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CROW-KpVV
In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW 

een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een 

bijdrage leveren aan het competenter maken van de  

overheid op het gebied van mobiliteit. CROW-KpVV is actief 

op de volgende gebieden: Collectief Vervoer, Fiets (onder 

het merk CROW-Fietsberaad), Mobiliteit en Wegontwerp.  

In een breed netwerk met andere kennisinstituten en 

maatschappelijke organisaties is CROW-KpVV betrokken  

bij actuele ontwikkelingen in het decentrale beleid en 

verspreidt en borgt relevante kennis. CROW-KpVV signaleert 

nieuwe ontwikkelingen, geeft aan wat hun betekenis is en 

wat de gevolgen kunnen zijn. 

Over CROW
CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen  

voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, 

verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen we samen  

met externe professionals die kennis met elkaar delen  

en toepasbaar maken voor de praktijk.

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder 

winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de 

toekomst. Wij streven naar de beste oplossingen voor 

vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, 

openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. 

Bovendien zijn wij experts op het gebied van aanbesteden 

en contracteren.
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direct toepasbaar
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CROW en degenen die aan deze publicatie hebben mee-

gewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens zorg-

vuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap 

en techniek. Desondanks kunnen er onjuistheden in deze 

publicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico 

daarvan. 

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan 

deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprake-

lijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het 

gebruik van de gegevens.
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Inleiding

Het personenvervoer in Nederland verandert. Onder druk 

van bezuinigingen zijn overheden op zoek naar een nieuwe 

balans tussen openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. 

Dat betekent dat in sommige delen van Nederland, vooral 

in dunbevolkte gebieden, geen of veel minder openbaar 

vervoer wordt aangeboden. Maar dat betekent niet dat er 

geen vraag naar vervoer is.

Vaak is sprake van een concrete, lokale vraag naar vervoer. 

Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die transport nodig 

hebben om bij de winkel of bij medische voorzieningen  

te komen. Of dorpsbewoners zonder auto die naar de 

dichtstbijzijnde bushalte willen. Een lokale vraag naar ver-

voer betekent dat een lokaal antwoord wordt gegeven. 

Overheden, vervoerders en particulieren bedenken op los-

singen die zo divers zijn, dat het moeilijk is om een definitie 

voor het begrip ‘kleinschalige mobiliteitsoplossingen’ te 

geven. Met welke voertuigen worden gereden? Wordt 

gewerkt met betaalde krachten of met vrijwilligers?  

Is er een dienstregeling? De antwoorden verschillen  

van project tot project. 

De buurtbus is de bekendste vorm van kleinschalige mobili-

teit. Op veel plaatsen in Nederland rijden de achtpersoons-

busjes met vrijwilligers aan het stuur. Maar de buurtbus is 

niet altijd de juiste oplossing. In sommige gebieden is de 

vraag naar vervoer bijvoorbeeld zo klein dat het minimum-

aantal passagiers voor de buurtbus niet gehaald wordt, of is 

behoefte aan vervoer voor een specifieke doelgroep, zoals 

ouderen. Door gericht in te spelen op de vraag naar vervoer 

is het zelfs mogelijk om een beter vervoeraanbod te ont-

wikkelen dan de klassieke lijnbus, die op een breed scala 

aan vragen moet inspelen.

De afgelopen jaren zijn steeds meer kleinschalige mobiliteits-

projecten ontstaan en naar verwachting zullen er de 

komende jaren nog meer bij komen. Met het groeiende aan-

tal projecten op dit gebied, groeit ook de vraag naar kennis. 

Organisaties die ‘iets’ met vervoer in hun regio willen, hebben 

daar vaak vragen over. Waar haal ik startsubsidie vandaan? 

Hoe kan ik het beste aansluiten op de doelgroep? Hoe voor-

kom ik valse concurrentie met aanbesteed vervoer? 

In deze brochure geven we geen antwoord op deze vragen. 

We beschrijven vier verschillende projecten uit Nederland, 

die een oplossing hebben gevonden voor een lokaal vervoer-

probleem. Drie recent gestarte projecten en de HugoHopper, 

die al sinds 2010 bestaat. De overeenkomst zit in het feit dat 

groepen mensen de handen ineensloegen om een antwoord 

te vinden op het gebrek aan vervoer in hun regio.

Of de oplossingen uit Zeeland, Limburg, Texel en Heerhugo-

waard ook de oplossing is voor vervoervragen in andere 

delen van het land, laten we over aan de lezer. Met deze 

brochure willen we niet alleen praktische kennis over de do’s 

& don’ts van kleinschalige mobiliteitsoplossingen delen. We 

willen ook een brede doelgroep, van gedeputeerden en 

wethouders tot lokale belangenverenigingen en instellingen 

voor doelgroepen inspireren om een passende oplossing 

te vinden voor hun lokale vraag naar mobiliteit.
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Lessen uit vier projecten

Welke lessen zijn te leren uit de vier in deze brochure 

beschreven projecten? De eerste les is natuurlijk dat de 

allesomvattende oplossing voor kleinschalige mobiliteit 

niet bestaat; daarvoor zijn de doelgroepen en de lokale 

omstandigheden te verschillend. Maar voor bestuurders, 

dorpsraden, belangenverenigingen of andere groepen die 

een vorm van kleinschalige mobiliteit willen ontwikkelen, zijn 

wel een aantal praktische tips te lezen. Hieronder worden 

ze op een rijtje gezet:

  Onderzoek de vraag naar vervoer.

  Het is eerste wat een startend project zich zou moeten 

afvragen is: voor wie doen we dit en wat willen deze 

mensen? Daaruit zijn allerlei andere vragen af te leiden: 

waar willen deze mensen naartoe reizen? Is de doel-

groep mogelijk slecht ter been? Mogen alleen mensen 

uit de eigen regio met het vervoer reizen? Om hoeveel 

mensen gaat het eigenlijk? Wat willen of kunnen zij betalen 

voor het vervoer? Door op dit soort vragen een antwoord 

te zoeken, ontstaat een goed beeld van de doelgroep. 

Op basis daarvan is het mogelijk om een business case 

voor het project op te stellen en allerlei praktische vragen 

te beantwoorden: is een grote bus nodig of is een kleiner 

voertuig voldoende? Hoeveel subsidie is eigenlijk nodig?

  Mensen vinden vervoer van deur tot deur of veel stop-

plekken fijn.

  Voor veel ouderen en voor mensen met een beperking is 

het niet mogelijk om naar een halte vijf straten verderop 

te lopen. Maar ook mensen die goed ter been zijn vinden 

het prettig als de halte dichtbij huis is. Alle projecten in 

deze brochure hebben daarom voor vervoer van deur  

tot deur of voor een systeem met veel haltes gekozen. 

Door moderne planningssoftware is het mogelijk om 

daarbij redelijk efficiënt te werk te gaan. 

  Voorbereiden kost tijd; plan zorgvuldig.

  Het opzetten van een nieuw vervoersysteem is een  

tijdrovend proces waarin veel knopen moeten worden 

doorgehakt. Door het proces te plannen en voldoende 

tijd in te ruimen voor de verschillende onderdelen zoals 

het testen van software of het werven van vrijwilligers,  

is het mogelijk om overzicht te houden, ook als er iets 

onverwachts gebeurt. Een lange ontwikkeltijd kan echter 

kwalijk zijn; daardoor bestaat het gevaar dat mensen zich 

tegen het project keren, zoals op Texel gebeurde. 
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  Leasen is handig, verzekeren cruciaal.

  Voertuigen zijn een dure aanschaf voor een startend 

project. Leasen is een mogelijke oplossing en is door-

gaans al na een paar maanden goedkoper dan huren. 

Het is belangrijk om te zorgen voor een goede verzekering 

voor chauffeurs, voertuigen en passagiers. Daarbij is het 

wel de vraag welke verzekering het beste past bij het 

project en hoe wordt omgegaan met zaken als eigen risico. 

  Mond-op-mondreclame en communicatie zijn essentieel.

  Zonder bekendheid van het project komen er geen passa-

giers. Ook bij de marketing is het nuttig om de klant te 

kennen; is een advertentie in de huis-aan-huiskrant het 

juiste middel of is de klant beter te bereiken via sociale 

media zoals Facebook? Het opzetten en uitvoeren van 

een marketingcampagne kost veel tijd en mankracht, 

maar kan ook veel nieuwe klanten opleveren. De beste 

reclame voor kleinschalige mobiliteitsprojecten blijkt 

vaak mond-op-mondreclame te zijn. Als eenmaal in de 

eigen regio bekendstaat hoe prettig het is om met het 

nieuwe systeem te reizen, trekt dat veel nieuwe klanten.

  Wacht bij het ontwikkelen van een kleinschalig mobiliteits-

project tot bekend is wat het aanbod van openbaar vervoer 

is, zeker tijdens een aanbesteding.

  Tijdens aanbestedingen of grote bezuinigingsrondes, is 

vaak niet duidelijk welk vervoeraanbod dit uiteindelijk 

oplevert. Vaak pakt het resultaat anders uit dan verwacht 

en wordt meer vervoer aangeboden, of juist minder. Het 

is goed om daarmee rekening te houden bij het ontwik-

kelen van kleinschalige mobiliteit. 

  Houd vrijwilligers enthousiast en betrokken.

  Vrijwilligers doen hun werk omdat ze het belangrijk vinden 

om iets te doen voor de maatschappij, om zichzelf te 

ontwikkelen en een sociaal netwerk op te bouwen of te 

onderhouden en omdat ze het leuk vinden. Een vorm van 

vrijwilligersbeleid is daarom een goede toevoeging aan 

de organisatie. Organiseer daarnaast een paar keer per 

jaar een activiteit voor de vrijwilligers, zoals een uitstapje, 

een kerstborrel of een barbecue. Dat is niet alleen goed 

voor het teamgevoel, maar ook gezellig en een mooie 

manier om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

  Zorg voor goede kwaliteit door trainingen, cursussen, 

medische keuringen en de Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG).

  Door cursussen en trainingen ontwikkelen de vrijwilligers 

zich, maar kunnen ze hun werk ook beter doen. De Ver-

klaring Omtrent het Gedrag en de medische keuring zijn 

goede manieren om te weten ‘wat voor vlees men in de 

kuip heeft’ en of de persoon in kwestie fit genoeg is om 

het betreffende vrijwilligerswerk te doen. Omdat het om 

vrijwilligerswerk gaat, is het gepast om als organisatie 

zelf de kosten voor deze zaken te betalen.

  Vrijwilligers, professionals of een mix?

  Vanwege de kosten lijkt het voordelig om zo veel mogelijk 

werk uit handen te geven aan vrijwilligers. Dat heeft echter 

ook nadelen. Van vrijwilligers kan geen grotere tijdsbeste-

ding dan een paar uur per week worden verwacht, ze 

kunnen makkelijk uit de organisatie vertrekken waardoor 

kennis en ervaring verdwijnt en ze hebben vaak minder 

kennis en werkervaring op het gebied van personen-

vervoer dan professionals. In de beschreven projecten in 

Limburg en Heerhugowaard is gekozen voor een kleine 

basis van betaalde krachten en de inzet van een groep 

vrijwilligers. Hoewel dit bij deze twee projecten op een 

andere manier is uitgevoerd, worden hiermee wel een 

aantal van de nadelen van het werken met vrijwilligers 

ondervangen. 

  Houd het vooral simpel.

  Waarschijnlijk voelt de doelgroep zich niet aangesproken 

door een ingewikkeld ogend vervoersysteem met een 

complexe dienstregeling of een bureaucratisch passen-

systeem waarvoor allerlei indicaties nodig zijn. Een reiziger 

wil instappen en wegwezen. Vooral ouderen laten zich 

afschrikken door systemen die ingewikkeld zijn. Kies 

daarom voor een eenvoudig systeem en neem de tijd  

om uit te leggen hoe het werkt. 

De ontwikkeling van kleinschalige mobiliteit gaat ondertussen 

gestaag door. Misschien bent u op dit moment zelf bezig 

met het ontwikkelen van een project op dit gebied dat weer 

nieuwe inzichten biedt. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu heeft recent een uitvraag gedaan naar initiatieven op 

het gebied van taxiregelgeving die het gebruik van taxi’s voor 

deur-tot-deurvervoer kunnen bevorderen. Op basis van deze 

uitvraag wil het ministerie een aantal experimenten uitvoeren. 

Wij zullen de nieuwe ontwikkelingen blijven monitoren.
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Hoe is het project ontstaan?

De basis voor de Texelhopper is gelegd in 2010, toen de 

provincie erachter kwam dat ze veel geld in minder goed 

bezet openbaar vervoer stak (25 procent van het budget  

in 15 procent van de reizigers) en moesten bezuinigen.  

Het openbaar vervoer op het platteland kwam niet overeen 

met de vraag naar vervoer. Daarnaast zijn lege bussen  

niet duurzaam. De provincie vroeg de Noord-Hollandse 

gemeenten om plannen voor beter openbaar vervoer.  

Een Texelse ondernemer bedacht een plan waarbij alle 

voertuigen op Texel lege stoelen konden aanbieden om 

mee te reizen. Dat is via een motie van de gemeenteraad  

bij de provincie terechtgekomen. De verdere ontwikkeling 

van het plan tot de uiteindelijke Texelhopper is een lerend 

proces geweest. 

Voorafgaand aan de start is veel verzet geweest tegen het 

opheffen van een aantal vaste buslijnen en de komst van  

de Texelhopper. De Texelhopper zou te duur zijn, mensen 

moesten vooraf reserveren en er kon niet met de OV-chip-

kaart betaald worden. Na een aantal malen uitstel, is de 

start van de Texelhopper vrij vlot verlopen, zonder noemens-

waardige kinderziekten. 

De Texelhopper is vraag beïnvloed-vervoer. Dit is een nieuwe 

vorm van openbaar vervoer, dat voorziet in de leemte die 

zich bevindt tussen het reguliere openbaar vervoer volgens 

dienstregeling en het vraaggestuurde ‘bijzondere’ (doel-

groepen-)vervoer (Regiotaxi, Wmo-vervoer enzovoort). De 

ontwikkelaars vinden dat je bij een dergelijk project beter 

niet kunt proberen om een bestaand product aan te passen, 

maar beter iets nieuws kunt ontwikkelen dat echt werkt. Ze 

zijn ervan overtuigd dat het systeem van de Texelhopper op 

veel meer plekken toegepast kan worden en zijn graag bereid 

belangstellenden nader te informeren over de Texelhopper. 

Hoe kan ik ermee reizen?

Alle bewoners en bezoekers van Texel. Wie met de Texel-

hopper wil reizen, moet vooraf reserveren via de telefoon 

bij de regiecentrale, via een internetbrowser of de Texel-

hopper-app. Inmiddels verloopt 55 procent van de boekingen 

via de app. Ritten boeken kan tot een uur voor vertrek, in de 

haven zelfs tot nul minuten voor vertrek. De Texelhopper 

rijdt dagelijks tussen 5.00 en 22.00 uur. De reiziger geeft 

 1 Texelhopper

Naam project Texelhopper

Contactgegevens Florien Molendijk 06-53863303  

of molendijkf@noord-holland.nl, Albert Zuijderland 

06-30397494 of a.zuijderland@infodatasolutions.nl, 

Maarten de Keijzer 06-54931494 of  

M.dekeijzer@transtecadviseurs.nl

Korte omschrijving Texelhopper verzorgt het openbaar 

vervoer op Texel. Dit bestaat uit een lijndienstverbinding 

en uit ‘vraag beïnvloed’-vervoer waarmee het eiland 

voor iedereen bereikbaar is geworden. Texelhopper 

werkt met innovatieve software en groeit flink. 
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aan van waar naar waar hij wil reizen en hoe laat hij wenst te 

vertrekken of aankomen. Op basis daarvan krijgt de reiziger 

te horen of te lezen op welk tijdstip hij bij welke halte zal 

worden opgehaald en afgezet. Deze tijden worden vanuit 

het logistieke proces bepaald; bij elke haltepaal horen twee 

van de reisrichting afhankelijke patroontijden per uur die 

feitelijk vastliggen en als semi-dienstregeling gezien kunnen 

worden. De reiziger heeft dus wel invloed op zijn reis, maar 

hij is wat de tijden betreft niet uiteindelijk bepalend; dat 

doet het systeem. De reiziger wordt nooit later dan tien 

minuten na de afgesproken vertrektijd opgehaald. 

Reizen gaat van en naar de honderdvijftig haltes op het 

eiland, op een paar plekken waar geen halte is, is 

deur-tot-deurvervoer mogelijk. De planningssoftware 

maakt van al die ritten zo slim mogelijke routes langs de hal-

tes, de centralist wijst deze ritten toe aan de voertuigen. Vier 

‘dedicated’ achtpersoons- busjes zijn aanwezig die volledig 

en exclusief ingezet worden voor het Texelhopper-vervoer. 

Indien nodig wordt bij gesprongen met extra materiaal, bij-

voorbeeld een touringcar voor het vervoer van een groep.

Omdat wordt gereden met toegankelijk materieel, met een 

lage vloer en een brede zij-instap waarin plaats is voor een 

rolstoel, is het mogelijk dat een deel van de Wmo-gerechtig-

den op het eiland reizen met de Texelhopper. Het blijkt in 

de praktijk dat een aantal Wmo-reizigers voor de Texel-

hopper in plaats van de Wmo-taxi kiest. Ook een deel van 

de kinderen uit het leerlingenvervoer zou gebruik kunnen 

maken van de Texelhopper. 

Dagelijks maken gemiddeld 508 mensen gebruik van  

buslijn 28, de enige buslijn op Texel. Het aantal gebruikers 

van de Texelhopper lag in april op een gemiddelde van 

215 mensen per dag tegen 180 in startmaand januari.  

Van de 215 reizigers die per dag gebruikmaakten van de 

Texelhopper, had 58 procent als bestemming de veerhaven.  

De bezettingsgraad per route lag op 48 procent en de 

punctualiteit van de ritten was 95 procent. In totaal werden 

in april 4759 ritten met de Texelhopper geboekt. Hiervan 

kon 96 procent worden gecombineerd met andere ritten. 

Zie het informatiedashboard op www.texelhopper.nl.

Het servicebureau verwerkt binnen tien dagen de binnen-

gekomen klachten. Dankzij logging van de boekings- en 

ritdata kan worden nagegaan wat misging.

De gemeente en de provincie houden contact met de  

reizigers via een betrokken klankbordgroep van eiland-

bewoners, met de oorspronkelijke initiatiefnemer als  

voorzitter. De klankbordgroep heeft ongeveer tien leden. 

IT-ontwikkelaar InfoData Solutions is bezig om een terug-

koppelingssysteem voor ervaring met de gereden ritten in 

de boekingsapp te bouwen. Dit is nog niet concreet, maar 

het is de bedoeling dat reizigers over elke rit een paar vragen 

kunnen invullen om de rit te beoordelen, waardoor klant-

tevredenheidsonderzoek kan worden gedaan.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De provincie en de gemeente Texel zijn gezamenlijk 

opdrachtgever. De regiecentrale wordt door de gemeente 

geëxploiteerd, waarbij de integrale software voor agenda, 

planning, aansturing, verantwoording en afrekening is 

geleverd door InfoData Solutions. Het vervoer is de ver-

antwoordelijkheid van Connexxion, waarbij zij zelf de  

vaste buslijn rijden en het vraaggestuurde openbaar ver-

voer laten uitvoeren door TBO, een Texelse onderneming.

De pilot heeft een goede start gemaakt. Het aantal ritten 

neemt snel toe. De partijen weten elkaar goed te bereiken 

als er iets is, bijvoorbeeld bij problemen met het internet  

bij InfoData Solutions.

De partijen komen eens in de twee weken bijeen om het 

verloop van de pilot te monitoren en eventueel aanpassingen 

aan te brengen in het systeem. Dat bevalt goed; partijen zijn 

enthousiast over het resultaat.
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Wat kost het en wat levert het op?

De software voor de Texelhopper is in opdracht van de  

provincie ontwikkeld door InfoData Solutions, de Texel-

hopper wordt uitgevoerd door een lokale taxiondernemer 

in samenwerking met Connexxion. Voor de pilot zijn vier 

dedicated busjes aangeschaft, voertuigen die volledig 

inzetbaar zijn voor de Texelhopper. Daarnaast kan de regie-

centrale een beroep doen op het wagenpark en de inzet 

van TBO.

 

Klanten betalen 3 euro per reis met de Texelhopper. Er zijn 

drie manieren om met de Texelhopper te reizen. Iedereen 

kan zich aanmelden voor een gratis Texelhopper-pas waar-

mee reizigers ritten kunnen boeken en achteraf via incasso 

betalen. Inmiddels zijn veertienhonderd passen uitgegeven. 

Ten tweede is er een mogelijkheid om losse kaartjes te 

kopen. Honderdtwintig verkooppunten zijn aanwezig op 

het eiland en in een in Den Helder. Verder wordt onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden voor een toeristenpas en 

e-tickets.

Reizigers die een rit via de Texelhopper-app boeken,  

kunnen die betalen via Ideal of creditcard, of ze kunnen  

het nummer invoeren dat op een los gekocht papieren 

kaartje staat. Wie met de app een rit boekt, krijgt een  

email met een bevestiging.

Het is niet mogelijk om met de OV-chipkaart te betalen in 

de Texelhopper. Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de 

toeristen op Texel geen OV-chipkaart bezit (vaak bezitten 

slechts enkele gezinsleden een OV-chipkaart en de rest 

niet) en van de bezoekers die aangeven met het openbaar 

vervoer te willen reizen op Texel bezit 20 procent geen 

OV-chipkaart. Voor veel reizigers blijkt de gratis Texel-

hopper-pas een uitkomst.

Vooraf werd opgemerkt dat 3 euro per rit te duur zou zijn. 

Uit analyse van oude reisdata is gebleken dat busritten op 

Texel gemiddeld 3 euro kosten. Reizigers die een kort ritje 

maken met de Texelhopper zijn daardoor duurder uit dan 

voorheen. Reizigers die een lange rit maken zijn goedkoper 

uit. Daar staat meer kwaliteit tegenover: veel meer plekken 

zijn goed bereikbaar door de honderdvijftig haltes die kris-

kras verbonden zijn, de beschikbaarheid is toegenomen 

(van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat) en het vervoer is 

door vrijwel iedereen goed te gebruiken.

 

Naast de 3 euro van de reiziger, ontvangt de vervoerder voor 

elke Texelhopper-rit gemiddeld 3 euro subsidie. Nu het aan-

tal reizigers stijgt, zijn de kosten ongeveer even hoog als van 

de opgeheven buslijnen. De subsidie van de provincie heeft 

een maximumbedrag. Het is de bedoeling dat de Texelhop-

per zoveel mogelijk reizigers trekt, dan is het systeem ook 

houdbaar in het laagseizoen, als er geen toeristen zijn.

Tips en valkuilen? 

Om de ritten zo efficiënt mogelijk in te plannen wordt achter 

de schermen gewerkt met een ‘semi-dienstregeling’, waar 

de planning op wordt gebaseerd. De planning wordt daar-

door efficiënter.

Durf out of the box te denken. Met het aanpassen van sys-

temen bereik je altijd een suboptimaal systeem. Innovatie is 

vernieuwing, dus bedenk iets nieuws. Veel opdrachtgevers 

zoeken een oplossing in het toevoegen van regie. Dit kost 

veel geld en verandert niets aan de kwaliteit van het vervoer. 

Op Texel hebben provincie en gemeente een totaaloplos-

sing willen neerzetten, met een concept dat kostenefficiën-

ter is en wél de kwaliteit biedt waar de reiziger om vraagt.

In de twee jaar ontwikkeltijd is veel weerstand ontstaan en 

begonnen boze burgers met actiegroepjes, Facebookpagina’s 

enzovoort. Laat je daardoor niet afschrikken en maak vaart; 

hoe langer de voorbereiding duurt, hoe meer ruimte voor 

angstige voorgevoelens en meer en meer detailzaken moeten 

worden opgelost. Het heeft geholpen om met een deskundig 

en hecht team samen te werken, waarin alle disciplines ver-

enigd zijn: kennis van vervoer, ICT, marketing en bestuur. 

Dat is een unieke samenwerking die veel energie geeft om 

alle uitdagingen te overwinnen.

 9Hoofdstuk 1 – Texelhopper



Hoe is het project ontstaan?

In de ov-concessies in Limburg wordt een ov-verbinding  

bij elk dorp met minstens vierhonderd inwoners gevraagd. 

Veel van deze buslijnen kennen een te lage bezetting, 

daarom verdwijnt deze eis in de concessie Limburg die in 

december 2016 ingaat (door moeilijkheden bij de gunning 

is dit nog afwachten, red.). Daardoor ontstaan ‘witte vlek-

ken’ in het openbaar vervoer. Voor deze witte vlekken wil 

de provincie een maatwerkoplossing ontwikkelen. Om te 

onderzoeken wat de vervoerbehoefte in deze gebieden is, 

is de pilot met de Wensbussen gestart. Tijdens de pilot 

wordt informatie verzameld over het functioneren van 

kleinschalig vervoer in dorpen. Met die informatie wordt  

in de nieuwe concessie een definitieve versie van de Wens-

bus ontwikkeld.

De Wensbus is gestart met zes pilots die in eerste instantie 

drie maanden zouden duren. De Wensbus is vanaf de start 

gecoördineerd door het Wensbus-team, bestaande uit 

Hanna Smeets vanuit de Provincie Limburg, Ton Ory vanuit 

de Vereniging Kleine Kernen en Ger Joosten vanuit Veolia. 

Voor de start van de pilot heeft de provincie een oproep 

gedaan voor potentiële pilotprojecten. 

De aanvragen zijn door het Wensbus-team beoordeeld op 

een aantal criteria:

  Wat is er nu voor openbaar vervoer in het gebied en waar 

rijdt dat? In het Leudal loopt bijvoorbeeld wel een 

ov-verbinding van noord naar zuid, maar niet van oost 

naar west.

  De aanvrager moet een organisatievorm hebben en een 

rechtspersoon zijn.

  De organisatie moet een idee over de doelgroep en het 

te verwachten aantal gebruikers hebben.

  Het gebied mag niet te groot zijn, de bus moet in een  

half uur op en neer kunnen.

  Een lijst van essentiële locaties in het gebied en net 

erbuiten; ziekenhuis en andere zorginstellingen, markt, 

de bank, horeca enzovoort.

  De kern van het gebied ligt in een gebied zonder open-

baar vervoer.

Op basis van deze criteria is een aantal pilotgebieden gese-

lecteerd. Een aantal gebieden is achter de hand gehouden 

voor de latere uitbreiding van de pilot. Een paar aanvragers 

 2 Wensbus

Naam project Wensbus

Contactgegevens Hanna Smeets 043-3898881  

of jjam.smeets@prvlimburg.nl

Korte omschrijving De Wensbus verzorgt vervoer op 

afroepbasis in gebieden zonder openbaar vervoer, 

vooral gericht op ouderen. De organisatie is in handen 

van vrijwilligers, met ondersteuning van onder andere 

de provincie. De Wensbus draait nu als pilot en zal in  

de nieuwe concessie Limburg een vervolg krijgen.
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zijn gevraagd om samen te gaan werken, omdat ze ongeveer 

uit hetzelfde gebied komen. Op basis van de resultaten van 

de eerste proefperiode van zes maanden, heeft het Wens-

bus-team besloten door te gaan met de pilot tot het einde 

van de ov-concessie Limburg op 10 december 2016. De 

Wensbus is sindsdien twee keer uitgebreid. Er zijn nu elf 

Wensbus-projecten, waarvan tien met diverse typen kleine 

busjes en een recent gestarte pilot rijdt met privéauto’s. 

Gelet is op geografische spreiding, zodat gekeken kan wor-

den naar hoe de verschillende projecten zich ontwikkelen.

Om te voorkomen dat een aanbesteding nodig zou zijn voor 

de Wensbus, is gebruikgemaakt van de mogelijkheden die 

het bestek biedt voor vervoerkundige experimenten. Daar-

door valt de Wensbus onder de concessie. Vervoerder Veolia 

is niet verantwoordelijk voor de uitvoering, maar heeft in 

het team de rol van adviseur. Bovendien lopen alle geld-

stromen via Veolia. Het project met de privéauto’s valt  

buiten de concessie, maar het voorstel is interessant 

genoeg om het te proberen.

Het vernieuwende element zit vooral in het rijden zonder 

dienstregeling en in de creativiteit en organisatiekracht van 

de vrijwilligers. Zo proberen enkele pilots ander vervoer in 

combinatie met het vervoer van passagiers uit, zoals in Land-

graaf (Werkbedrijf) en Boekend (aanvullend medicijn- en 

maaltijddistributie).

Hoe kan ik ermee reizen?

De doelgroep van de Wensbus zijn bewoners van de regio 

van het betreffende Wensbus-project die zelfstandig in- en 

uit de bus kunnen stappen. Het is niet de bedoeling om de 

concurrentie met de Regiotaxi of lokaal openbaar vervoer 

aan te gaan. De Regiotaxi richt zich meer op vervoer vanuit 

de Wmo, terwijl de Wensbus zich richt op reizigers zonder 

indicatie. Vaak zijn dit ouderen die niet meer over auto of 

over een e-bike beschikken. In een aantal bussen zou een 

rolstoel mee kunnen. 

De scheidslijn tussen Wensbus en Regiotaxi geeft discussie. 

De chauffeurs van de Wensbus zijn niet opgeleid voor het ver-

voer van minder valide mensen, terwijl Regiotaxichauffeurs 

hier wel kennis van hebben. Wie met de Wensbus wil reizen 

moet uiterlijk een dag van tevoren met het telefoonnummer 

van het project bellen, hoewel de vooraanmeldtijd per project 

verschilt. Later bellen kan, maar dan is er geen garantie dat de 

rit nog op de gewenste tijd kan worden ingeboekt. Ritten met 

een begin- of eindpunt buiten het vervoergebied worden in 

overweging genomen; ziekenhuizen liggen bijvoorbeeld bijna 

altijd buiten het vervoergebied, maar mogen wel.

  

Het project in Schinnen heeft een aantal vaste locaties  

buiten het gebied gedefinieerd, zoals het station, het zieken-

huis en een verzorgingstehuis. Het nadeel daarbij is dat de 

ziekenhuizen in het gebied steeds verder fuseren, zodat 

behandellocaties verder van de patiënten af liggen. 

De groei van het aantal reizigers wordt per project geregis-

treerd. Vier van de zes eerste projecten zijn met lijndiensten 

gestart, maar dat bleek amper reizigers te trekken. Sinds 

met deur-tot-deurvervoer op afroepbasis wordt gewerkt, 

zijn de reizigersaantallen gestegen. Vaak duurt het even 

voor een klantenkring is opgebouwd, soms heeft de Wens-

bus nog een imago van een ‘busje voor invaliden’. 

Mond-op-mondreclame blijkt het beste te werken voor het 

opbouwen van een klantenkring. Een enthousiaste project-

coördinator kan veel betekenen voor de groei van het aan-

tal reizigers. De langer lopende projecten zitten op enkele 

honderden reizigers per maand.

De projecten hebben korte lijnen met hun klanten. De pro-

vincie heeft sporadisch contact met de doelgroep. Af en 

toe worden klantendagen georganiseerd en de provincie  

is van plan om interviews bij klanten af te nemen en een 

aantal groepsgesprekken te houden. Ook krijgt de provincie 

veel informatie over de klanten via de projecten. 

Het aantal klachten over de Wensbus is minimaal en meestal 

planning technisch. De klachten worden in overleg met de 

betreffende klant door het project zelf naar tevredenheid 

opgelost. Er is geen georganiseerde reizigersinspraak, maar 

door de korte lijnen met de klanten kunnen de projecten 

goed inspelen op de behoeften van hun klanten.

Zodra bekend wordt wie de nieuwe vervoerder voor de 

concessie Limburg is, gaat de provincie daarmee in gesprek 

over de voortzetting van de pilot met de Wensbussen. De 

provincie wil de pilotprojecten na afloop van de concessie 

door laten lopen. Het is nog onduidelijk of dit gaat gebeuren 

onder de hoede van de gemeente, de provincie en/of de 

nieuwe concessiehouder. 
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Hoe zit de organisatie in elkaar?

De provincie Limburg is de initiatiefnemer en financier van 

het project onder de voorwaarde dat de Wensbus-projecten 

zelf organiserend zijn. De projecten hebben een eigen 

coördinator (meestal in een duo-functie), een of meerdere 

planners en een team chauffeurs. De provincie organiseert 

af en toe een bijeenkomst voor de coördinatoren, waar 

nieuwe ontwikkelingen en ervaringen worden besproken. 

De projecten zijn sterk lokaal gebonden, gericht op de 

lokale behoeftes en verschillen daardoor flink van elkaar. 

Het project in Meers is bijvoorbeeld een echt burgerinitiatief, 

met als doel oudere mensen zo lang mogelijk in het dorp  

te laten wonen. De organisatie werkt vanuit de Dorpsdag-

voorziening Bie Gerda in een voormalige bakkerij. Het project 

in Boekend is gekoppeld aan de Bekkerie, een multifunctio-

neel centrum dat werkt met verstandelijk beperkte volwas-

senen onder de hoede van professionele hulpverleners en 

ondernemers. De chauffeurs van het Wensauto-project zijn 

ook vrijwilliger op de Bekkerie. Het is de bedoeling dat de 

projecten zelf hun opgebouwde kennis gaan vastleggen, 

vanwege het verloop in de organisaties.

 

Alle medewerkers van de Wensbussen zijn vrijwilligers.  

Bij het project in Landgraaf worden via het Gemeentelijk 

Werkbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

ingezet. Het is de bedoeling dat zij met behoud van uitkering 

ervaring opdoen als chauffeur. Het werven van vrijwilligers 

is tot nu toe zonder problemen verlopen. Om een volledig 

project te rijden zijn maximaal twintig vrijwillige chauffeurs 

nodig, maar er zijn projecten die prima op acht of negen 

vrijwilligers draaien. Er zit wel verloop in de vrijwilligers, dus 

projecten moeten opletten dat er voldoende aanwas van 

vrijwilligers is. Het werken met vrijwilligers leveren soms 

problemen op met het UWV. Recent kreeg een 62-jarige 

vrijwilliger te horen dat hij niet voor de Wensbus mocht 

werken, omdat hij fulltime beschikbaar moest blijven voor 

de arbeidsmarkt. Ook de vakbonden spelen af en toe op;  

de Wensbus zou werkverdringing betekenen voor betaalde 

krachten op reguliere buslijnen.

Het Wensbus-team en de projecten spreken elkaar regelmatig. 

De gemeenten sluiten regelmatig aan bij de overleggen en 

worden op de hoogte gehouden van de voortgang. De voort-

gang van de pilot Wensbus wordt jaarlijks schriftelijk en 

mondeling geëvalueerd. De samenwerking bevalt goed. 

Deze zomer wordt een tussentijdse evaluatie gehouden. 

De verschillende pilotprojecten worden geëvalueerd aan 

de hand van de volgende drie criteria: 

 Inrichting en continuïteit van de Wensbus-organisaties.

 Een aantoonbare lokale vervoerbehoefte.

 Aansluiting op het openbaar vervoer in de regio.

12 Kleinschalige mobiliteitsoplossingen



Wat kost het en wat levert het op?

Alle pilotprojecten ontvangen een opstartsubsidie van 

1000 euro van de provincie, waar opstartkosten van  

betaald kunnen worden. De Wensbussen worden door de 

provincie via Veolia gehuurd en zijn verzekerd. Daarnaast 

hebben alle chauffeurs op kosten van de provincie een 

medische keuring en rijinstructie met de bus/auto gehad  

en zijn ook de verplichte Verklaringen Omtrent het Gedrag 

(VOG) van de chauffeurs door de provincie betaald.

De provincie betaalt de huur van de voertuigen, de brand-

stof en de verzekeringen. De provincie heeft ervoor gekozen 

om de projecten uitgebreid te verzekeren en draagt in rede-

lijkheid het eigen risico bij schade. De verzekering is in de 

praktijk een behoorlijk complexe en kostbare opgave, omdat 

het rijden van de busjes tussen vrijwilligerswerk, taxi en 

openbaar vervoer invalt. Er wordt onderzoek gedaan naar 

een betaalbare oplossing. 

Een enkele pilot betaalt een vrijwilligersvergoeding aan de 

vrijwilligers. Sommige projecten kiezen ervoor om dat geld 

in het project te steken, anderen betalen er een gezellige 

avond van of gebruiken het ter dekking van eventuele (par-

keer)boetes. Snelheidsover tredingen zijn voor rekening van 

de betreffende chauffeur.

Reizigers die met de Wensbus mee willen, betalen meestal 

een vast tarief, bijvoorbeeld 1 euro per rit, of 2,50 euro naar 

het wat verder weg gelegen ziekenhuis. In een project wordt 

een starttarief met een kilometertarief gehanteerd. De bussen 

hebben een basisbestickering met de provincievlag, op de 

achterkant is ruimte voor reclame. De lokale projecten zijn 

verantwoordelijk voor de marketing en eigen publiciteit, maar 

de provincie ondersteunt met een huis-aan-huisinformatie-

pakket, inclusief brief, stickers, flyer en eventueel een tegoed-

bon voor een rit.

De huur van de bussen is vrij hoog. Vooraf was gerekend  

op een korte pilot, maar deze werd steeds langer. Achteraf 

hadden de bussen beter geleased kunnen worden. Mede 

door de hoge huur- en verzekeringskosten rijden de Wens-

bussen niet kostendekkend. Ook de keuze voor een bepaald 

type bus, bijvoorbeeld een achtpersoonsbus, of een lichtere 

zespersoonsbus kan uitmaken in de kosten. 

Tips en valkuilen?

  Achteraf gezien waren de bussen goedkoper geweest  

als ze geleased waren voor een langere periode. Die tijd 

is ook nodig om een klantenkring op te bouwen. 

  Voor nieuwe Wensbus-projecten is het aan te raden om 

na te denken over de potentiële klantenkring in hun gebied. 

  Het Wensbus-team adviseert lokale Wensbus-organisaties 

om goed contact te houden met lokale taxivervoerders. 

De praktijk leert dat zodra deze vervoerders door hebben 

hoe de Wensbus functioneert en welke reizigers ze mee-

nemen, de gemoederen bedaren en de Wensbus niet als 

concurrentie wordt gezien. 

  Het werkt goed als er een enthousiaste coördinator met 

mensenkennis is om het project te trekken.
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Hoe is het project ontstaan?

Binnen de gemeente Heerhugowaard was geld beschikbaar 

vanuit een Wonen-, welzijn- en zorgproject van de provincie 

Noord-Holland. De gemeente constateerde dat er goede 

voorzieningen voor ouderen waren, maar dat mensen er wel 

moesten kunnen komen. De ouderenbonden drongen aan 

op betere vervoervoorzieningen. Het openbaar vervoer is 

beperkt in Heerhugowaard en er werd een buslijn opgeheven 

in die periode.

De gemeente heeft een onderzoek laten doen waaruit 

bleek dat het mogelijk was om een soort ‘buslijnensysteem’ 

binnen de gemeente op te zetten. Op basis daarvan is een 

bedrijfsplan opgesteld en is de vereniging opgericht. De 

voorbereidingen hebben ongeveer tweeënhalf jaar in beslag 

genomen. De HugoHopper rijdt sinds augustus 2010. De 

HugoHopper kent voor haar leden een fijnmazig systeem 

van vaste buslijnen op vaste routes en vaste tijden is daar-

mee een innovatief concept binnen het vrijwilligersvervoer.

Er is bewust gekozen voor een verenigingsvorm. Het open-

baar vervoer was aan Connexxion gegund. Dat betekent 

dat je niet zomaar een buslijn mag starten, maar de leden 

van je eigen vereniging mag je wel vervoeren. Inmiddels 

weten de provincie en Connexxion dat de HugoHopper 

aanvullend vervoer verzorgt, en geen concurrent is. Ook de 

lokale taxibedrijven zien de HugoHopper niet als concurrentie, 

omdat de leden het niet zouden kunnen betalen om de ritjes 

die ze met de HugoHopper maken, met de taxi te doen.

Hoe kan ik ermee reizen?

De doelgroep van de HugoHopper zijn ouderen in Heer-

hugowaard. Wie met de HugoHopper wil reizen moet lid 

zijn van de vereniging, dat kost 12,50 euro per jaar. Een ritje 

met de HugoHopper kost 50 cent. De HugoHopper heeft 

vaste stopplaatsen, maar langs de route gaan staan en de 

hand opsteken naar de bus is voldoende om mee te kunnen.

De komende jaren wil de HugoHopper de discussie gaan 

voeren over het afstappen van het gesloten karakter en ook 

reizigers toelaten die geen lid zijn van de vereniging. De 

HugoHopper zou dan wel ‘iets extra’s’ doen voor haar leden. 

Die discussie kan nu wel gevoerd worden, omdat de provincie 

minder strak op de concessie van Connexxion hamert.

De HugoHopper is begonnen met vier lijndiensten, maar is 

sinds anderhalf jaar uitgebreid met doelgroepenvervoer en 

deur-tot-deurvervoer. Het deur-tot-deurvervoer is ontwikkeld 

op verzoek van de gemeente voor mensen die niet meer 

 3 HugoHopper

Naam project HugoHopper

Contactgegevens Frans Steenstra 06-11728624

Korte omschrijving De HugoHopper verzorgt vervoer 

voor ouderen in Heerhugowaard. Er zijn vier buslijnen 

en deur- tot-deurvervoer, die gereden worden door vrij-

willigers met kleine busjes. De HugoHopper is sinds de 

start in 2010 flink gegroeid en werkt kostenefficiënt.
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naar de halte kunnen komen. Reizigers die mee willen, 

moeten een dag van tevoren bellen en betalen 1,50 euro per 

rit. Er zitten veel vaste ritten bij, toch is het af en toe lastig 

plannen. Daarmee begeeft de HugoHopper zich op het 

terrein van het Wmo-vervoer. De gemeente stimuleert 

mensen om met de HugoHopper te reizen. De beleidslijn is; 

eerst kijken of het met de HugoHopper lukt, pas dan de Wmo. 

Momenteel bekijkt de HugoHopper of drie van de vier lijnen 

voortaan twee keer per uur in plaats van een keer per uur 

kunnen rijden, en of het mogelijk is om een lijn te openen 

naar het Medisch Centrum Alkmaar. 

De HugoHopper verzorgt groepsvervoer voor twee instel-

lingen in de gehandicaptenzorg. De woningen staan  

verspreid door Heerhugowaard en omgeving. De Hugo-

Hopper verzorgt het vervoer naar avondactiviteiten en rijdt 

op zaterdag als het G-voetbalteam een uitwedstrijd heeft. 

De lijndiensten zijn niet rolstoeltoegankelijk, het deur-tot- 

deurvervoer wel. Het leasecontract voor het wagenpark 

loopt binnenkort af, daarom wordt nu gekeken naar nieuwe 

bussen. De voorkeur gaat uit naar bussen waar de rollator 

voor in de bus mee kan, zodat de chauffeurs niet meer naar 

de achterkant van de bus hoeven te lopen om de rollator 

daar op te bergen. 

De HugoHopper is vanaf nul begonnen en groeide snel. 

Vooral het tweede jaar was succesvol. Inmiddels zijn er 

twaalfhonderd leden, dat aantal groeit langzaam, maar 

gestaag. Het aantal passagiers stijgt nog wel; afgelopen jaar 

waren dat er twintigduizend. De klanten gaan steeds meer 

reizen. Daarnaast is er een groep mensen die lid werd van 

de HugoHopper om het initiatief te steunen maar nu lang-

zaam afhaakt. Naast de passagiers op de lijndiensten, trekt 

de HugoHopper nog een paar duizend passagiers met 

groepsvervoer en deur-tot-deurvervoer.

Inmiddels is de HugoHopper bij alle inwoners van Heer-

hugowaard bekend. Toch gaan medewerkers van de Hugo-

Hopper nog af en toe bij verzorgingstehuizen, of andere 

plekken waar veel ouderen zijn, langs. Vaak blijkt dat er nog 

een drempel is om met de HugoHopper te reizen, bijvoor-

beeld omdat ouderen denken dat het ingewikkeld is. Ook 

wordt aan marketing gedaan door af en toe met een standje 

op bijvoorbeeld evenementen in Heerhugowaard te zijn. 

Mond-op-mondreclame is nog steeds belangrijk voor de 

HugoHopper.

De HugoHopper noemt zichzelf ‘vriendelijk, stipt en veilig’. 

Dat moeten de chauffeurs waarmaken voor de klanten. 

Nieuwe chauffeurs krijgen daarom een aantal trainingen, 

waarbij ze onder andere leren om rolstoelen vast te zetten.

Er is twee keer een klantenonderzoek gedaan. Daaruit blijkt 

dat klanten tevreden zijn over de HugoHopper. Vooral de 

behulpzame chauffeurs worden gewaardeerd. Door de 

HugoHopper komt de doelgroep meer buiten de deur. Een 

voorbeeld is een geval van een broer en een zus, die beiden 

aan de andere kant van Heerhugowaard wonen en elkaar 

dankzij de HugoHopper weer regelmatig zien. 

Er komen zelden klachten binnen en als die er zijn, wordt 

met de indiener van de klacht gebeld over een oplossing. 

De meeste klachten gaan over de vele drempels in de tra-

jecten. De chauffeurs krijgen training om zo voorzichtig 

mogelijk over drempels te rijden en de gemeente heeft 

toegezegd dat er niet nog meer drempels bij komen op de 

routes van de HugoHopper. 

Via de Ledenraad is er een vorm van reizigersinspraak. 

Gezien het geringe aantal klachten en de hoge cijfers in de 

klantenonderzoeken, gaat het bestuur van de HugoHopper 

ervan uit dat hierdoor voldoende inspraakmogelijkheid 

moet zijn.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De HugoHopper heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilli-

gers. Zij overleggen tweemaal per jaar met de Ledenraad. 

Op het kantoor van de HugoHopper in winkelcentrum Mid-

denwaard werkt een aantal betaalde krachten; een offi-

ce-medewerker en twee vervoercoördinatoren. De belang-

rijkste taak van de betaalde coördinatoren is het aansturen 

van vrijwilligers. Intern is de HugoHopper bezig om de 

organisatie te borgen door processen te verbeteren. Een 

aantal vrijwilligers werkt op kantoor en het wagenpark 

wordt beheerd door vrijwilligers. Er zijn bijna honderdtwin-

tig vrijwillige chauffeurs. De vrijwillige chauffeurs draaien 

diensten van drie uur rijden per twee weken. Als zij ergens 

tegenaan lopen in hun werk, kunnen ze dit kwijt bij de 

Chauffeursraad.

Het werven van chauffeurs gaat prima, er is zelfs af en toe 

een wachtlijst. De meeste chauffeurs zijn mannen van 

boven de zestig. Het invullen van bestuursfuncties gaat 

moeizamer, omdat daarvoor specifieke kennis en ervaring 

wordt gevraagd. De groep vrijwilligers is zo groot geworden 

dat niet iedereen elkaar meer kent. Toch blijft het sociale 

aspect essentieel. De HugoHopper organiseert elk jaar  

een nieuwjaarsborrel en een zomerse activiteit zoals een 

barbecue voor haar vrijwilligers.

De dagelijkse organisatiestructuur draait soepel en functio-

neert als een echt bedrijf. De Ledenraad wordt ervaren als 

een ‘moetje’. Als vereniging is de HugoHopper verplicht om 

haar leden minstens eenmaal per jaar bijeen te roepen. 

Gezien het hoge ledenaantal is het ondoenlijk om een open 

ledenvergadering te houden. Daarom heeft HugoHopper 

ervoor gekozen om de leden te verdelen in A-leden (de  

reizigers) en B-leden (de vrijwilligers). De Ledenraad is 

samengesteld uit B-leden. De opkomst op vergaderingen 

van de Ledenraad valt tegen. 
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De HugoHopper, de gemeente Heerhugowaard en de 

lokale grote zorginstellingen hebben regelmatig contact 

met elkaar en zijn tevreden over de samenwerking. De 

gemeente draagt de HugoHopper op handen als geslaagd 

burgerinitiatief.

Wat kost het en wat levert het op?

De kosten voor de voorbereidingen en het opstarten van 

de HugoHopper komen gedeeltelijk uit het Wonen, welzijn 

en zorg-potje van de provincie, de rest van de voorberei-

dingskosten en de startsubsidie worden betaald door de 

gemeente. De busjes zijn BoodschappenPlusBussen die 

worden geleased via het Nationaal Ouderenfonds. Lease 

geeft meer bedrijfskundige zekerheid over de jaarlijkse  

kosten van het materieel dan koop.

De gemeente Heerhugowaard betaalt jaarlijks ruim 

200.000 euro subsidie aan de HugoHopper. De gemeente 

had bij de start van de HugoHopper het doel om de kosten 

van de Wmo-taxi flink te verlagen en dat is gelukt. Inmid-

dels is de gemeente, inclusief het College van B&W zo  

blij met de HugoHopper dat het politiek onmogelijk zou 

zijn om in het budget te snijden. Daarnaast heeft de Hugo-

Hopper een aantal sponsors, die bijvoorbeeld een sticker 

op een bus hebben. De leden betalen een bijdrage aan het 

vervoer, maar dat bedrag is zo laag dat het weinig zoden 

aan de dijk zet. 

Inclusief de gemeentesubsidie draait de HugoHopper goed. 

De winst voor de gemeente zit in de lage Wmo-kosten.

Tips en valkuilen?

  Als het bestuur van de HugoHopper terugkijkt op de 

jaren sinds de start van de HugoHopper, kan ze geen 

dingen aanwijzen die achteraf beter hadden gekund.  

Het is essentieel bij een dergelijk project dat de gemeente 

achter het project staat en dat er een club vrijwilligers is 

die er echt voor wil gaan. 

  Omdat het een complex project is, is goede voorbereiding 

noodzakelijk.
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Hoe is het project ontstaan?

De Haltetaxi is ontstaan toen het budget voor openbaar 

vervoer 16 procent minder werd. De provincie Zeeland is 

toen gaan nadenken over hoe het beschikbare budget zo 

effectief mogelijk zou kunnen worden ingezet. Daar kwam 

uit dat ze van het oude, aanbodgerichte openbaar vervoer 

naar vraaggestuurd vervoer wilden.  

In het nieuwe ov-beleid is onderscheid gemaakt tussen een 

vastnet, waar onder andere het (voorgeschreven) kernnet, 

het spitsnet, de scholierenlijnen en de toeristenlijnen onder 

vallen, en een flexnet. Het vaste net is openbaar vervoer en 

aanbesteed. Het flexnet is buiten de aanbesteding gelaten. 

Het flexnet is nu de Haltetaxi, waarvoor gebruik wordt 

gemaakt van het Wmo-vervoer, dat door gemeenten wordt 

aanbesteed. 

Er is best lang over de spelregels voor de Haltetaxi gedis-

cussieerd, vooral met de gemeenten. Die zagen de Haltetaxi 

als aantrekkelijk alternatief om hun Wmo-gerechtigden te 

vervoeren en daarmee te besparen op het Wmo-vervoer; 

de kosten voor de Wmo worden namelijk gedragen door  

de gemeenten, terwijl de kosten voor de Haltetaxi worden 

gedragen door de provincie.

Oorspronkelijk zou de Haltetaxi van en naar alle haltes in 

Zeeland mogen rijden. Om concurrentie met de vaste bus 

en/of misbruik van de Haltetaxi te voorkomen, zou er een 

hoog instaptarief (4 euro) en een hoog kilometertarief 

(0,40 euro) gelden.

 

Nadat het openbaar vervoer begin 2015 was aanbesteed 

aan Connexxion en het winnende vervoerplan bekend was, 

bleek dat de provincie meer openbaar vervoer voor haar 

geld kreeg, dan verwacht. Dat was reden om de spelregels 

voor de Haltetaxi te herzien. Uiteindelijk is er gekozen voor 

een systeem waarbij de Haltetaxi alleen rijdt op trajecten of 

momenten waar de vaste bus of buurtbus is verdwenen, 

tegen een laag tarief, dat vergelijkbaar is met het ov-tarief. 

De Haltetaxi rijdt bijvoorbeeld als aanvulling op een buurt-

bus die ’s morgens vroeg en ’s avonds niet rijdt. Het 

boekings systeem van de Haltetaxi staat dan alleen ritten 

toe buiten de dienstregeling van de buurtbus. Door de lage 

kosten kunnen reizigers, die afhankelijk zijn van de Halte-

taxi, toch tegen ov-tarief blijven reizen. 

De Haltetaxi rijdt nu twee maanden en het gaat prima.  

De implementatiefase is kort geweest. Doordat na de gunning 

 4 Haltetaxi Zeeland

Naam project Haltetaxi Zeeland

Contactgegevens Frans van Langevelde 0118-631770, 

06-28904231 of f.v.langevelde@zeeland.nl

Korte omschrijving De Haltetaxi vervoert op afroep  

reizigers op plekken zonder openbaar vervoer, die geen 

alternatief vervoer hebben. Klanten reizen met een pas-

nummer tegen ov-tarief. Planningscentrale GVC zorgt 

voor een slimme combinatie van voertuigen met onder 

andere het Wmo-vervoer.
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van het busvervoer aan Connexxion bezwaar is ingediend, 

was de nieuwe dienstregeling pas begin januari bekend en 

moest op basis daarvan bepaald worden waar de Haltetaxi kon 

gaan rijden. De Haltetaxi moest wel op 1 maart starten, het 

moment waarop de nieuwe dienstregeling van Connexxion 

zou ingaan. Omdat de GVC (Gemeentelijke Vervoerscentrale) 

nog geen planningssysteem had, moest daarvoor in krap 

twee maanden tijd software worden ontwikkeld, getest en 

geïmplementeerd. De klanten hebben weinig last gehad 

van de korte implementatietijd. De communicatie is door 

tijdgebrek wel in het gedrang gekomen.

 

Het GVC is een Besloten Vennootschap, met de Zeeuwse 

gemeenten als aandeelhouders. Het GVC zorgt voor het 

aannemen en plannen van ritten van onder andere de Regio-

taxi het AWBZ-vervoer en de Haltetaxi. Ook verzorgt het GVC 

de klachtenafhandeling en de facturatie. Het GVC is ontstaan 

omdat de Zeeuwse gemeenten ontevreden waren over de 

kwaliteit van de centrales van commerciële taxibedrijven.

Hoe kan ik ermee reizen?

De doelgroep van de Haltetaxi zijn inwoners van Zeeland 

die geen openbaar vervoer in de buurt meer hebben en 

niet zelf in hun mobiliteit kunnen voorzien. De Haltetaxi is 

bedoeld als mobiliteitsgarantie. Het aantal ‘vervoerarme’ 

mensen in Zeeland bedraagt ongeveer 2500. Omdat de 

Haltetaxi een relatief duur vervoersysteem is, wordt het 

gebruik van de Haltetaxi niet aangemoedigd. Daarmee  

kan de Haltetaxi gezien worden als het sociale vangnet  

van de mobiliteit.

In de eerste maand, maart 2015, maakte de Haltetaxi 2000 

ritten, in april waren dat er 2300. Het aantal individuele  

reizigers is hier niet bijgeteld. Dat zijn minder reizigers dan 

aanvankelijk verwacht werd, doordat bij de introductie van 

de nieuwe dienstregeling is gekozen om tijdelijk nog extra 

buslijnen in te zetten. Het bedieningsgebied, of marktaandeel 

voor de Haltetaxi is daardoor kleiner geworden. Dat aandeel 

kan groeien als in een nieuwe dienstregeling meer ritten 

geschrapt worden, maar de provincie verwacht niet dat  

de markt voor de Haltetaxi ooit groot wordt.

Klanten voor de Haltetaxi moeten een gebruikerspas hebben. 

Een nieuwe klant hoeft niet vooraf een pas aan te vragen, 

die wordt direct aangemaakt als de klant een rit boekt.  

De klant reist dan al op het pasnummer, de pas wordt binnen 

een paar dagen opgestuurd.

Een klant die een rit wil boeken met de Haltetaxi, moet  

minstens anderhalf uur van tevoren bellen met het GVC,  

op 088-2348000. Nagedacht wordt over een boekings- 

app voor de Haltetaxi. Deze vooraanmeldtijd is langer dan 

die voor het Wmo-vervoer (een uur), omdat de Haltetaxi 

aansluitgarantie biedt op ander openbaar vervoer. Met een 

kortere vooraanmeldtijd zouden de aansluitingen niet 

gegarandeerd kunnen worden.

Omdat elke rit via het GVC moet worden aangevraagd, is 

veel contact met de doelgroep nodig. Zowel de provincie 

als het GVC krijgen positieve reacties over de Haltetaxi.  

Reizigers geven aan zich aanvankelijk veel zorgen te hebben 

gemaakt over het mogelijk verdwijnen van de bus uit hun 

dorp, en zijn blij dat de Haltetaxi nu een alternatief is. 

Het GVC is een ervaren partij in het afhandelen van eventuele 

klachten. Omdat in de centrale alle data gelogd worden, is het 

goed mogelijk om uit te zoeken waar de fout in het proces 

zat. Het GVC geeft aan dat zij hier veel van leren, maar dat 

het soms ook nodig is om klanten te wijzen op hun fouten 

bij het boeken.

Reizigersinspraak vindt tot nu toe vooral plaats via het 

OPOV/ROCOV. 

Hoe zit de organisatie in elkaar?

De ritplanning voor de Haltetaxi wordt uitgevoerd door het 

GVC; het vervoer wordt verzorgd door de taxivervoerders 

waarmee de gemeenten en samenwerkingsverbanden 

contracten hebben afgesloten. Omdat het GVC veel ver-

schillende soorten vervoer inplant, kunnen voertuigen zo 
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efficiënt mogelijk worden ingezet en kunnen eventueel ritten 

worden gecombineerd. Een voertuig kan daardoor bijvoor-

beeld eerst een rit leerlingenvervoer doen, daarna een rit 

AWBZ-vervoer en de rest van de ochtend als Haltetaxi rijden. 

De efficiëntiewinst komt nauwelijks uit het combineren van 

passagiers, dat is maar beperkt mogelijk. Wel is een voordeel 

te behalen door voertuigen zo in te plannen dat ze zo min 

mogelijk leeg rijden.

 

De provincie en de gemeenten zijn tevreden over de ritplan-

ning door het GVC, vooral over de korte lijnen, de goede 

contacten en de klantgerichte houding van het GVC. Bij vra-

gen is alles met een telefoontje opgelost, en ook klachtenaf-

handeling gaat zorgvuldig. Ook de lijnen met de gemeentes 

en gemeentelijke en provinciale bestuurders zijn kort.

De gemeenten spelen een rol als aanbestedende partij  

voor het Wmo- en Haltetaxi-vervoer en zijn aandeelhouders 

van het GVC. De provincie heeft er bewust voor gekozen 

om alleen klant te zijn van het GVC, vanwege de geringe 

omvang van de Haltetaxi.

Wat kost het en wat levert het op?

Doordat de Haltetaxi gebruikmaakt van de taxi’s die door 

de gemeenten zijn gecontracteerd voor het Wmo-vervoer, 

zijn er geen kosten geweest voor de aanschaf van materieel. 

Wel zijn kosten gemaakt voor de aanschaf van gebruikers-

passen en het ontwikkelen van de planningstool. 

De provincie koopt de ritten van de Haltetaxi tegen kost-

prijs in bij de gemeenten en regionale samenwerkings-

verbanden en betaalt de kosten van de ritplanning aan  

het GVC. Het GVC houdt namens de gemeenten bij hoe-

veel kilometers en ritten maandelijks met de Haltetaxi 

gemaakt worden en stuurt daarvoor een factuur naar de 

provincie. Passagiers van de Haltetaxi betalen 0,88 euro 

opstaptarief en 0,14 euro per kilometer. De ritprijs wordt 

berekend op basis van de kortste afstand, ook als de  

Haltetaxi moet omrijden om een andere klant op te halen. 

Daarmee is een rit met de Haltetaxi even duur als, of zelfs 

goedkoper dan een rit met het gewone openbaar vervoer. 

Ov-abonnementen en ov-studentenkaarten zijn niet geldig 

in de Haltetaxi, omdat de Haltetaxi geen openbaar vervoer 

is. In de Haltetaxi moet met contant geld worden afgere-

kend, vaste klanten mogen met een factuur betalen.  

De provincie en het GVC zouden wel betalingen met  

de OV-chipkaart mogelijk willen maken in de Haltetaxi, 

maar dat is te duur vanwege de hoge aan sluitkosten TLS  

en aanschafkosten OV-chipkaartlezer.

Voor de Haltetaxi is een business case opgesteld. Gezien  

de kostprijs van het Wmo-vervoer en de lage reizigers-

opbrengsten wordt haltetaxivervoer zwaar gesubsidieerd 

door de provincie. Hoe groot het kostenvoordeel is ten 

opzichte van ‘lege bussen laten rijden’ is nog niet duidelijk. 

Het is wel de bedoeling dat wisselwerking gaat ontstaan 

tussen de ov-concessie en de Haltetaxi, zodat onrendabele 

bussen worden vervangen door buurtbussen of Haltetaxi’s 

en omgekeerd.

Tips en valkuilen?

  De opstarttijd voor het project was eigenlijk te kort. Het 

is gelukt om de technische kant (software om ritten te 

plannen) te implementeren, maar de communicatie naar 

de reiziger toe over het bestaan van de Haltetaxi en de 

werking hiervan is niet goed gegaan door de tijdsdruk.

  De provincie is blij met de beleidsmatige keuzes die ze 

gemaakt heeft bij het ontwikkelen van het openbaar  

vervoer en de Haltetaxi. Onder andere de keuze voor  

een vastnet en een flexnet bevalt goed. Op plekken  

waar voldoende vraag is, is openbaar vervoer, maar  

op plekken waar dat niet zo is, kan de provincie een 

mobiliteitsgarantie bieden.
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