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CROW-KPVV IN HET KORT

• Slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, 

openbare ruimte, verkeer en vervoer

• CROW

• CROW-KpVV

• Collectief vervoer, duurzame mobiliteit, mobiliteitsmanagement, 

parkeren, ruimte & mobiliteit, verkeersveiligheid

• CROW-Fietsberaad

• Digitale publicaties, weblogs, tools, nieuwsbrieven, bijeenkomsten



OPZET

• Collectief vervoer

• Doelgroepenvervoer (samenwerken, regiemodel)

• Kleinschalige mobiliteitsoplossingen

• Openbaar vervoer (toegankelijkheid)

• Work in progress

• Waar heeft u behoefte aan?



COLLECTIEF VERVOER



DOELGROEPENVERVOER -

HOUDBAARHEID

• Verschillende regelingen: Wmo-vervoer, Valys, AWBZ-vervoer, Zittend 
ziekenvervoer, Wsw-vervoer, WIA-vervoer, Leerlingenvervoer

• Grote uitgavenpost voor gemeenten

• Huidig doelgroepenvervoer is niet houdbaar

• Het gebruik neemt toe

• Veranderingen in het sociale domein: meer doen voor minder geld

• Regulier openbaar vervoer geen vanzelfsprekend alternatief

• Er is niet één oplossing



DOELGROEPENVERVOER -

SAMENWERKEN

• Oplossingen vragen om samenwerking in de ‘driehoek’

• Overheden (ambtelijk en bestuurlijk niveau)

• Vervoerders 

• Reizigers

• Hulpmiddelen voor overheden

• Stappenplan om te komen tot samenwerking, organisatorische 
vormgeving en juridische vormgeving van samenwerking

• Bordspel (nieuwe thema’s, vraagstukken, dilemma’s en kansen)

• Zie ook: 

“Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het 
doelgroepenvervoer en aanvullend ov” (publicatie)

“Conversatietool contractvervoer” (tool) film

https://www.youtube.com/watch?v=17avaCCLR20


DOELGROEPENVERVOER -

REGIEMODEL

• Wat is een regiemodel?

• Rol regiecentrale (operationele regie en tactische regie)

• Rol vervoerder (vervoer)

• Optimale bundeling, meer flexibel, verder ‘kantelen’ van vervoer, één loket, 
mogelijkheden voor kostenbesparing, juridische mogelijkheden voor samenvoegen 
vervoer, etc.

• Kost tijd, uitgebreide verkenning nodig, financiële effecten onzeker, andere invulling 
opdrachtgeverschap, beperkte kennis aanwezig, etc.

• Praktijk (Zeeland, Flevoland, Gelderland, etc.)

• Zie ook: 

“De regiecentrale: de stand van zaken” (factsheet)



KLEINSCHALIGE 

MOBILITEITSOPLOSSINGEN

• Oplossingen voor situaties waarin geen openbaar vervoer beschikbaar is

• Grote diversiteit aan initiatieven (Texelhopper, Wensbus, Hugohopper, 
Haltetaxi Zeeland)

• Allemaal passend op lokale vraag, efficiënt en gesubsidieerd

• Verschillende doelgroepen, wijze van betalen, inzet personeel, organisatie, 
etc.

• Tien lessen uit initiatieven

• Zie ook:

“Kleinschalige mobiliteitsoplossingen” (publicatie)



OPENBAAR VERVOER -

TOEGANKELIJKHEID

• Toegankelijkheid openbaar vervoer

• Infrastructuur (haltes)

• Apps (Blue Assist, GoOV)

• Integrale toegankelijkheid openbaar vervoer, én openbare ruimte

• Zie ook:

“Handleiding voor de ov-halte – Toekomstgericht ontwerpen van 
halteplaatsen” (publicatie)

“Richtlijn toegankelijkheid” (publicatie)



WORK IN PROGRESS

• “Vraagsturing in het doelgroepenvervoer” (folder)

• Indicatiestelling, informatievoorziening, tarieven, alternatieven voor 

vervoer (verschijnt eind 2015)

• “Kostenkengetallen Regiotaxi-vervoer” (publicatie)

• Hulpmiddel om inzicht te krijgen in kosten (verschijnt eind 2015)

• “Digitaal platform integratie ov en dgv” (platform)

• Discussieomgeving voor overheden (verschijnt eind 2015)

• “Wmo vervoerregelingen en Regiotaxicontracten” (poster)

• Overzicht van regelingen en contracten (verschijnt begin 2016)



WAAR HEEFT U BEHOEFTE AAN?

• Welke kennis helpt u (of uw collega’s) verder?

• Welke vorm spreekt u aan?

• Ideeën

• “Actualisatie handleidingen aanbesteden doelgroepenvervoer”

• “Kostenkengetallen leerlingenvervoer”

• “Monitoring en evaluatie initiatieven”

• “Toolkit inzet vrijwilligers

• “Mobiliteitsconcessie”



MEER INFORMATIE

• Landelijke bijeenkomst: Balans in collectief vervoer (congres, 17 
november 2015)

• Handreiking voor het organiseren van samenwerking in het 
doelgroepenvervoer en aanvullend ov (publicatie)

• De regiecentrale: de stand van zaken (factsheet)

• Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (publicatie)

• Conversatietool contractvervoer (tool)

• Handleiding voor de ov-halte – Toekomstgericht ontwerpen van 
halteplaatsen (publicatie)

• Richtlijn toegankelijkheid (publicatie)

• Koen.Bekking@crow.nl

mailto:Koen.Bekking@crow.nl

