Zonder dit gedeelde besef zal het lastig worden om tot 
een succesvolle samenwerking te komen. 
Er zijn ten minste drie belangrijke redenen voor regionale samenwerking2:
•  Het aansluiten bij het schaalniveau waarop zich problemen voordoen. Veel reizigers 

in het doelgroepenvervoer reizen ook buiten de grenzen van de gemeente waar zij 
wonen. De (centrum)gemeente met regionale voorzieningen als een ziekenhuis of 
een school voor speciaal onderwijs is vaak een belangrijk reisdoel. Het combineren 
en organiseren van de vervoersstromen op regionaal niveau kan resulteren in kos-
tenbesparingen, wat samenwerking vanuit financieel oogpunt aantrekkelijk maakt. 

•  Het combineren van expertise en specialistische kennis. Door de decentralisatie 
van taken van Rijk en provincies krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijk-
heden. Een voorbeeld is de decentralisatie van het extramurale AWBZ-vervoer. Klei-
nere gemeenten beschikken soms echter niet over de benodigde menskracht en 
specialistische kennis. Samenwerking met buurtgemeenten biedt dan uitkomst.

•  Door regionale samenwerking is het mogelijk op een efficiënte manier middelen in 
te zetten. Bijvoorbeeld door de integratie (in contractvorm of in de uitvoering van 
het vervoer) van vormen van het doelgroepenvervoer en het (aanvullend) openbaar 
vervoer is het mogelijk meer reizigers een vervoersvoorziening te bieden of is het 
mogelijk om het kwaliteitsniveau van het vervoer te vergroten.3

tap  en anal se maken van de het vraagstuk o  de pro lematiek
De volgende stap is het in kaart brengen van de kansen voor samenwerking. Waar in 
stap 1 deze kansen globaal zijn geïdentificeerd, is het nu zaak om de mogelijkheden 
concreet uit te werken en kosten en baten inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het dus 

Het visualiseren van eleid 
Het inrichten van regionale samenwerking is een op het oog abstract gegeven. Het gaat daarbij 

om vragen als ‘Wat komt er bij een de samenwerking kijken?’ en ‘Wat is een onderdeel van en wat 

niet?’. In essentie komt het erop neer dat er een aansturingsmodel moet worden ontworpen voor de 

toekomstige invulling van het vervoer dat er niet alleen voor zorgt dat de reiziger zijn reis kan maken, 

maar dat ook zorgt voor de inkoop, planning en (financiële) afhandeling van deze reis. 

Om het aansturingsmodel wat concreter te maken, is in de provincie Gelderland tijdens een work-

shop over samenwerking tussen de provincies en gemeenten rond doelgroepenvervoer en aanvullend 

ov met regionale kwartiermakers het aansturingsmodel gevisualiseerd in de vorm van een huis. In 

het huis zijn alle onderdelen die een plek kunnen krijgen in het aansturingsmodel weergegeven in 

de vorm van kamers. Gedachte hierbij is dat het gemeenten en provincie helpt bij het bepalen welke 

kamers (in eerste instantie) worden ingericht en hoe dit gebeurt. Met andere woorden: het kan helpen 

om bij alle betrokkenen duidelijkheid te krijgen over de onderdelen waarop men wil gaan samenwer-

ken en over de wijze waarop dit kan.

2  O.a. Tatenhove, Van: Politieke legitimiteit van regionale samenwerking (2009)

3  Zie ook het rapport Krachten Bundelen voor toekomstvast Doelgroepenvervoer en ov in opdracht van 

het ministerie van VWS waar onder andere wordt gesproken over de vorming van een ‘Tussennet’
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om het vormgeven van de kaders van de samenwerking en is de vraag of de verwachte 
baten die in stap 1 zijn benoemd ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Zoals in stap 1 is aangegeven, kan de aanleiding voor samenwerking verschillend zijn: 
vervoersstromen zijn gemeentegrensoverstijgend, organiseren op regionale schaal is 
dus veel logischer. Dat betekent samenwerken met je buren, met de provincie. Hoe 
verplaatsen Wmo-reizigers zich en waar is bundeling mogelijk? Waar komen de stromen 
overeen met het ov of andere vormen van doelgroepenvervoer? Op welke onderwerpen 
werken we als beoogde samenwerkingspartners al samen en waar kunnen we eventueel 

egionale onder oeken elderland
Wat zijn de kansen van samenwerking? Waar liggen de mogelijkheden voor bundeling en wat moeten 

we doen om de reizigers vanuit verschillende regelingen en gemeenten te combineren? Zomaar wat 

vragen die leefden in verschillende regio’s in Gelderland. Daarom zijn in de verschillende regio’s 

regionale onderzoeken gestart om de huidige en toekomstige vervoervraag in kaart te brengen samen 

met de beleidsmatige kansen voor samenwerking en integratie. Per regio is het vervoer vanuit de 

verschillende doelgroepenregelingen in samenhang met het ov in kaart gebracht. 

Doel van de onderzoeken in Gelderland was inzicht te krijgen in de omvang, organisatie, kosten en 

vervoerrelaties van de verschillende vormen van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer in 

de desbetreffende regio. De volgende drie onderzoeksvragen zijn behandeld:

•  Wat zijn de karakteristieken van vraag en aanbod? Welke trends en ontwikkelingen zijn daarbij op 

(korte) termijn te onderscheiden?

•  Welke randvoorwaarden (zoals eisen aan voertuigen, en aanrijdtijden) zijn kansrijk om te verbete-

ren en meer op elkaar af te stemmen?

•  Wat is de ideale invulling, uitwerking en implementatie van de verschillende scenario’s? Hoe 

verhouden ze zich tot elkaar op organisatorisch, vervoerskundig en financieel vlak? 

Concreet gaat het dus niet alleen om een analyse van de verschillende vervoerstromen, maar is de 

analyse breder. Er is ook gekeken naar de organisatie om het vervoer heen. 

In theorie is het mogelijk nog een stap verder te gaan door ook de beleidsmatige overeenkomsten 

en verschillen tussen de betrokken samenwerkingspartners (gemeenten en provincie of stadsregio) 

te beschouwen. Samenwerking is immers afstemming en daarom is het verstandig om ook te kijken 

naar verschillen in de wijze van indicering en de eisen die aan de voertuigen worden gesteld naast de 

combinatiemogelijkheden van de verschillende reizigers.  

In de situatie waarin een leerling die reist in het leerlingenvervoer niet mag worden gecombineerd 

met een Wmo-reiziger zal het lastig worden om op een efficiëntere wijze te vervoeren. Wel kunnen er 

kansen liggen in volgtijdelijke bundeling waarbij het voertuig op de terugweg bijvoorbeeld kan worden 

ingezet om andere reizigers te vervoeren, maar het combineren van de betreffende reizigers zelf 

wordt lastiger. 

Door dit van tevoren goed in kaart te brengen kunnen de uitkomsten van het onderzoek niet alleen 

inzicht geven in de verschillende kansen en belemmeringen maar draagt het ook bij aan het aan-

brengen van focus voor het vervolg (afstemming op beleidsmatig niveau of in de uitvoering).
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op aansluiten? Het gaat hier om het schaalniveau waarop de samenwerking kansrijk 
is en het bundelen van de expertises om dit samen uit te werken. 

Daarnaast kan ook het verhogen van de doelmatigheid een belangrijke redden zijn om 
samen te werken: losse contracten zijn vaak minder efficiënt. Via bundeling ( innen de 
gemeente door aparte regelingen samen te voegen, en tussen gemeenten) zijn schaal-
voordelen te realiseren. Naarmate je op meer terreinen samenwerkt, zijn er meer 
integratievoordelen te realiseren. Daar staat tegenover dat de coördinatiekosten 
(transactiekosten) toenemen omdat er meer afstemming en overleg nodig is, dreigt 
er verlies aan autonomie. Ergens zit dus een optimum. 

Voor de organisatie van samenwerking en integratie van het doelgroepenvervoer en 
het (aanvullend) ov is het van belang dat gekozen wordt voor het juiste schaalniveau. 
In het doelgroepenvervoer is een regionaal schaalniveau voor de hand liggend. De te 
kiezen regionale schaal moet aansluiten bij de uit te voeren taken, wat erop neerkomt 
dat de schaal, in elk geval wat de buitengrenzen betreft, zo veel mogelijk overeenkomt 
met de regio’s die nu al bestaan in het sociaal domein: zoals arbeidsmarktregio’s, 
Wmo-regio’s, GGD-regio’s en regio’s voor maatschappelijke opvang en onderwijs. De 
precieze omvang van de te kiezen schaal zal per regio verschillen, maar in de meeste 
gevallen zal het gaan om samenwerkingsverbanden van ongeveer vijf tot twintig 
gemeenten met een gezamenlijk inwoneraantal vanaf 150.000 tot 200.000 inwoners4. 
Ruim boven het de door het kabinet gestelde minimum van 100.000 inwoners.

tap  erken aan vertrouwen en ommitment 
Naast de inhoudelijke analyse is het van belang te inventariseren of de doelen van de 
betrokkenen (nog steeds) op elkaar aansluiten. Voor het slagen van het proces is het 
belangrijk dat alle partijen dezelfde mate van samenwerking en integratie voor ogen 
hebben. 

Om tot een goede samenwerking te komen, is het essentieel dat partijen elkaar ver-
trouwen. Er moet dan aan de meer ‘zachte’ voorwaarden voor samenwerking worden 
voldaan, zoals gelijkwaardigheid, ‘geven en nemen’, elkaar iets gunnen, transparant 
en open zijn, elkaar goed informeren. Dit is een proces dat niet altijd automatisch tot 
stand komt, maar waar partijen hun best moeten doen om elkaar te leren vertrouwen. 

De gedachte is dat controle (en afspraken) goed zijn maar vertrouwen beter is. Als  
er vertrouwen is tussen partijen, is de precieze juridische vormgeving of organisatie-
model voor de samenwerking vervolgens niet meer de hoofdzaak. Uit de praktijk van 
regionale samenwerking blijkt dat vertrouwen en commitment belangrijker zijn dan 
de exacte afspraken tussen partijen. Afspraken worden gemaakt voor het geval de 
samenwerking mis mocht lopen. Wanneer het vertrouwen niet groot is, zal er daarom 
een focus komen op het vastleggen van de afspraken terwijl er in een situatie waarbij 
er tussen partijen een goede vertrouwensbasis is deze focus meer verschuift naar de 
achtergrond en samenwerkingspartners zich richten op het (verder) uitwerken van de 

4  Platform31: Handreiking voor regionale samenwerking voor gemeenten (2013)
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inhoudelijke (in dit geval bijvoorbeeld de vervoerkunidge) aspecten waarop wordt 
samengewerkt. 

tap  oeken naar draagvlak i  de politiek estuurders 
Wanneer de bestuurders (zowel op het gebied van verkeer als van zorg) vanaf de start 
bij het proces betrokken zijn, draagt dit bij aan de kans dat de uitkomsten van het proces 
ook daadwerkelijk geïmplementeerd zullen worden. Wanneer uit de analyse voldoende 
kansen naar voren zijn gekomen, is het voor bestuurders makkelijker om beleidsvrijheid 
in te leveren en dit ook aan burgers (en in de gemeenteraad) uit te leggen. Een schets 
van het eindbeeld kan helpen de bestuurders mee te nemen in het verhaal. Samen-
werking betekent namelijk ook een afname van de couleur locale  Een intentieverklaring 
van bestuurders is een goede stap om de betrokkenheid te borgen. Terugkoppeling, 
bijvoorbeeld in de vorm van keuzes die aan een bestuurder worden voorgelegd tijdens 
de volgende stappen, is essentieel om de bestuurders aangehaakt te houden.

De bestuurders kunnen, wanneer zij in een vroeg stadium worden meegenomen in  
de besluitvorming, ook optreden als ambassadeur(s) van de samenwerking. Dit kan 
helpen bij het zoeken van intern en extern draagvlak. Intern omdat bij samenwerking 
rond dit thema vaak verschillende afdelingen betrokken zijn (sociaal, welzijn, onder-
wijs, vervoer) en extern omdat ook de cliëntraden (bij doelgroepenvervoer) en ROCOV’s 
(bij het openbaar vervoer) betrokken moeten worden. 

tap  e plannen uitwerken 
Vervolgens maakt een projectgroep op ambtelijk niveau een concrete invulling en uit-
werking van de kaders uit de intentieverklaring. Daarbij is het van belang dat alle samen-
werkingspartners bij de start duidelijk uitspreken welke belangen er spelen. Dit draagt 
niet alleen bij aan begrip tijdens het proces, maar ook aan een realistische en haalbare 
uitwerking.

tap  en nieuwe organisatie rond het vervoer op etten 
In veel gevallen zal (een andere manier van) samenwerking consequenties hebben voor de organi-

satorische vormgeving rond het vervoer. Wanneer partijen bepaalde taken gezamenlijk gaan oppakken, 

zal de organisatie hieraan moeten worden aan gepast. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijke regiecentrale 

zijn en/of een beheerbureau dat onder andere verantwoordelijk is voor de gezamenlijke inkoop van 

vervoer. Hierbij zijn allerlei organisatorische vormen mogelijk. Hoofdstuk 4 van deze handreiking gaat 

hier dieper op in. 

tap  en uridis h kader vastleggen 
Om de (financiële) afspraken ook op langere termijn te borgen, is het van belang dat deze in een juridisch 

kader zijn geregeld. Dit kan een gemeenschappelijke regeling zijn, zoals bij de regiecentrale in Zeeland, 

maar dit is niet per se noodzakelijk. Met het oog op het draagvlak verdient het aanbeveling te zoeken 

naar aansluiting bij bestaande lokale structuren. Vindt er tussen de partijen al samenwerking plaats 

op andere terreinen? Dan kan aansluiting bij dit samenwerkingsverband zorgen voor het benodigde 

vertrouwen in de organisatie. Dit werken we uit in hoofdstuk 5.
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tap  e start van het pro e t
Vervolgens kan de uitvoering starten. Een feestelijke aftrap levert een bijdrage aan het 
succes van de samenwerking. Wanneer dit is gedaan en het systeem draait, is het van 
belang dat alle partijen gevoel blijven houden bij de organisatie van het vervoer, door 
duidelijke communicatie over de voortgang. 

tap  egelmatig overleg voeren 
Periodiek overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau zorgt voor commitment en betrok-
kenheid. Bestuurders en ambtenaren moeten transparante en heldere informatie krijgen 
om de uitvoering te kunnen monitoren en waar nodig bij te sturen. Dit kan zoals bij 
stap 4 aangegeven worden vormgegeven in de vorm van keuzes. Het kan daarbij helpen 
om een ambtelijke voorkeursvariant uit te werken en bij alle varianten de consequenties 
in kaart te brengen.

Ook na de start van het overleg blijft het belangrijk om met de gebruikers in contact te 
blijven en te monitoren of de doelen die voor ogen stonden ook daadwerkelijk worden 
gerealiseerd (zie ook stap 10). Overleg met cliëntraden en ROCOV’s zorgt voor draag-
vlak en kan helpen bij het snel bijsturen en verhelpen van opstartproblemen.

tap  ussenti ds evalueren
Om alle partijen tijdens het proces mee te krijgen en ze de mogelijkheid te geven bij 
te sturen is het ten slotte belangrijk dat er tussentijdse evaluatiemomenten (over de 
samenwerking) zijn. Het is verstandig om van tevoren af te spreken op welke momenten 
een evaluatie plaatsvindt en welke onderdelen van de samenwerking in de evaluatie 
aan de orde komen. Tevens kunnen partijen overwegen om op voorhand criteria voor 
de evaluatie vast te stellen (Wanneer zijn wij tevreden over de samenwerking? Wanneer 
zitten wij op koers?) en welke bijsturingsmaatregelen genomen zullen worden bij een 
bepaalde uitkomst. In de evaluatie kunnen de volgende aspecten worden meegenomen:
•  Stand van zaken rond de beoogde doelen van de samenwerking.
•  Beoogde en onbeoogde effecten van de samenwerking.
•  Inzet van menskracht en middelen.
•  Samenwerkingsproces.
•  Relationele aspecten, zoals mate van vertrouwen, commitment, informatie-

voorziening.

K-024_Handreiking organiseren doelgroepenvervoer.indd   21 03-07-14   13:1



K-024_Handreiking organiseren doelgroepenvervoer.indd   22 03-07-14   13:1



23 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

  Hoe geven we de samenwerking organisatoris h vorm

 nleiding

Wanneer doel en ambities van de samenwerking vaststaan en een uitwerking is gemaakt 
van hoe het toekomstige samenwerkingssysteem eruit moet zien, wordt het tijd om 
de onderlinge samenwerking ook organisatorisch vorm te geven (stap 6). Hier zijn 
veel opties en mogelijkheden. De meest relevante voor het vormgeven van de samen-
werking rond het vervoer werken we in dit hoofdstuk uit.

Uitgangspunt is dat de organisatorische vormgeving van de samenwerking volgt op 
de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt. De organisatorische vormgeving moet 
aansluiten bij het inhoudelijke ambitieniveau. Het aantal manieren waarop gemeenten 
(al dan niet samen met een provincie of stadsregio) hun samenwerking in regionaal 
verband kunnen vormgeven is groot. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG), maar ook anderen, hebben hier diverse publicaties aan gewijd. Voor het 
vormgeven van samenwerking rond vervoer zijn er een aantal hoofdvormen die rele-
vant kunnen zijn. Deze werken we hieronder uit:
•  Netwerkvorming;
•  uitvoering van taken door een centrumgemeente; 
•  (gedeeltelijke) samenvoeging van het ambtelijke apparaat. 
Al deze vormen werken we hieronder uit.

 rganisatoris he vormgeving van de samenwerking

De organisatorische indeling van de samenwerking staat los van de juridische con-
structie. In principe kunnen de meeste organisatorische uitwerkingen zowel publiek 
als privaat worden vormgegeven. Veel belangrijker is dat de organisatorische vorm-
geving aansluit bij de ambities die aan de samenwerking ten grondslag liggen. Met 
andere woorden, voor een samenwerking op beleidsmatig niveau kan een andere 
organisatievorm passen dan bij een integratie van de uitvoeringstaken. 

Het advies is om bij het organiseren van de samenwerking als eerste stap de bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen de partijen in kaart te brengen. Het kan namelijk 
verstandig zijn om aan te sluiten bij de structuren en samenwerkingsverbanden die 
er al zijn en die in de praktijk reeds meerwaarde hebben opgeleverd. Dit kan op het 
terrein van vervoer of zorg zijn, maar ook op andere beleidsterreinen (bijvoorbeeld 
het innen van belastingen of het inzamelen van afval). Het voordeel is dat het vaak 
makkelijker is om bestaande verbanden uit te breiden dan nieuwe samenwerkingver-
banden op te zetten. 

Mocht er nog geen samenwerkingsverband zijn waar alle partijen aan meewerken  
of kan niet worden aangesloten bij een bestaand samenwerkingsverband, dan is het 
goed om na te denken over een nieuwe vorm.
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De VNG heeft een aantal veelvoorkomende organisatievormen tussen samenwer-
kende gemeenten in kaart gebracht5:
•  Afstemming en/of verdeling van de uitvoering in de vorm van een netwerkconcept 

of matrixmodel.
•  Het uitbesteden van taken aan een andere gemeente of de provincie in de vorm 

van een centrumgemeente (de provincie zou deze rol ook kunnen vervullen).
•  Bundeling van de uitvoering, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke 

uitvoeringsorganisatie.

Voor de uitvoering van de vormen is het ook mogelijk voor provincies en stadsregio’s 
om te participeren. Hieronder geven we een toelichting op de meest voorkomende 
samenwerkingsvormen:

stemming o  verdeling van de uitvoering
De eerste vorm, het netwerkconcept, is een lichte vorm van samenwerking met een 
losse structuur. De gemeentelijke organisaties blijven intact maar op een aantal 
gebieden opereren ambtenaren gezamenlijk. Ambtenaren blijven onderdeel van de 
eigen organisatie, maar werken structureel samen om schaalvoordelen te behalen. 
Het netwerkconcept is een flexibel concept. Waar kansen zijn om gezamenlijk voor-
deel te behalen, kunnen gemeenten de samenwerking intensiveren. 

•  Voordelen 
 -  Flexibel, makkelijk en snel uit te breiden en in te krimpen.
•  Nadelen 
 -  Losse vorm van samenwerking, die partijen minder bindt dan andere, meer for-

mele vormen van samenwerking.

it esteden aan een andere gemeente provin ie o  tadsregio
In deze vorm komen gemeenten (al dan niet samen met de provincie of stadsregio) 
vrijwillig tot samenwerking en kiezen ze hierbij voor delegatie van uitvoeringstaken 
en daarbij horende middelen naar een van deze overheidsorganen, vaak, maar niet 
per se, de grootste gemeente of de provincie/stadsregio (hierna centrumgemeente). 
Deze zogenaamde centrumgemeente heeft bijvoorbeeld de meeste kennis en expertise 
in huis om de taken uit te voeren.

5  VNG Grip op samenwerking, 2012

e amenli ke inkoop leerlingenvervoer
Wanneer gemeenten gezamenlijk leerlingenvervoer willen inkopen, kan voor een dergelijke constructie 

worden gekozen. Gemeenten leveren menskracht, expertise en eventueel financiële middelen voor een 

tijdelijk projectteam dat verantwoordelijk is voor het organiseren van de aanbesteding. Gemeenten 

voeren gezamenlijk de aanbestedingsprocedure uit maar sluiten vervolgens individueel een contract 

af met de winnende vervoerder. De gedachte is dat door gezamenlijke inkoop schaalvoordeel kan worden 

behaald en/of dat kennis en menskracht wordt gepoold. Na afloop van de aanbesteding wordt het 

tijdelijke samenwerkingsverband weer ontbonden.
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In deze constructie kunnen gemeenten er ook voor kiezen om taken onderling uit  
te wisselen. De ene gemeente voert dan namens alle deelnemende gemeenten een 
bepaalde taak uit, terwijl de andere gemeente zich juist richt op een andere taak.  
Op deze manier specialiseren partijen zich op één bepaalde taak en kunnen ze zo 
expertise en menskracht bundelen.

Een situatie waarin de centrumgemeenteconstructie nuttig kan zijn, is wanneer het 
vervoer van een bepaalde doelgroep veel in een gemeente plaatsvindt en nauwelijks 
in omliggende gemeenten. In dat geval kan het kostenefficiënt zijn om de beperkte 
vervoervraag te laten meeliften met het contract van de centrumgemeente, in plaats 
van zelfstandig een vervoercontract af te sluiten. Zo maken gemeenten gebruik van 
de specifieke sterke punten en expertise van een van de partners. De oprichting van 
een centrumgemeente kost relatief weinig energie: het gaat om uitbreiding van de 
capaciteit van een al functionerende afdeling plus de ontwikkeling van maatwerk-
contracten, vaak via een dienstverleningsovereenkomst tussen de centrumgemeenten 
en de andere gemeenten. 

De centrumgemeentenconstructie is geschikt om schaalvoordelen te realiseren en de 
kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie te beperken. Voor de andere gemeenten 
ontstaat wel een zeker risico van afhankelijkheid van de centrumgemeente. Ook zal 
de cultuur van één organisatie kunnen domineren.

Wanneer er niet alleen wordt samengewerkt rond het doelgroepenvervoer maar ook een 
integratie met het (aanvullend) ov plaatsvindt, kan de provincie haar bevoegdheden 
voor het ov ook overdragen aan de vrijwillige centrumgemeente. We noemen dit het 
delegeren van de bevoegdheden op basis van de Wp2000. De Vervoersautoriteit 
Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC-gemeenten) pleit voor deze richting6, 
waarmee min of meer wordt teruggegaan naar een situatie zoals deze was tot 2004. 
Tot 1 januari 2004 waren 16 gemeenten bevoegd voor de uitvoering van het openbaar 
vervoer binnen de gemeente (VOC-gemeenten). Op dit moment zijn de gemeenten 
Almere en Lelystad de enige gemeenten die door de provincie gedelegeerde taken 
hebben gekregen. 

De andere kant kan ook. De gemeenten kunnen er ook voor kiezen om (een deel van) 
de taken onder te brengen bij een provincie of stadsregio. Dit kan twee redenen hebben. 
Ten eerste kan het een logische samenwerking zijn wanneer er niet alleen wordt samen-
gewerkt bij de verschillende doelgroepenregelingen maar ook bij het (aanvullend) ov. 
Omdat de provincie of stadsregio in de meeste gevallen verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van het ov en zij ervaring hebben met de schaalgrootte van concessies kan 
het voor de hand liggen om deze te laten optreden als vrijwillig centrumorgaan. 

Een andere reden kan liggen in het behalen van efficiëntievoordeel. Wanneer verschillende 
regio’s binnen een provincie samenwerken, dan kunnen deze regio’s ervoor kiezen 
bepaalde taken gezamenlijk onder de vlag van de provincie uit te voeren. Het gaat 

6  Zie het position paper Vervoerregio’s voor ov en doelgroepenvervoer van de VOC-gemeenten
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hierbij dan meestal om de beheer- en ontwikkeltaken. Gedacht kan worden aan het 
contractbeheer, de monitoring van de concessies of het uitvoeren van Klanttevreden-
heidsonderzoeken. 

•  Voordelen 
 -  Gebruikmaken van de schaalvoordelen van een grote gemeente (het beste tegen 

de laagste kosten).
 -  Bundeling van expertise en menskracht.
 -  Gemeenten blijven wel budgetverantwoordelijk en dit voorkomt afschuifgedrag.
 -  Bestuurlijke drukte blijft beperkt vergeleken met het oprichten van een aparte 

organisatie. 
•  Nadelen 
 -  Risico dat (een grote) centrumgemeente als dominant wordt ervaren door de 

andere partijen (zie vertrouwen!).
 -  Risico dat een afstandelijke opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie ontstaat. 

undeling uitvoering
Bij de bundeling van de uitvoering worden de krachten van de ambtelijke organisaties 
gebundeld binnen één nieuwe organisatie, die vervolgens opdrachten uitvoert voor 
verschillende autonome gemeentebesturen en/of de provincie indien sprake is van 
een integratie met het openbaar vervoer. De beleidsverantwoordelijkheid blijft bij de 
betreffende overheidsorganen. Zo is sprake van een heldere scheiding van bestuurlijke 
en ambtelijke verantwoordelijkheden. De focus ligt op professionaliteit en dienst-
verlening aan (meerdere) opdrachtgevers.

De samenwerking is eenvoudig uit te breiden naar andere taakvelden. Uittreding 
wordt overigens moeilijker als taken groter, complexer of kapitaalintensiever zijn. 
Bestuurlijke vragen die aan de orde zijn:
1  Heeft de samenwerking betrekking op operationele en uitvoerende taken of ook  

op beleidsontwikkeling?
2  Welke taken brengt een gemeente onder bij de gezamenlijke organisatie?
3  Hoe houden de partijen regie op deze taken? 

Dit vereist een klein, hoogwaardig apparaat (bestuur en ambtelijke ondersteuning) 
dat de juiste opdrachten formuleert en beslissingen neemt. 

•  Voordelen 
 -  Bestuurlijke verantwoordelijkheden en verhoudingen blijven intact.
 -  Deze constructie bevordert de focus: het betreft een aparte organisatie met een 

eigen, afgebakende taakomschrijving.
•  Nadelen 
 -  Bij fusie eigen focus, los van bestuur.
 -  Minder schaalvoordelen omdat alle gemeenten individueel alle bestuurlijke 

beleidsstappen moeten doorlopen.

K-024_Handreiking organiseren doelgroepenvervoer.indd   2 03-07-14   13:1



27 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

K-024_Handreiking organiseren doelgroepenvervoer.indd   27 03-07-14   13:1



K-024_Handreiking organiseren doelgroepenvervoer.indd   2 03-07-14   13:1



29 Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het doelgroepenvervoer en aanvullend ov

 uridis he vormgeving van de samenwerking

 nleiding

Nadat is uitgedacht hoe de samenwerking er inhoudelijk uit moet zien en hier een 
passende organisatievorm voor is gevonden, is het tijd geworden deze juridisch te 
borgen (stap 7 uit het in hoofdstuk drie besproken stappenplan). De mate van juridische 
formalisering van de afspraken hangt af van wat de samenwerkende partners beogen. 

Een vorm van samenwerking hoeft niet per definitie juridisch te worden vormgegeven 
maar dit verdient wel de aanbeveling. Hoe dient de samenwerking juridisch geforma-
liseerd te worden? Dat kan in verschillende fasen:
•  Als het te bereiken doel daarom vraagt (reikwijdte van de ambitie, er gaat personeel, 

geld en andere middelen mee over).
•  Als dit vooraf een samenwerkingsvoorwaarde is, bijvoorbeeld van de partij die 

financieel (het meeste) bijdraagt.
•  Als het nodig is voor de werkbaarheid voor projectleider, regisseur, stuurgroep of 

ondersteunend personeel.

Gemeenten (al dan niet samen met een provincie of stadsregio) die willen gaan samen-
werken, hebben juridisch gezien verschillende mogelijkheden om de samenwerking 
vorm te geven (zie figuur 1). Deze juridische vormgeving staat in principe los van de 
organisatorische keuze. Het is niet zo dat uit een bepaalde organisatievorm automatisch 
een bijpassende juridische vormgeving volgt. Gemeenten, provincies en stadsregio’s 
die vrijwillig willen samenwerken met buurgemeenten, hebben de keuze om dit te doen 
vanuit het publieksrecht (Wgr) of vanuit het privaatrecht. Intergemeentelijke samen-
werking wordt altijd vastgesteld door middel van een raadsbesluit. 

Zoals eerder beschreven, kunnen de meeste organisatorische vormen zowel publiek- 
als privaatrechtelijk worden ingebed. Een vrijwillige centrumgemeenteconstructie bijvoor-
beeld, kan zowel via de Wgr als privaatrechtelijk worden vormgegeven, wat in de praktijk 
ook beide voorkomt. Dat geldt ook voor vormen van samenvoeging van het ambtelijk 
apparaat. Dit betekent dus dat in theorie veel verschillende combinaties van juridi-
sche en organisatorische samenwerking mogelijk zijn. 

Maakt de keuze voor privaatrechtelijke of publiekrechtelijke samenwerking dan niet 
uit? Globaal zijn er wel wat verschillen aan te geven. Men kiest vaak voor privaatrechte-
lijke samenwerking vanwege financiële en/of fiscale voordelen. Ook zijn privaatrechte-
lijke vormen over het algemeen makkelijker op te stellen, aan te passen of op te heffen. 
Voor flexibele, kortdurende samenwerkingsverbanden kan dat een voordeel zijn. 
Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen zijn vaak juist opgericht voor de langere of 
zelfs onbepaalde termijn. Bij publiekrechtelijke vormen zijn verder de (democratische) 
controlemogelijkheden door de gemeenteraad over het algemeen beter geborgd, hoewel 
de raad in principe ook bij privaatrechtelijke vormen voorwaarden kan stellen aan de 
inhoud en bijsturingsmechanismen kan inbouwen.
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Juridische vormgeving

Organisatorische vormgeving

Netwerkconcept Centrumgemeente Ambtelijke fusie (SETA)

Matrix Gastheergemeente Shared services (SSC)

Model Ten Boer Federatiegemeente

Gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie

Afstemming en/of
verdeling uitvoering

Uitbesteding aan
andere gemeente

Bundeling uitvoering

Rechtspersoonlijkheid
AB/DB

Openbaar lichaam Overeenkomst/contract

Convenant

Geen
rechtspersoonlijkheid

Gemeenschappelijk orgaan Stichting

Overdracht taken Centrumgemeente Vereniging/coöperatie

Lichtste vorm,
geen mandatering

Regeling zonder meer BV

Met
rechtspersoonlijkheid

Gemeenschappelijk organ
voor bedrijsvoeringstaken

NV

Publiekrechtelijk (Wgr) Privaatrechtelijk

De laatste jaren was de privaatrechtelijk vormgegeven samenwerking populair, vanwege 
de flexibiliteit in het aangaan, wijzigen of opheffen van de samenwerking. Mede tegen 
deze achtergrond is er een wetsvoorstel ingediend om lichtere vormen van samenwerking 
(anders dan een openbaar lichaam) in de Wgr uit te breiden. In de hierna volgende 
paragrafen schetsen wij een beeld van de verschillende juridische vormen van samen-
werking. Deze vormen zijn deels gebaseerd op de inventarisatie van de VNG in het 
rapport ‘Grip op samenwerking’ waarbij we hebben gekeken naar de meest voorkomende 
vormen voor het juridisch borgen van de samenwerking rond doelgroepenvervoer en 
(aanvullend) ov.

iguur  
Juridische vormgeving
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 u liekre hteli k

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijke kader voor 
publiekrechtelijke vormen van samenwerking tussen overheden. De Wgr kent  
vier juridische vormen:
1 Openbaar lichaam
2 Gemeenschappelijk orgaan
3 Centrumgemeente
4 Regeling zonder meer

In de (nabije) toekomst is er hoogstwaarschijnlijk nog een vijfde vorm mogelijk binnen 
de Wgr, namelijk het gemeenschappelijk orgaan met rechtspersoon. Een wetvoorstel 
voor wijziging van Wgr die deze mogelijkheid introduceert, is door de Tweede Kamer 
aangenomen en ligt nu (juli 2014) voor behandeling in de Eerste Kamer. Omdat het 
zeer aan nemelijk is dat deze vorm over niet al te lange tijd beschikbaar komt, behan-
delen wij deze hier ook.

pen aar li haam
De bekendste en meest voorkomende vorm is die van samenwerking in een openbaar 
lichaam. Het openbaar lichaam kent een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks 
bestuur (DB). Alle deelnemende gemeenten zijn hierin vertegenwoordigd. 

Een openbaar lichaam is een rechtspersoon. Dit betekent dat een openbaar lichaam 
zelf bevoegdheden heeft om bepaalde taken uit te voeren. Het grote voordeel van  
een openbaar lichaam is dat het zelfstandig mag deelnemen aan het maatschappelijk 
verkeer. Door deze eigen rechtspersoonlijkheid kunnen gemeenten vrijwel alle taken 
overdragen aan een openbaar lichaam. Een openbaar lichaam mag bijvoorbeeld con-
tracten aangaan en kan eigen personeel in dienst hebben of contracteren. 

Het nadeel van een openbaar lichaam is dat met de oprichting ervan relatief  
veel tijd gemoeid is. Verder zorgt de vulling van het AB en DB voor extra bestuurslast 

oor eeld  e ruik open aar li haam i  samenwerking doelgroepenvervoer  
regie entrale eeland
Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) is een 
openbaar lichaam dat beleids- en uitvoeringstaken uitvoert op het gebied van 
onder meer zorg en Wmo voor de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-
Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Het algemeen bestuur 
wordt gevormd door de portefeuillehouders welzijn van de betrokken gemeenten.

Het SWVO treedt op als beheersorganisatie voor het Wmo-vervoer en verzorgt 
voor de gemeenten het contractbeheer en de registratie van ritgegevens en factu-
rering. De ritaanname, de planning van het Wmo-vervoer en de klachtenafhande-
ling worden uitgevoerd door de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waarvan 
SWVO medeaandeelhouder is. De andere aandeelhouder is het Samenwerkings-
verband collectief vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen.
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en bestuurlijke drukte. De afstemming tussen AB en DB en met de deelnemende 
gemeentebesturen en -raden kan verder een risico vormen voor de slagvaardigheid 
van besluitvorming. Een openbaar lichaam kan gebruikmaken van ambtelijke capaciteit 
van de betrokken gemeenten, zodat de organisatie van het samenwerkingsverband 
beperkt kan blijven.

emeens happeli k orgaan onder re htspersoon
Het gemeenschappelijk orgaan is een minder zware vorm van samenwerking dan het 
openbaar lichaam. Het gemeenschappelijk orgaan heeft een beperkte rechtspersoon-
lijkheid en kan bijvoorbeeld geen eigen personeel in dienst nemen. Ook kunnen aan 
een gemeenschappelijk orgaan geen regelgevende bevoegdheden worden gedelegeerd. 
De deelnemende gemeenten kunnen in deze vorm wel beschikkingsbevoegdheden 
overdragen aan het gemeenschappelijk orgaan. Daarbij geldt de beperking dat de 
bevoegdheid om belastingen te heffen of anderszins algemeen verbindende voor-
schriften te geven niet kan worden overgedragen. Vanwege deze beperkingen komt 
het gemeenschappelijk orgaan relatief weinig voor.

ri willige entrumgemeente
De centrumgemeenteconstructie is een vorm die vooral bekend is door de verplichte 
centrumconstructies die zijn ingesteld door de rijksoverheid. Het is echter ook heel 
goed mogelijk dat deze vrijwillig tot stand komen. In deze constructie kiezen gemeenten 
ervoor om bepaalde taken en bijgehorende middelen te delegeren naar één gemeente. 
Dat kan de grootste gemeente zijn, maar dat hoeft niet. Belangrijker is dat de gemeente 
die de taken gedelegeerd krijgt, hier wat kennis, ervaring of capaciteit betreft het best 
ingericht is.

Voordeel van deze constructie is dat er geen nieuwe organisatie met eigen bestuur 
wordt opgericht, zodat de bestuurlijke drukte beperkt blijft.

egeling onder meer
De regeling zonder meer is een lichte vorm van samenwerking tussen gemeenten.  
In deze lichte regeling kan niet worden gedelegeerd of gemandateerd aan de regeling. 
Het is een manier om op basis van de Wgr samen te werken, zonder een van de drie 
andere varianten te gebruiken. De regeling zonder meer wordt in werking gesteld 
door een overeenkomst tussen gemeenten. Voorbeelden hiervan zijn convenanten, 
intentieverklaringen en bestuursafspraken.

emeens happeli k orgaan met re htspersoon toekomstige nieuwe vorm
Wij hebben hierboven geconstateerd dat het gemeenschappelijk orgaan in zijn huidige 
vorm geen rechtspersoonlijkheid heeft. Dat heeft onder meer als consequentie dat het 
personeel van het orgaan altijd in dienst moet blijven bij de deelnemende partijen. 
Dit kan leiden tot aansturingsproblemen. Het openbaar lichaam kent deze beperking 
niet, maar wordt in de praktijk beschouwd als een vrij ‘zware’ bestuursvorm.

7  Gebaseerd op de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel ter wijziging van de Wgr.
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Het (nieuwe) gemeenschappelijk orgaan met rechtspersoon zit tussen deze twee vormen 
in. Het is bedoeld voor gemeenschappelijke regelingen op het gebied van bedrijfsvoering 
en uitvoeringstaken met een geringe beleidscomponent. Deze vragen vanwege hun 
aard niet om een zware bestuurlijke aansturing in de vorm van een Algemeen en een 
Dagelijks Bestuur. Een Dagelijks Bestuur zou voldoende moeten zijn. Wel kunnen zij 
gebruikmaken van de voordelen die verbonden zijn aan de rechtspersoonlijkheid, 
waardoor zij eigen personeel in dienst kunnen nemen en contracten kunnen aangaan. 
De uitvoering van het leerlingenvervoer en andere vormen van doelgroepenvervoer zou 
in de toekomst door middel van een gemeenschappelijk orgaan met rechtspersoon 
georganiseerd kunnen worden.

 rivaatre hteli k

De privaatrechtelijke vormen van samenwerking zijn vormen die ook buiten de over-
heid veel voorkomen en geregeld zijn door het privaatrecht. Privaatrechtelijk zijn er 
zes samenwerkingsvormen.
1 Een privaatrechtelijk convenant
2 Een privaatrechtelijke overeenkomst/contract
3 Een stichting
4 Een vereniging
5 Een coöperatie
6 Een BV

De meest voorkomende vormen van samenwerking in relatie tot het doelgroepen-
vervoer zijn een convenant, overeenkomst/contract en een stichting.

en privaatre hteli k onvenant
Een convenant is een samenwerkingsvorm tussen gemeenten (of tussen gemeenten en 
derden). Convenanten worden vaak gebruikt in situaties wanneer de reguliere middelen 
niet effectief blijken. In convenanten worden uiteenlopende afspraken vastgelegd, veelal 
in de context van beleid, intenties en samenwerking. Er bestaat geen strikt vastgelegde 
vorm of inhoud van een convenant. Convenanten zijn er in vele soorten en maten, zoals 
bestuursakkoorden, herenakkoorden, intentieovereenkomsten en beleidsakkoorden. 
Privaatrechtelijke convenanten vallen onder de normale juridische regels die voor alle 
niet nader bepaalde overeenkomsten gelden. Convenanten zijn vaak beperkt juridisch 
afdwingbaar. Dat hangt af van de inhoud, zoals de hardheid/zachtheid van de afspraken.

en privaatre hteli ke overeenkomst ontra t
Gemeenten kunnen onderling nog tal van andere privaatrechtelijke overeenkomsten 
sluiten. Denk hierbij aan dienstverleningsovereenkomsten, service level agreements, 
opdrachtovereenkomsten en beheerovereenkomsten. Dergelijke overeenkomsten zijn 
voor concrete doeleinden eenvoudig op te stellen. Daarbij ontstaat in de regel een 
opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie tussen de betrokken gemeenten.
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en sti hting
Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren door middel van  
de inzet van haar vermogen. Er is geen winstoogmerk, eventuele positieve resultaten 
moeten ten goede komen aan ideële maatschappelijke of sociale doeleinden. Een 
stichting kan eenvoudig bij notariële akte worden opgericht, ook door een of meer 
gemeenten. Een stichting heeft rechtspersoonlijkheid en kan dus zelfstandig optreden 
in het maatschappelijk verkeer. 

Gemeenten gebruiken de stichtingsvorm in veel gevallen om geoormerkt geld adequaat 
te besteden onder leiding van een zelfstandig bestuur. Schoolbesturen, bibliotheken, 
schouwburgen en dergelijke worden wel in stichtingen geplaatst. De statuten bevatten 
ten minste bepalingen over:
•  een duidelijk doel;
•  het instellen van een bestuur om het doel te realiseren;
•  voorwaarden over benoeming en ontslag van het bestuur;
•  de bestemming van het vermogen bij ontbinding van de stichting.

Bij de oprichting kan worden voorzien in bepaalde aanvullingen. Latere wijzigingen 
kunnen slechts bij notariële akte plaatsvinden. De verantwoordingsmechanismen zijn 
beperkt: een stichting kent geen leden, het bestuur hoeft alleen verantwoording af te 
leggen over het behalen van het doel. Voor het realiseren van het doel is het mogelijk 
dat een stichting werknemers in dienst heeft. In de statuten kan worden bepaald dat 
er bijvoorbeeld een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen is, waaraan ver-
antwoording moet worden afgelegd.

ereniging
Een vereniging wordt opgericht om een bepaald doel te realiseren. Een vereniging 
heeft geen winstoogmerk, maar kan/mag wel winst maken. Een vereniging heeft 
leden, in de algemene ledenvergadering worden de belangrijkste besluiten genomen.

o peratie
Een (overheids)coöperatie is een samenwerkingsverband gericht op materieel voordeel 
van haar leden. Waar een vereniging geen winstoogmerk heeft, kan een coöperatie 
dat wel hebben. De hoogste zeggenschap ligt bij de algemene ledenvergadering en die 
benoemt ook het bestuur. Coöperaties kunnen zich bijvoorbeeld richten op gezamen-
lijke inkoop van een product of dienst. De leden van een coöperatie zijn tevens eigenaar. 
Een coöperatie kan daarnaast personeel in dienst hebben. De oprichting van de coö-
peratie gebeurt, net als bij de vereniging, bij notariële akte.

Wigo4it is een voorbeeld van een overheidscoöperatie. Deze organisatie is de ICT-
dienstverlener van de sociale diensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
Een ander voorbeeld is ParkeerService. Gemeenten kunnen lid worden en hun parkeer-
uitvoering op onderdelen vrij inbesteden bij ParkeerService.

Een besloten vennootschap (BV) wordt opgericht met als doel om winst te maken 
voor de aandeelhouders.
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 Hoe te kie en

Samenwerking is, zoals we in hoofdstuk 1 bespraken, maatwerk; er is geen beste 
vorm. De vorm bepaal je op basis van het aantal deelnemende partners, verschillen 
in omvang van de partners, mate van professionaliteit van de deelnemers, en het 
aantal en type taken dat in de samenwerking wordt ondergebracht8. Sommigen9 
bepleiten dat bij het invullen van intergemeentelijke samenwerking gemeenten het 
streven naar concrete resultaten als vertrekpunt zouden moeten nemen en niet van-
uit een structuurdiscussie moeten starten. Er dient een afweging gemaakt te worden 
tussen:
•  Flexibiliteit/aanpasbaarheid/snelheid. In een groeimodel is het wenselijk dat de 

juridische vorm zich makkelijk aanpast aan nieuwe inzichten en nieuwe taken 
mogelijk maakt.

•  Transactiekosten. Kosten om een samenwerkingsvorm op te richten, kosten van 
uittreding enzovoort.

•  Zekerheid/binding tussen partijen. Een ‘zware’ juridische vorm bindt partijen meer 
en geeft meer zekerheid. 

De belangrijkste valkuilen bij het vormgeven van de samenwerking zijn:
•  De vorm is belangrijker dan doel en inhoud.
•  Werken aan structuur lijkt een makkelijker stap dan werken aan visie en inhoud.
•  Formaliseren kan georganiseerd wantrouwen zijn.
•  Overdreven onzekerheidsreductie.
•  Formaliseren is geen garantie voor succes.
•  De kartrekkers kunnen een formalisatie eisen als legitimatie van hun taak, terwijl 

het draagvlak nog onvoldoende is.
•  Als vanzelfsprekend aansluiten bij de formalisering van een van de betrokken partijen, 

waarmee de onafhankelijkheid van het samenwerkingsverband in het geding is.
•  Beperkt af te dwingen afspraken.

8  Van der Laar: Samenwerking tussen gemeenten geanalyseerd (2010)

9  O.a. Korsten, A.F.A., B.L. Becker en T. van Kraaij: Samenwerking beproefd. Innovatieve organisatievormen 

bij samenwerking tussen gemeenten (2006)
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i lage   htergronden huidige vervoermogeli kheden  

doelgroepenvervoer

nleiding
Onder het brede begrip doelgroepenvervoer vallen verschillende regelingen die een 
vervoercomponent hebben. Het gaat om de volgende vormen: Wmo-vervoer, boven-
regionaal vervoer (Valys), zittend ziekenvervoer, AWBZ-vervoer, WIA-vervoer, Wsw-
vervoer en leerlingenvervoer. In dit hoofdstuk beschrijven wij de relevante kenmerken 
van de huidige regelingen voor de verschillende gebruikers. Per regeling behandelen 
wij het doel van de regeling, de kenmerken van de gebruikers, de omvang en kenmerken 
van het gebruik en de omvang van de financiële middelen die ermee gemoeid zijn. 

Tevens zullen wij op grond van hun kenmerken inschatten in hoeverre de huidige 
gebruikers van het doelgroepenvervoer in staat zijn met toegankelijk openbaar vervoer 
te reizen, nu of in de toekomst. Dit is mede bepalend voor de mogelijkheden om 
mensen met een beperking vaker met het ov te laten reizen. Daarnaast wordt ingegaan 
op de algemene kenmerken van het vervoer, zoals het tijdstip van de dag waarop het 
vervoer doorgaans plaatsvindt, herkomst en bestemmingen en voorspelbaarheid van 
de vraag naar vervoer. Deze kenmerken van het vervoer zullen een belangrijke rol spelen 
bij het in kaart brengen van de mogelijkheden om de verschillende vervoervormen 
beter op elkaar af te stemmen. 

mo vervoer
oel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ingevoerd om de zelfredzaamheid 
en maatschappelijke participatie van mensen (met een functiebeperking) te bevorderen. 
Doel is mensen in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan het sociale en maat-
schappelijke leven. Wanneer mensen niet meer in staat zijn om zelfstandig te reizen, 
kunnen zij voor lokaal en regionaal vervoer aanspraak maken op Wmo-vervoer. De uit-
voering van de Wmo is gedecentraliseerd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wmo en zijn daarmee verplicht deze mensen vervoervoorzieningen 
aan te bieden. De meeste gemeenten kiezen daarbij voor toelating tot een collectief 
vervoersysteem tegen een voordelig tarief10. 

antal en enmer en van de ge rui ers
In de Wmo is geregeld dat personen met een beperking, een chronisch psychisch 
probleem of psychosociale problemen, die problemen ondervinden bij de zelfredzaam-
heid of de maatschappelijke participatie, gecompenseerd dienen te worden. De indicatie 
vindt plaats op basis van fysieke (on)mogelijkheden van de aanvrager en wordt indivi-

10  Uit de Benchmark WMO 2012, resultaten over het jaar 2011 van SGBO blijkt dat ruim 90% van de 

benchmarkgemeenten beschikt over een collectief vervoersysteem. Het betreft een benchmark onder 

124 gemeenten. Deze streekproef hoeft niet exact representatief te zijn voor alle gemeenten, maar het 

aantal gemeenten is dusdanig groot dat de gepresenteerde cijfers een goede schatting vormen voor het 

landelijke totaal.
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dueel getoetst. De procedure en de criteria zijn geregeld in de gemeentelijke verordening. 
De normstelling voor indicatie en de verstrekkingen zijn de bevoegdheid van de 
afzonderlijke gemeenten, waardoor er onderlinge verschillen bestaan. Zo’n 600.000 
mensen in de Wmo hebben recht op een collectieve vervoersvoorziening (zie tabel 2). 
Hoeveel daarvan daadwerkelijk de vervoersvoorziening gebruiken, is niet bekend.

eisgedrag
Vrijwel alle gemeenten hebben een collectief vervoersysteem voor Wmo’ers. In een 
beperkt aantal gemeenten kunnen mensen kiezen voor een persoonlijk budget als 
alternatief voor de collectieve vervoersvoorziening11. Ruim drie op de tien aanvragers 
bij het Wmo-loket (32%) doet een verzoek voor een vervoersvoorziening12. Tehuis-
bewoners en mensen met een verstandelijke beperking vragen vaak een vervoers-
voorziening aan. Dat mensen met een verstandelijke beperking vooral een beroep 
doen op de Wmo voor een vervoersvoorziening, bleek ook uit het onderzoek onder 
aanvragers van Wmo-voorzieningen13.

Het Wmo-vervoer wordt vooral gebruikt voor sociaal-recreatieve doeleinden. Gebruikers 
moeten een rit van tevoren aanvragen, het vervoer is daarmee vraagafhankelijk. Het 
vervoer is doorgaans van deur tot deur. Waar mogelijk worden ritten gecombineerd. 
Deze kenmerken maken het vervoer moeilijk voorspelbaar en daardoor moeilijk planbaar. 
In combinatie met de kenmerken van de gebruikers, is het combineren van meerdere 
reizigers in één voertuig in de praktijk lastig. De combinatiegraad (aantal reizigers per 
voertuig) is met 1,2 laag14.

Gebruikers van Wmo-vervoer zijn in principe niet in staat om gebruik te maken van het 
openbaar vervoer, omdat dit een van de toetsingscriteria is tijdens de indicatiestelling. 
In de praktijk blijken gebruikers van Wmo-vervoer echter wel degelijk ook gebruik te 
maken van het openbaar vervoer15. Het gebruik van het ov kan (verder) toenemen 
wanneer het openbaar vervoer in de toekomst toegankelijker wordt. Uit eerder onder-
zoek is naar voren gekomen dat 40% tot 50% van de ritten met Wmo-vervoer op ter-
mijn met toegankelijk openbaar vervoer kan worden afgelegd16. Deze inschatting houdt 
rekening met het gegeven dat het ov steeds toegankelijker wordt. Verder is de inschatting 
gebaseerd op de resultaten van een aantal pilots waarin met verschillende maatregelen 

11  Benchmark WMO 2012.

12  Klerk, M. de, A. Marangos, M. Dijkgraaf en A. de Boer (2009). De ondersteuning van Wmo-aanvragers; 

een onderzoek onder aanvragers en hun mantelzorgers. Derde tussenrapportage. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau.

13  Idem. 

14  http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVV-Overige-Content/KpVV-Overige-Content-Media/Bijlagen-publicaties/

Begeleiding-sociale-begeleider-dd-10-septpdf.pdf

15  Uit de evaluatie van de in 2009 gehouden proef met gratis ov voor Wmo-ers bleek bijvoorbeeld dat 35% 

van de Wmo-ers voorafgaand aan de proef al gebruik maakte van het reguliere openbaar vervoer. Zie: 

Provincie Gelderland (2009) Vrij reizen voor Wmo-ers Eindrapportage proefproject.

16  MuConsult (2007). Omvang doelgroepenvervoer: mogelijkheden voor bundeling van vervoer en kansen 

voor ov.
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getracht is Wmo’ers de overstap naar het openbaar vervoer te laten maken. Het aan-
tal pilots waarop de inschatting is gebaseerd is vrij beperkt, zodat de conclusies met 
enige voorzichtigheid moeten worden beschouwd. Aan de andere kant was de mate 
van toegankelijkheid van het ov ten tijde van de pilots (veel) minder groot dan nu en 
in de toekomst het geval is. Bovendien zijn in elk van de pilots maar een of twee maat-
regelen uitgeprobeerd om Wmo’ers te stimuleren meer van het openbaar vervoer 
gebruik te laten maken, terwijl wij in hoofdstuk 4 hebben gezien dat er op dit gebied 
veel meer mogelijkheden zijn. Met een samenhangende inzet van verschillende maat-
regelen zijn waarschijnlijk meer mensen te bewegen vaker van het openbaar vervoer 
gebruik te maken. 

i ze en omvang su sidi ring
Uit tabel 2 valt op te maken dat er in 2011 zo’n € 200 miljoen is uitgegeven aan 
collectief Wmo-vervoer.

al s
oel

Het sociaalrecreatief bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeper-
king (BRV), beter bekend onder de merknaam Valys, is oorspronkelijk bedoeld om de 
ontbrekende schakel tussen huis en toegankelijk openbaar vervoer op te vullen. Het 
ministerie van VWS ziet Valys als een ketenvoorziening waarbij het Valysvervoer een 
aanvulling is op het reguliere openbaar vervoer (meestal de trein)17. Alleen wanneer 
het openbaar vervoer geen alternatief is dient Valys als deur-tot-deurvervoer. Valys is 
bedoeld voor het maken van sociaalrecreatieve verplaatsingen over langere afstand 
die niet met Wmo-vervoer gemaakt kunnen worden. 

antal en enmer en van de ge rui ers
Mensen met een Wmo-vervoervoorziening, een gehandicaptenparkeerkaart en/of  
een ov-begeleiderskaart kunnen gebruikmaken van Valys, na daarvoor een aanvraag 
te hebben ingediend. Pashouders krijgen een budget van 450 kilometer per jaar. Pas-
houders die om medische redenen niet per trein kunnen reizen krijgen een jaarlijks 
budget van 2.250 kilometer. Hiervoor is een aparte medische keuring noodzakelijk, 
waarvoor de normen zijn opgesteld door het ministerie van VWS.

a el 2   
nt i eling uitgaven 

een aantal ge rui ers  
van collectieve vervoer
voorzieningen mo

Totale uitgaven collectieve  

vervoervoorzieningen (€ mln.)

163,6 182,1 169,8 195,6 194,9 

Aantal Wmo’ers met collectieve  

vervoervoorziening (duizend)

456,4 620,1 570,4 654,7 591,3 

ron  e er ing u onsult op asis van enchmar  mo 2012  resultaten over het aar 2011 van 

17  Ministerie VWS (2012) Brief aan Tweede Kamer d.d. 27 maart 2012 betreffende beleidsmatige uitgangs-

punten bij aanbesteding bovenregionaal gehandicaptenvervoer (BRV)
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Voor dit onderzoek hebben wij van het ministerie van VWS de beschikking gekregen 
over een bestand met daarin gegevens over pashouders en hun gebruik van Valys. De 
belangrijkste uitkomsten van de analyses van dit bestand zijn hieronder weergegeven. 

Het aantal pashouders is sinds de start sterk gestegen: van 41.000 eind 2004 naar 
428.000 in 2013. 59% van de pashouders gebruikt de pas nooit. In 2012 waren er 
zo’n 171.000 actieve gebruikers. Ongeveer 2,5% van de pashouders heeft een hoog 
kilometerbudget.

Het aantal ritten per actieve pashouder is sinds 2005 nauwelijks veranderd: van 5,8 
ritten in 2005 naar 5,5 in 2012. Ten slotte is de gemiddelde reisafstand per rit gelijk 
gebleven tussen 2005 en 2012: 59,0 kilometer in beide jaren. Als gevolg van met 
name de stijging in het aantal pashouders is het totale gebruik van Valys tussen 2005 
en 2012 verdrievoudigd van 19,1 miljoen kilometer naar 55,7 miljoen kilometer18.

eisgedrag
In 2012 zijn er zo’n 944.000 ritten afgelegd. Het aantal ritten ligt in 2012 ongeveer 
20% lager dan dat in 2011. Het aantal kilometers afgelegd door bezitters van een laag 
budget is in 2012 eveneens met 27% gedaald. Dit zal hoogstwaarschijnlijk met de 
verlaging van het laagbudget in 2012 (van 750 naar 450 kilometer) te maken hebben. 
Opmerkelijk is dat mensen met een hoog PKB in 2012 ook minder kilometers hebben 
verbruikt, zij het veel geringer (–2%).

Het uitgangspunt van Valys is dat pashouders met een laag kilometerbudget gebruik 
kunnen maken van het ov. Hoewel Valys oorspronkelijk vooral bedoeld is om mensen 
te vervoeren van en naar een ov-halte, blijkt het directe deur-tot-deur-vervoer veruit 
dominant: 97% van de ritten betreft een deur-tot-deurrit.

Voor het Valys-vervoer gelden grotendeels dezelfde kenmerken als voor Wmo-vervoer: 
een vraagafhankelijk, sociaalrecreatief motief en voor de vervoerder moeilijk voorspelbare 
en planbare ritten. Dit maakt bundeling van reizigers in het voertuig lastig, terwijl het 
gelet op het type reiziger wel mogelijk is.

i ze en omvang su sidi ring
De financiële bijdrage vanuit het Rijk aan Valys was in 2005 ongeveer € 25 miljoen en 
bedraagt in 2013 € 60,3 miljoen. Dit laatste bedrag staat de komende jaren vast. Een 
pashouder betaalt € 0,18 per gereden kilometer binnen zijn persoonlijk kilometerbud-
get19. Kilometers buiten het budget kosten € 1,22 per kilometer (marktconform). 
Gebruikers mogen gratis een begeleider meenemen.

18  In dit totaal zit mogelijkerwijs ook kilometers van betalende meereizenden en kilometers tegen com-

mercieel tarief (voor kilometers boven het persoonlijk kilometerbudget PKB).

19  Vanaf 1 april 2013 0,20 cent per kilometer.
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vervoer
oel

AWBZ-vervoer betreft het vervoer van mensen met een functiebeperking van en naar een 
AWBZ-instelling, onder meer ten behoeve van (begeleide) dagbesteding. Het vervoer 
maakt deel uit van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het ministerie 
van VWS is beleidsverantwoordelijk; de organisatie van dagbesteding en vervoer is 
gedecentraliseerd naar de zorginstellingen. De instellingen zijn verantwoordelijk voor 
het organiseren van vervoer. Een deel van de mensen die gebruik (kunnen) maken 
van AWBZ-vervoer komt ook in aanmerking voor een Wmo-indicatie (en daarmee ook 
voor Wmo-vervoer).

mvang en enmer en van de ge rui ers
Vanuit de AWBZ wordt zorg verleend aan mensen die de volgende gezondheids-
problemen hebben:
•  een somatische aandoening of beperking;
•  een psychogeriatrische aandoening of beperking (functiestoornissen in de hersenen, 

meestal gerelateerd aan ouderdom, zoals bij dementie);
•  een psychiatrische aandoening of beperking;
•  een verstandelijke handicap (een beperkt intellectueel of cognitief vermogen);
•  een lichamelijke handicap (onherstelbare lichamelijke beperkingen);
•  een zintuiglijke handicap (visueel, auditief, communicatief, ernstig spraak/taal 

probleem)20.

Om gebruik te maken van AWBZ-zorg is een indicatie vereist van het Centrum Indicatie-
stelling Zorg (CIZ). Volgens het CIZ waren er medio 2012 ruim 780.000 cliënten met 
een geldige AWBZ-indicatie21. Om in aanmerking te komen voor vervoer, bijvoorbeeld 
naar de dagbesteding, moeten mensen over een aparte indicatie beschikken. De zorg-
instellingen organiseren de dagbesteding en het vervoer zelf. Vervoer wordt in eigen 
beheer uitgevoerd of wordt ingekocht al dan niet via een Europese aanbesteding.

In 2011 heeft het KpVV een factsheet gemaakt over de decentralisatie van het AWBZ-
vervoer22. Hieruit blijkt dat er op 1 juli 2011 79.673 mensen over een AWBZ-indicatie 
voor vervoer beschikken. Onbekend is of deze mensen ook daadwerkelijk gebruik 
hebben gemaakt van deze vorm van vervoer, maar waarschijnlijk is dat wel.

eisgedrag
In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit heeft PwC de vervoerkosten in de 
AWBZ onderzocht voor verschillende soorten instellingen, namelijk: verpleging en  
verzorging van ouderen (V&V), geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicapten-
zorg (GHZ)23. Het gaat hierbij om kosten van zowel vervoer in eigen beheer als gecon-
tracteerd vervoer. Het merendeel van de instellingen heeft het vervoer uitbesteed. In 

20  Inspectie der Rijksfinanciën, Bureau Beleidsonderzoek (2010) 12. Langdurige zorg.

21  CIZ (2012) CIZ Basisrapportage AWBZ. Nederland 1 juli 2012, 1 januari 2012, 1 juli 2011

22  KpVV (2011), Factsheet decentralisatie AWBZ-vervoer. 

23  PwC (2012) Rapportage onderzoek vervoerskosten. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit.
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dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de verschillen tussen de sectoren groot zijn:
•  In de V&V zijn veel instellingen, maar vindt er relatief weinig vervoer van cliënten 

plaats. De meeste cliënten die intramuraal verblijven nemen de dagbesteding af  
op dezelfde locatie als waar ze wonen. Wanneer toch sprake is van vervoer zijn de 
afstanden die cliënten afleggen relatief kort.

•  In de GGZ hoeft nauwelijks vervoer te worden georganiseerd. De cliënten zijn over 
het algemeen zelfredzaam als het om vervoer gaat. Wanneer toch sprake is van 
vervoer zijn de reisafstanden relatief lang. Er komen relatief veel soloritten voor, 
wat veroorzaakt kan worden door het geringe volume aan cliënten met een vervoers-
indicatie waardoor combinatieritten lastig zijn. De kosten per vervoerde cliënt liggen 
gemiddeld rond de € 1.600 per jaar.

•  In de GHZ vindt het meeste vervoer plaats zowel in aantallen cliënten als in vervoers-
bewegingen. De reisafstanden en reistijden zijn in deze sector langer dan in de 
andere sectoren. De kosten per vervoerde extramurale cliënt liggen gemiddeld 
tegen de € 3.000 per jaar. Intramuraal bedragen deze kosten € 3.200 per cliënt. 

Uit het onderzoek blijkt dat in totaal jaarlijks 9,3 miljoen vervoersbewegingen worden 
gemaakt. Een vervoerbeweging bestaat uit een heen- en terugrit. Het grootste deel hiervan 
bestaat uit vervoersbewegingen binnen de GHZ (7,3 miljoen), gevolgd door de ouderen-
zorg (2 miljoen). In de GGZ komt bijna geen vervoer voor (40.000 vervoersbewegingen).

Het AWBZ-vervoer bestaat uit vervoer van en naar de dagbesteding en de behandeling. 
Het vervoer voltrekt zich in voorspelbare patronen: tijdstippen waarop het vervoer 
plaatsvindt liggen grotendeels vast en zijn van tevoren bekend. Ook de herkomst- en 
bestemmingslocaties zijn in hoge mate voorspelbaar. Dit maakt het AWBZ-vervoer in 
theorie in grote mate van tevoren planbaar. In de praktijk is dit veel minder het geval 
omdat door de kwetsbare groep cliënten er veel wijzigingen in het vervoer voorkomen. 
Instellingen hebben daarop reeds geanticipeerd door ritten korter van tevoren in te 
plannen zodat wijzigingen kunnen worden opgevangen.

Een van de voorwaarden om voor AWBZ-vervoer in aanmerking te komen, is dat men 
niet in staat is zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Een groot deel van de 
gebruikers van AWBZ-vervoer moet onder begeleiding reizen. De mogelijkheden om 
deze doelgroep vaker gebruik te laten maken van het openbaar vervoer zijn dus beperkt, 
en blijven dat ook in de toekomst.

i ze en omvang su sidi ring
De totale uitgaven aan de AWBZ zijn in de afgelopen jaren gestegen van € 22 miljard 
in 2005 tot € 25 miljard in 2011. In 2010 bedroegen de totale jaarlijkse kosten van 
AWBZ-vervoer zo’n € 300 miljoen (bron: NZA).

ittend iekenvervoer
oel

Het zittend ziekenvervoer is gericht op mensen die ten behoeve van een medische 
(be)handeling vervoerd moeten worden en niet in staat zijn om andere vervoermid-
delen te gebruiken. Het zittend ziekenvervoer is vastgelegd in de zorgverzekerings-
wet. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het zittend ziekenvervoer.
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mvang en enmer en van de ge rui ers
De Regeling Zittend Ziekenvervoer schrijft voor welke doelgroepen aanspraak kunnen 
maken op zittende ziekenvervoer:
•  mensen die een nierdialyse moeten ondergaan; 
•  mensen die een radiotherapie of chemotherapie ondergaan; 
•  mensen die slechtziend of blind zijn en niet met het reguliere openbaar vervoer 

kunnen reizen; 
•  mensen die rolstoelafhankelijk zijn.

Voor mensen die niet tot deze categorieën behoren, bestaat er een zogeheten hardheids-
clausule die de mogelijkheid geeft in individuele gevallen af te wijken van de regels. 

Door het ontbreken van een gezamenlijk registratiesysteem zijn geen exacte gegevens 
omtrent het aantal gebruikers en hun reisgedrag beschikbaar. Het aantal gebruikers van 
deze regeling werd in 2005 geschat op 100.00024. Wij schatten het aantal gebruikers 
in 2009 (het meest recente jaar waarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn) in 
op zo’n 115.00025.

eisgedrag
Er zijn geen exacte cijfers over het reisgedrag van mensen die gebruikmaken van zittend 
ziekenvervoer. Wij schatten het aantal ritten in 2009 (het meest recente jaar waarover 
kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn) in op zo’n 4,5 miljoen26. Het vervoer is vooral 
lokaal, regionaal en bovenregionaal van aard, maar kan soms ook landelijk zijn afhanke-
lijk van de behandeling.

Het zittend ziekenvervoer kenmerkt zich voor een klein deel door regelmatig en daardoor 
planbaar vervoer (nierpatiënten die periodiek nierdialyse moeten ondergaan), maar 
grotendeels door minder goed planbaar vervoer. Door de kenmerken van de gebruikers 
is het combineren van reizigers in een voertuig waarschijnlijk lastig.

Een klein deel van de mensen die in 2005 een beroep deden op de Regeling Zittend 
Ziekenvervoer, namelijk 5%, reisde met het openbaar vervoer27. Er zijn geen cijfers 
beschikbaar over het huidige ov-gebruik. Voor mensen die een nierdialyse of radio-
therapie of chemotherapie moeten ondergaan, is het openbaar vervoer gelet op de 
aard van de behandeling geen reëel alternatief, ook niet wanneer het ov in de toe-

24  Brief Staatssecretaris Ross aan Tweede Kamer no. 29538 de dato 2-12-2005.

25  Gebruik is gemaakt van gegevens over omzet zittend ziekenvervoer en gemiddelde omzet per rit uit de 

publicatie Kerncijfers taxivervoer 2009 van het Sociaal Fonds Taxi. Door deze gegevens te combineren 

met de schatting van het gemiddeld aantal ritten per gebruiker uit 2006 en te veronderstellen dat dit 

niet is gewijzigd, is het aantal gebruikers in te schatten.

26  Gebruik is gemaakt van gegevens over omzet zittend ziekenvervoer en gemiddelde omzet per rit uit de 

publicatie Kerncijfers taxivervoer 2009 van het Sociaal Fonds Taxi. Dit leidt tot een schatting van het 

aantal ritten. 

27  MuConsult (2007) Omvang doelgroepenvervoer: mogelijkheden voor bundeling van vervoer en kansen 

voor ov.
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komst toegankelijker wordt. Mensen met een visuele beperking of die rolstoelafhanke-
lijk zijn, zouden (op termijn) wel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

i ze en omvang su sidi ring
De uitvoering en financiering is een taak van de zorgverzekeraars. Gezamenlijk 
besteedden zij in 2005 € 84 miljoen aan het zittend ziekenvervoer28. Uit de publicatie 
Kerncijfers Taxi 2009 valt af te leiden dat de omzet in het zittend ziekenvervoer in 
2009 zo’n € 109 miljoen was.

sw vervoer
oel

Mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap kunnen vaak 
moeilijk een baan vinden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geld om deze mensen 
aan het werk te helpen, bijvoorbeeld via sociale werkplaatsen. Dit gebeurt via de Wet 
sociale werkvoorziening (Wsw). 

antal en enmer en van de ge rui ers
Onder de sociale werkvoorziening vallen mensen met een lichamelijke, psychische  
of verstandelijke beperking, die door hun handicap geen gewone baan kunnen heb-
ben. Ongeveer 85% van de arbeidsgehandicapten werkt bij een sociale werkvoorzie-
ning. Verder is zo’n 10% via de sociale werkvoorziening gedetacheerd bij een particu-
liere werkgever. De overige 5% werkt direct bij een particuliere werkgever. 

In 2011 waren ongeveer 102.000 mensen via de Wsw aan het werk en bestond er 
daarnaast een wachtlijst van zo’n 21.000 mensen29. Gegevens van het CBS tonen aan 
dat de omvang van de Wsw in het afgelopen decennium nauwelijks aan verandering 
onderhevig is, evenals de lengte van de wachtlijst. 

Het merendeel van de mensen die via de Wsw aan het werk zijn, komt met eigen  
vervoer of met het openbaar vervoer. Geschat wordt dat dit aandeel zo’n 80% is30. 
De rest, ongeveer 20.000 personen, is afhankelijk van georganiseerd Wsw-taxivervoer. 
Een deel daarvan lijkt ook gebruik te kunnen maken van het openbaar vervoer, zo is 
de ervaring bij Licom, met 4.500 werknemers de grootste sociale werkvoorziening in 
Nederland. Na het invoeren van een vervoersindicatiestelling voor haar medewerkers 
daalde het aandeel medewerkers dat met taxibussen werd vervoerd tot onder de 10%. 
In plaats van het vervoer met taxibusjes vond vervoer met het reguliere openbaar ver-
voer plaats31.

28  MuConsult (2007) Omvang doelgroepenvervoer: mogelijkheden voor bundeling van vervoer en kansen 

voor ov. 

29  Research voor Beleid (2012) Jaarrapport Wsw Statistiek 2011

30  Telefonisch interview met de heer Helder, voorzitter bij Platform Cliëntenraden Wsw Noord-Nederland.

31  http://www.kpvv.nl/KpVV/KpVVHome/Kennisbank/Onderwerpen-Praktijkvoorbeelden/ 

Wsw-medewerkers-in-het-openbaar-vervoer.html
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Het Wsw-vervoer is naar de aard in hoge mate voorspelbaar en planbaar: vaste tijd-
stippen samenhangend met de werktijden van de mensen en vaste ophaal- en aflever-
adressen. Een vervoerder kan optimaal bundelen en kan zijn personeel en materieel 
zo efficiënt mogelijk inzetten.

vervoer
oel

Het vervoer in het kader van de Wet inkomen en arbeid naar arbeidsvermogen (WIA) 
valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van SZW. Op grond van deze 
wet kunnen voorzieningen worden verstrekt waarmee belemmeringen worden weg-
genomen die werknemers en leerlingen met een handicap ondervinden bij het ver-
richten van arbeid of het volgen van onderwijs. Indicatiestelling vindt plaats door het 
UWV dat ook zorgdraagt voor de verstrekking.

antal en enmer en van de ge rui ers
Werknemers die na twee jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WIA krijgen. Op basis van de mate 
van arbeidsongeschiktheid zijn er drie groepen te onderscheiden. De IVA (Inkomens-
voorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor mensen die volledig (dat wil zeggen 
voor meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn en niet meer in staat zijn om 
te werken. De WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) is voor mensen die 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en bestaat uit twee groepen: de groep WGA gedeeltelijk, 
dat zijn mensen die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn en de groep WGA 
volledig, die meer dan 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn (en dus op 
termijn weer aan het werk kunnen).

In 2012 vallen 110.000 mensen in de WGA en 39.500 mensen in de IVA32. Van de 
110.000 mensen in de WGA vallen er 78.700 onder de WGA volledig en 31.300 onder 
de WGA gedeeltelijk33. De groep IVA werkt niet, van de groep WGA volledig werkt 
13,3% en van de groep WGA gedeeltelijk werkt 50,3% in 2011. Verder gaat een deel 
van de WGA’ers naar school. 

Ongeveer 60.000 mensen in de WIA maken gebruik van collectief vervoer. Dit vervoer 
is bedoeld voor mensen die niet op gebruikelijke wijze naar hun werk of opleiding 
kunnen reizen. Er zijn geen gegevens bekend over het reisgedrag van deze groep.  
In algemene zin kunnen wij zeggen dat net als het Wsw-vervoer het WIA-vervoer 
vaste patronen volgt die goed planbaar zijn.

Op dit moment kunnen mensen die gebruikmaken van WIA-vervoer niet met het open-
baar vervoer reizen, omdat dit een van de toetsingscriteria is om in aanmerking te 
komen voor WIA-vervoer. Het UWV bepaalt per geval welke vorm van vervoer het beste 
past. Het kan dus zijn dat met het steeds toegankelijker worden van het ov-systeem, 
het openbaar vervoer in de toekomst vaker als reële vervoermogelijkheid wordt gezien.

32  CBS Statline. 

33  UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2012.
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i ze en omvang su sidi ring
De WIA wordt gefinancierd uit premies ten behoeve van de WIA en de WAO die als 
onderdeel van de loonheffing geheven worden bij de werkgever door het UWV. In 2013 
wordt zo’n € 270 miljoen besteed aan WIA-uitkeringen34. De budgetten voor WIA-ver-
voer zijn afkomstig uit re-integratiemiddelen. Het UWV heeft in 2012 in totaal € 122 
miljoen uitgegeven aan re-integratievoorzieningen. Daarvan heeft € 21 miljoen betrekking 
op vervoersvoorzieningen. Deze vervoersvoorzieningen worden verstrekt in het kader 
van de wetten WAO, WAZ, Wajong en WGA. Aan uitkeringsgerechtigden IVA worden 
geen re-integratievoorzieningen verstrekt35.

eerlingenvervoer
oel

Gemeenten hebben de wettelijke plicht aan leerlingen van scholen voor primair en 
(voortgezet) speciaal onderwijs vervoer aan te bieden en te bekostigen wanneer dit 
onderwijs niet in de (onmiddellijke) omgeving van de leerling wordt aangeboden. 
Beoogd is met deze regeling de toegankelijkheid van onderwijs op grond van religie, 
levensbeschouwing of functiebeperking te waarborgen. De algemene kaders voor het 
vervoer worden vastgesteld door het ministerie van OC&W; de uitvoering en financiering 
berust bij gemeenten. 

enmer en en omvang van de ge rui ers
In het kader van speciaal onderwijs zijn er drie groepen leerlingen te onderscheiden; 
leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbao), overig speciaal onderwijs (so) en voort-
gezet speciaal onderwijs (vso). In het schooljaar 2011/2012 was het aantal leerlingen 
dat deze vormen van onderwijs volgde als volgt. Sbao: 41.800, so 34.300 en vso 35.40036. 
In totaal gaan dus 111.500 leerlingen naar speciaal onderwijs. Vervoer naar speciaal 
onderwijs wordt in principe alleen bekostigd naar de dichtstbijzijnde, voor de leerling 
toegankelijke school, tenzij ouders overwegende bezwaren hebben tegen de richting 
van de school37. 

Daarnaast is er de groep leerlingen die gebruikmaakt van leerlingenvervoer op basis 
van een religieuze grondslag. In dat geval wordt het vervoer bekostigd naar de dichtst-
bijzijnde toegankelijke school van de richting die door de ouders wordt gewenst, met 
een kilometersgrens van minimaal 6 kilometer. De omvang van deze groep wordt 
geschat op ongeveer 5% van het totaal van leerlingen dat leerlingenvervoer behoeft.

Het uitgangspunt is dat (ouders van) leerlingen een vergoeding krijgen op basis van 
de kosten van het openbaar vervoer, zo nodig met begeleiding. Wanneer leerlingen 
niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, dan kunnen zij aanspraak maken op 

34  Rijksbegroting 2013.

35  Bron: UWV.

36  Ministerie van OCW (2012), Referentieraming 2012.

37  VNG (2008), Speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs: Regels voor de toelating en het 

bekostigen van het vervoer.
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leerlingenvervoer met aangepaste taxi(busjes). In totaal maken 81.000 leerlingen 
gebruik van leerlingenvervoer. Wat reisgedrag betreft, is bekend dat de gemiddelde 
reisafstand van de leerlingen naar de school 7,6 kilometer bedraagt38. Uitgaande van 
gemiddeld 200 schooldagen per jaar39 gaat het in totaal dan om zo’n 246 miljoen 
kilometer op jaarbasis. 
Het ministerie van OCW start een monitor leerlingenvervoer op om de omvang in 
kaart te brengen en in de toekomst te blijven volgen.

Het leerlingenvervoer vindt plaats op vaste tijdstippen die aansluiten op de begin- en 
eindtijden van de scholen. Herkomst- en bestemmingslocaties zijn ook min of meer 
vast. Dit maakt het leerlingenvervoer goed van tevoren planbaar voor de vervoerder. 
Het vervoeren van meerdere leerlingen in een voertuig is goed mogelijk, maar hangt 
af van het soort leerling. Anders dan bij de meeste andere vormen van doelgroepen-
vervoer is de bezettingsgraad in het leerlingenvervoer dan ook hoog.

Sommige leerlingen reizen nu al met het openbaar vervoer. Die krijgen dan van de 
gemeente een vergoeding voor de kosten van het ov. Deze leerlingen maken nu  
dus geen gebruik van doelgroepenvervoer. In de toekomst zouden meer leerlingen 
gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Een deel van de leerlingen die nu 
onder begeleiding gebruik maakt van taxivervoer zou dit op dezelfde manier in het 
openbaar vervoer kunnen doen. Dit kan met menselijke begeleiding zijn, maar er  
ontstaan ook steeds meer (technologische) mogelijkheden om leerlingen op andere 
manieren te begeleiden, bijvoorbeeld door middel van apps of een online helpdesk. 
Daarnaast kan de groep leerlingen met een fysieke beperking in de toekomst gebruik-
maken van toegankelijk ov.

i ze en omvang su sidi ring
De gemeente waar de leerling woont, draagt zorg voor de organisatie en bekostiging van 
het leerlingenvervoer. De financiële middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering 
gemeentefonds. De totale kosten van het leerlingenvervoer bedragen € 240 miljoen40.

on lusies
In deze bijlage zijn de huidige omvang en kenmerken van de verschillende vormen 
van doelgroepenvervoer in kaart gebracht. Wij hebben de kenmerken van het vervoer 
beschreven. Hieruit is naar voren gekomen dat een aantal vormen van doelgroepen-
vervoer goed van tevoren voorspelbaar en daarmee planbaar zijn, omdat reistijden en 
opstap- en afzetlocaties in hoge mate bekend en stabiel zijn. Andere vormen kenmerken 
zich juist door hun vraagafhankelijkheid en kriskras vervoerbewegingen. Op basis hiervan 
komen wij tot de volgende indeling van vormen van doelgroepenvervoer:

38  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/08/kamerbrief- 

overzicht-feiten-en-cijfers-leerlingenvervoer.html.

39  VNG. Handboek leerlingenvervoer.

40  http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/08/kamerbrief- 

overzicht-feiten-en-cijfers-leerlingenvervoer.html.
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oed plan aar voorspel aar
•  Wsw
•  WIA
•  Leerlingenvervoer

iet goed plan aar voorspel aar
•  Wmo
•  Valys 
•  AWBZ
•  Zittend ziekenvervoer

Voor de eerste groep geldt dat vervoerders grotendeels in staat zijn om het vervoer 
doelmatig te organiseren, door ritten gelijktijdig of volgtijdelijk te combineren. Wat 
bundeling betreft, zijn hier waarschijnlijk beperkte mogelijkheden om het vervoer nog 
efficiënter uit te voeren.

Voor de tweede groep lijken er vooral bundelingsmogelijkheden met het openbaar vervoer 
te zijn. In dit hoofdstuk is een onderzoek aangehaald waarin naar voren is gekomen 
dat 40% tot 50% van de ritten met Wmo-vervoer op termijn met toegankelijk openbaar 
vervoer kan worden afgelegd. Deze inschatting houdt rekening met het gegeven dat 
het ov in de toekomst steeds toegankelijker wordt. Verder is de inschatting gebaseerd 
op de resultaten van een aantal pilots waarin met verschillende maatregelen getracht 
is Wmo’ers de overstap naar het openbaar vervoer te laten maken. Het aantal pilots 
waarop de inschatting is gebaseerd is vrij beperkt, zodat de conclusies met enige 
voorzichtigheid moeten worden beschouwd. Aan de andere kant was de mate van 
toegankelijkheid van het ov ten tijde van de pilots (veel) minder groot dan nu en in de 
toekomst het geval is. Bovendien zijn in elk van de pilots maar een of twee maatregelen 
toegepast om het ov-gebruik onder Wmo’ers te vergroten, terwijl wij in hoofdstuk 4 
zien dat er op dit gebied veel meer mogelijkheden zijn. Met een samenhangende inzet 
van verschillende maatregelen zijn waarschijnlijk meer mensen te bewegen vaker van 
het openbaar vervoer gebruik te maken. Ook CROW KpVV concludeert dat een aan-
zienlijk deel van de Wmo-reizigers goed kan reizen met het reguliere ov41. 

In algemene zin geldt dat veel gebruikers van doelgroepenvervoer en mensen met een 
mobiliteitsbeperking (misschien) wel gebruik gaan maken van het openbaar vervoer 
als de toegankelijkheid daarvan verbetert42. Veel gebruikers van doelgroepenvervoer 
blijken ook liever gebruik te maken van het openbaar vervoer als dit mogelijk zou zijn. 
Deze conclusie volgt uit een in het kader van het Programma Regeldruk van het minis-
terie van BZK uitgevoerd onderzoek onder mensen met een beperking43. Hieruit komt 

41  KpVV (2012) Samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer. Stand van zaken 2011.  

Eindrapportage

42  MuConsult (2007). Omvang doelgroepenvervoer: mogelijkheden voor bundeling van vervoer en kansen 

voor ov.

43  Ministerie BZK (2012) Van Regels naar Ruimte. Nieuwsbrief van het programma Regeldruk,  

november 2012
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naar voren dat deze mensen meer vrijheid willen in het reizen en bij voorkeur gebruik-
maken van het openbaar vervoer in plaats van doelgroepenvervoer (deur-tot-deur taxi-
vervoer), waarover de ondervraagden kritisch zijn44.

44  Motivaction (2012) De ideale reis van A naar B – reizen zonder beperkingen. Onderzoek in opdracht 

van het ministerie van BZK. Amsterdam, september 2012.
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