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Samenvatting
Het openbaar vervoer in het landelijk gebied staat onder druk. De vraag naar vervoer is weliswaar
laag, maar een afnemend aanbod zal voor bepaalde bevolkingsgroepen funest zijn wat betreft hun
mogelijkheden om te reizen. Onderzoeken tonen aan dat het aanbod tot 2008 niet is gedaald, maar
wel veranderd door bevolkingsontwikkelingen. Zo zorgt krimp voor een afname van traditionele
vormen van openbaar vervoer. Daarbij komen dalende rijkssubsidies als gevolg van bezuinigingen.
Het vaste openbaar vervoer in zijn huidige vorm zal zonder aanpassingen niet te handhaven zijn.
Andere vormen van vervoer in het landelijk gebied die op dit moment bestaan zijn vraagafhankelijk,
zoals het doelgroepenvervoer of de regiotaxi. Ook deze zijn in sterke mate afhankelijk van subsidies,
die in de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Juist om deze reden doen gemeenten er alles
aan hierop te bezuinigen. De opgave is om een kwalitatief goede vervoervoorziening te blijven
bieden tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

In dit onderzoek staat deze zoektocht centraal, waarbij wordt gekeken vanuit de Wmo-reiziger. Dit is
een kwetsbare groep in het landelijk gebied die gebruik maakt van de regiotaxi en sterk afhankelijk is
van het aanbod van vervoer. De wensen en eisen van de Wmo-reiziger uiten zich voornamelijk in
aspecten als kleinschaligheid, een persoonlijke benadering en het nodige comfort. Aan de hand
hiervan ontstaat een beeld van hetgeen waaraan een geschikt alternatief moet voldoen. Gezien de
mogelijkheden lijkt een deelsysteem voortkomend uit lokale initiatieven de meest realistische optie.
Een lokale vervoerder die de voertuigen levert en persoonlijke service kan bieden heeft hierbij de
voorkeur. Belangrijk is dat de overheid een faciliterende rol inneemt, door te ondersteunen op
administratief en organisatorisch vlak. Wanneer dit gebeurt kunnen lokale initiatieven tot een succes
worden. Ook kan worden gedacht aan een buurtvereniging die een deelvoertuig inzet, maar een
meer commerciële variant van delen ligt voor de hand gezien garanties voor de langere termijn,
kijkend naar zowel de praktische als financiële haalbaarheid.
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1. Inleiding
In dit onderzoek staat de mobiliteitsbehoefte en het aanbod van openbaar vervoer in landelijke
gebieden in Nederland centraal. In dit eerste hoofdstuk zal de problematiek met betrekking tot dit
onderwerp worden uitgewerkt. Hierin wordt de actuele context beschreven en wordt de focus van
dit onderzoek behandeld.
1.1 Aanleiding
Het CBS heeft in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving prognoses gemaakt voor
de demografische ontwikkelingen binnen de verschillende regio’s in Nederland. Duidelijk is dat de
toekomstige ontwikkelingen anders zijn dan die in het verleden. In grote delen van het land zal de
bevolking gaan krimpen (Ritsema van Eck, 2013). Zo zal in de regio’s Noordoost-Groningen, ZuidLimburg, Zuid-Zeeland het bevolkingsaantal afnemen. Maar ook in regio’s aan de rand van
Nederland, zoals de Achterhoek, wordt krimp voorspeld (Harms et al, 2010). Deze krimp is
gedeeltelijk te verklaren door de vergrijzing van de bevolking. Dit is vrijwel overal in het land een
belangrijke ontwikkeling en de aantallen gezinnen en jonge huishoudens zullen afnemen (Ritsema
van Eck, 2013). De babyboomers van de Tweede Wereldoorlog zijn nu tussen de zestig en zeventig
jaar. Deze categorie blijft steeds langer vitaal en wordt ouder. Daarnaast trekken jongeren uit de
buitengebieden steeds vaker naar meer centrale delen van Nederland (van Nimwegen & Heerling,
2009). De jongeren die naar meer centrale delen van Nederland verhuizen, zorgen ook deels voor
een groei in die regio’s.
Daarnaast is er in de regio’s Randstad, Almere, Zwolle, Arnhem en Brabantse stedenrij nog sprake
van een relatief grote natuurlijke aanwas. Op nationale schaal blijft de bevolking tot 2040
waarschijnlijk groeien, maar de veranderende bevolkingssamenstelling verandert wel overal en heeft
soms grote gevolgen. In krimpgebieden wordt naast krimp ook een sterke vergrijzing verwacht. Een
toename van het aantal oudere huishoudens betekent overal een toenemende behoefte van voor
ouderen geschikte woningen, zorgvoorzieningen en andere voorzieningen. Dit gaat samen met een
toenemend tekort aan arbeidskrachten in de zorg. Ook neemt het draagvlak voor bepaalde
voorzieningen, zoals winkels en andere consumentendiensten af door de bevolkingskrimp (Ritsema
van Eck, 2013).
Demografische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de mobiliteit in Nederland. Hierbij kan een
onderscheid worden gemaakt tussen landelijke en stedelijke gebieden. In landelijke gebieden, en in
bijzondere mate in krimpgebieden, zullen deze gevolgen merkbaar zijn in de vorm van stabiliserend
of afnemend autogebruik, wat wordt veroorzaakt door dalende bevolkingsaantallen (Ritsema van
Eck, 2013). Ook zorgt het verdwijnen van voorzieningen in deze regio’s ervoor dat de leefbaarheid in
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het geding raakt. Veel van deze voorzieningen bevinden zich in grotere stedelijke centra waardoor
bewoners in landelijke gebieden verder moeten reizen (Pieper, van’t Rot & Rosbergen, 2014).
Daarnaast hebben veranderingen in de ruimtelijke structuur consequenties gehad voor
activiteitenpatronen. Mede door de toegenomen afstanden is het gebruik van technologie als
substituut

voor verplaatsingen

snel

toegenomen.

Daarbij

hebben

mensen

ook

hun

verplaatsingspatronen aangepast als reactie op de fors toegenomen afstanden tot voorzieningen met
als gevolg meer autogebruik. De maatschappij is steeds meer ingericht op de auto, waardoor de
noodzaak om te reizen en grotere afstanden af te leggen in de afgelopen 50 jaar sterk is toegenomen
(Social Exclusion Unit, 2003). Hierbij speelt het feit dat de afgelopen decennia veel
kantoorwerkgelegenheid van de stadscentra naar de stadsrand, nabij de snelwegen, is verplaatst.
Daardoor is de bereikbaarheid per openbaar vervoer van deze kantoren veel slechter geworden, en
die per auto vaak verbeterd (van Wee & Dijst, 2014).
Toenemend autogebruik wordt versterkt door de komst van technologisch geavanceerde, en
daardoor aantrekkelijke, auto's. In de nabije toekomst wordt dan ook een toename van
autoverkopen en een nog centralere rol van de auto in het leven van huishoudens verwacht, mede
door het legaliseren van automitisch rijden in de file dat in 2022 zou moeten ingaan (Martens &
Krizek, 2016). Bij ongewijzigd beleid zal het autogebruik in de stedelijke gebieden toenemen, omdat
de overheid blijft investeren in het aanleggen van nieuwe wegen en op deze manier het gebruik van
de auto bevordert. Niet alleen de lengte van rijkswegen is in de afgelopen jaren verder toegenomen,
ook het aantal files stijgt (Rijkswaterstaat, 2015). Men spreekt zelfs over een “verslaving aan asfalt”,
die zich uit in het feit dat veel forensen in de spits hun auto blijven gebruiken in plaats van het
bekijken van alternatieven, zoals het raadplegen van informatie om files te vermijden, fietsen en het
openbaar vervoer (Consultancy, 2015). Dit heeft tot gevolg dat de intensiteit op het wegennet in de
stedelijke gebieden wordt verhoogd en er meer congestie ontstaat in de Randstad. De problematiek
binnen stedelijke gebieden zal in dit onderzoek verder niet worden behandeld.
Één van de problemen die in het landelijke gebied speelt heeft betrekking op het regionaal openbaar
vervoer. Momenteel is hier de vraag naar openbaar vervoer laag. Ondanks dat de totale
beschikbaarheid van openbaar vervoer in Nederland niet is verminderd (CROW,KpVV, 2015), is het
gebruik van openbaar vervoer in het landelijk gebied wel afgenomen (Kpvv, 2008; Harms, 2008).
Harms (2008) wijt dit aan het feit dat steeds meer mensen die in deze gebieden wonen een auto en
een rijbewijs hebben. Dat mensen in bezit zijn van een auto is onder andere te verklaren door de
gestegen welvaart en veranderende leefstijlen. Ook het feit dat steeds meer vrouwen een rijbewijs
hebben speelt hierbij een rol (Harms, 2008). Deze ontwikkeling heeft invloed op de vraag naar
openbaar vervoer. Mensen die in het bezit zijn van een auto kunnen zichzelf dankzij het uitgebreide
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stelsel van wegen relatief makkelijk verplaatsen ten opzichte van mensen die afhankelijk zijn van het
openbaar vervoer. Hierdoor verandert de vraag naar lokale diensten, inclusief het openbaar vervoer.
Bewoners in deze krimpgebieden lopen het risico dat de vervoersbehoefte niet meer vervuld kan
worden omdat niet-rendabele buslijnen worden opgeheven (Banister & Norton, 1988). Onderzoeken
van MuConsult (2006) en KpVV (2008) tonen aan dat de beschikbaarheid van het openbaar
vervoerssysteem in landelijke gebieden tot 2008 niet is afgenomen. Het aanwezige aanbod is
uitgebreid, maar ook veranderd door de bevolkingsontwikkelingen. In de landelijke gebieden, waar
ook sprake is van krimp, kan dit leiden tot een afname van het draagvlak voor traditionele vormen
van openbaar vervoer. Door een toenemende krimp wordt verwacht dat ook het reguliere openbaar
vervoer nog minder rendabel wordt. Anno 2016 staat in sommige delen van het land het
streekvervoer onder druk. Dit is in de eerste plaats te wijten aan dalende rijkssubsidies. Deze
bezuinigingen zorgen ervoor dat de vervoerbudgetten van provincies dalen. Omdat de kosten van
openbaar vervoer zijn gestegen, zullen provincies keuzes moeten maken. Een tweede factor die
hierbij een rol speelt is het lage openbaar vervoer-gebruik in bepaalde gebieden (CROW-KpVV, 2015).
Bij slinkende budgetten en bevolkingsdaling zal het vaste openbaar vervoer in zijn huidige vorm
zonder aanpassingen niet te handhaven zijn. De opgave is om een kwalitatief goede
vervoervoorziening te blijven bieden tegen maatschappelijk verantwoorde kosten (Pieper et al,
2014).
Het aanbod van reguliere vormen van openbaar vervoer in landelijke gebieden neemt dus af,
bijvoorbeeld door het verdwijnen van buslijnen of minder frequent rijden van bussen. Zo is in
Zeeland sinds maart 2015 het ov-aanbod met een kwart verminderd (CROW-KpVV, 2015). Hiervoor
zijn echter andere vervoersvormen teruggekomen, die deels in staat zijn het vroegere aanbod op te
vangen (Ritsema van Eck, 2013). Dit is van belang omdat er, ondanks dat het autobezit hoog is, een
specifieke groep inwoners is die is aangewezen op het openbaar vervoer. Zij zijn bijvoorbeeld niet in
staat om een gemotoriseerd voertuig te besturen of te betalen voor verplaatsingen over grotere
afstanden. Het gaat hierbij vooral om kwetsbare groepen als mensen met lage inkomens,
eenoudergezinnen, etnische minderheden, ouderen, gehandicapten en huishoudens zonder auto.
Deze groepen hebben altijd een groot deel van hun verplaatsingen kunnen doen met de voet of fiets,
maar door de toegenomen afstanden naar voorzieningen is de aantrekkelijkheid van deze
modaliteiten afgenomen. Zij zullen zich dan ook moeten aanpassen en het reguliere openbaar
vervoer is hierbij mogelijk één van de alternatieven (Martens & Krizek, 2016). Provincies en
gemeenten zoeken naar mogelijkheden voor een toekomstvaste invulling van deze basisvoorziening
(Pieper et al., 2014). Van Hout, Tamminga & Bie (2013, p.5) stellen dat het openbaar vervoer van een
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‘operator georiënteerd product’ moet veranderen naar een dienst waarbij de gebruiker centraal
staat. Er is duidelijk sprake van een trend naar meer vraagafhankelijk vervoer in landelijke regio’s.
In de eerste plaats is er de Regiotaxi. Hier kan iedereen vooralsnog gebruik maken, maar voor
mensen met een Wmo-indicatie is er een lager tarief dan de andere burgers. De Regiotaxi is in
vergelijking met het reguliere OV een relatief dure variant voor de gebruiker, ondanks de zeer hoge
overheidssubsidie per reiziger. Veel regio’s zijn dan ook bezig met het niet langer toestaan van OVreizigers binnen het regiotaxi-vervoer. Reguliere OV-reizigers maken er vanwege de hoge kosten nu
relatief weinig gebruik van, maar de kans bestaat dat zij in de toekomst juist wel een groter beroep
gaan doen op het vraagafhankelijk OV wanneer een verdere afname van vaste buslijnen plaatsvindt.
Er dreigt daarmee op termijn een financieel onhoudbare situatie, omdat voor het toenemend beroep
op deze diensten nog meer subsidie nodig zal zijn. Hierdoor zal extra in het lijngebonden en/of
vraagafhankelijk OV moeten worden gesneden. Gevaren die hierbij ontstaan is dat reizigers zullen
afhaken en de leefbaarheid van regio’s verder afneemt. Daarom is het zaak nu al na te denken over
mogelijke oplossingen en het netwerk zo vorm te geven dat het ook op langere termijn betaalbaar is
(Pieper et al., 2014).
Een tweede voorbeeld van een alternatieve vorm van openbaar vervoer is het doelgroepenvervoer.
Hierbij gaat het om systemen van collectief vervoer bedoeld voor specifieke groepen, zoals
leerlingenvervoer en het voormalig AWBZ-vervoer. Laatstgenoemde valt na de decentralisatie in het
sociale domein nu onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet of Wlz. De gemeenten zijn in de meeste
gevallen verantwoordelijk voor de organisatie van deze vorm van vervoer. Als gevolg van de
vergrijzing is de verwachting dat ook in krimpregio’s de vraag naar doelgroepenvervoer in de
toekomst zal toenemen (Ministerie van VWS 2013; MuConsult 2013). Ontwikkelingen als
decentralisatie zorgen er bovendien voor dat gemeenten te maken krijgen met extra
verantwoordelijkheden om vervoervoorzieningen voor specifieke doelgroepen te organiseren, terwijl
daar relatief minder middelen voor beschikbaar zijn. Daarbij zijn deze vormen van
doelgroepenvervoer net als de Regiotaxi relatief duur voor de overheid. De verwachte toename van
het gebruik stelt gemeenten voor een grote financiële uitdaging. Bovendien is het hebben van
(diverse) parallelle collectieve vervoerssystemen met ieder een lage bezettingsgraad niet het meest
efficiënt. De overheid stimuleert reizigers vanuit het doelgroepenvervoer de overstap te maken naar
het reguliere vervoer. Wanneer dit echter onder druk staat en lijnen worden opgeheven, wordt het
voor gemeenten lastiger om op deze manier te besparen op het doelgroepenvervoer (Pieper et al.,
2014).
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Een derde vorm van alternatief vervoer is het vrijwilligersvervoer, ook wel particuliere initiatieven
genoemd. In veel landelijke gebieden waar geen of een beperkt aanbod van regulier openbaar
vervoer is, is hiervoor een buurtbus in de plaats gekomen. De buurtbus wordt gereden door
vrijwilligers. Het vrijwillige karakter van de buurtbus maakt het kwetsbaar en de opmars van
dergelijke initiatieven roept vragen op in hoeverre hierbij sprake is van ongewenste verdringing van
betaald werk. De verwachting is dat deze vorm van vervoer nooit de huidige collectieve
vervoerssystemen volledig zal kunnen vervangen. De demografische ontwikkelingen zorgen ook voor
een afname van vrijwilligers op langere termijn en de roep om participatie vanuit de samenleving is
breder dan alleen het vervoer (Pieper et al, 2014).
1.2 Probleemstelling
Duidelijk is dat het openbaar vervoer in zijn huidige vorm niet houdbaar is door de verwachte daling
van de vraag en het ontbreken van de bereidheid om additionele middelen ter beschikking te stellen.
Dit betekent dat sommige reguliere openbaar vervoerdiensten zullen verdwijnen. Niet alleen de
betaalbaarheid van het openbaar vervoer, maar ook de sociale functie die deze manier van reizen
biedt staat hierdoor onder druk (van’t Rot & Pieper, 2013). De alternatieve vraagafhankelijke vormen
van vervoer zullen steeds duurder worden voor de lokale overheden. Voor mensen in landelijke
gebieden die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zijn de effecten groot. Zij verliezen op deze
manier een groot deel van hun mobiliteit. Voor de bewoners in het landelijk gebied die gebruik
maken van de auto is dit niet zozeer een probleem, maar ook voor deze groep kan dit vraagstuk een
rol spelen. Denk hierbij aan ouderen die van de ene op de andere dag niet meer zelf kunnen rijden of
autobezitters met kinderen die zelfstandig gebruik maken van het openbaar vervoer. Deze tweede
groep geniet van het openbaar vervoer, zonder er zelf daadwerkelijk gebruik van te maken. Hierbij
speelt de option value een rol, namelijk de waardering van mensen aan de aanwezigheid van een
bepaald goed of dienst terwijl de kans bestaat dat zij deze nooit zullen gebruiken (Geurs, Haaijer &
van Wee, 2006). Voor jongeren is met name het reguliere OV aantrekkelijk, vanwege de vaste
dienstregeling. De kwaliteit van deze vorm van vervoer laat echter vaak te wensen over (Harms et al.,
2010).
Er is voor dit probleem een oplossing nodig voor de langere termijn. Zoals gezegd is er een oplossing
nodig waarbij zowel sprake is van een kwalitatief hoogwaardige vorm van vervoer als ook
maatschappelijk verantwoorde kosten (Pieper et al, 2014). Op deze manier kan op de langere termijn
vervoer van mensen die geen toegang (kunnen) hebben tot een auto worden gegarandeerd. Het is
de vraag of regulier dan wel vraagafhankelijk (openbaar) vervoer nog een passende oplossing is voor
de vervoersvraag of dat andere mogelijkheden ook kunnen voorzien in de behoeften (CROW-KpVV,
2015).
9

1.3 Doelstelling
Dit onderzoek is een verkenning van mogelijkheden om het mobiliteitsprobleem op te lossen om te
komen tot een lange termijn oplossing voor het landelijke gebied. Het onderzoek is gericht op het
verkrijgen van meer inzicht in het reeds uitgewerkte probleem, namelijk een openbaar
vervoersysteem voor de lange termijn, waarbij de focus ligt op het zoeken naar mogelijke
oplossingen en de mate waarin zij geschikt zijn. Het betreft hierbij een onderzoek naar de vraagkant
van het openbaar vervoer, oftewel het perspectief van de reiziger. Bij de vraag wat de mogelijkheden
en geschiktheid van een bepaald alternatief is, spelen de wensen en eisen van de reiziger namelijk
een grote rol. Openbaar vervoer betreft een dienst en het is daarom belangrijk om naar de vraagkant
te kijken. De vragers van diensten, de reizigers, bepalen immers voor een groot deel in hoeverre een
systeem binnen het openbaar vervoer succesvol kan zijn. Omdat de reiziger in het algemeen nog een
vrije brede groep betreft, zal in dit onderzoek de focus liggen op de Wmo-reiziger. Deze groep
reizigers maakt normaal gesproken gebruik van de regiotaxi en betreft een kwetsbare groep binnen
het landelijke gebied. Om deze reden is het interessant om op zoek te gaan naar een geschikt
alternatief voor deze groep reizigers in de toekomst, omdat de regiotaxi als gevolg van toenemende
subsidies steeds zwaarder op de begroting zal gaan drukken. Daarbij is het zo dat een alternatief dat
voor deze groep reizigers geschikt is, ook voor de reguliere reiziger een oplossing kan zijn.
Laatstgenoemde reiziger is namelijk flexibeler in zijn keuze van vervoer en kan zich eenvoudiger
aanpassen aan een nieuw alternatief.
Echter is het hierbij ook van belang dat de aanbieders weten wat voor een product aantrekkelijk
wordt gevonden en zij dit kunnen aanbieden. Door te onderzoeken wat de wensen en eisen van
reizigers zijn ontstaat een beeld van wenselijke alternatieven, en wellicht oplossingen, en de
bereidheid van deze personen om hier gebruik van te maken. Ook ontstaat er op deze manier meer
duidelijkheid over de vraag waarom een bepaald systeem wel zou kunnen werken en een andere
niet.
Meer specifiek luidt de doelstelling van dit onderzoek als volgt:
Het verkrijgen van inzicht in de wensen en eisen van Wmo-reizigers wat betreft hun vervoerskeuze,
door middel van een casestudy hiernaar, om op basis hiervan mogelijke alternatieven te onderzoeken
en kenmerken te benoemen van een geschikt vervoersalternatief voor de lange termijn wanneer de
regiotaxi verdwijnt en het huidige openbaar vervoer verder gestrekt zal worden.
1.4 Vraagstelling
In deze paragraaf wordt de vraagstelling van het onderzoek uitgewerkt. Deze vraagstelling komt
logischerwijs voort uit de reeds opgestelde doelstelling. Uitgaande van een specifieke doelgroep,
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namelijk personen die aangewezen zijn op een vorm van openbaar vervoer zijn een aantal
onderzoeksvragen opgesteld. Zoals reeds aangegeven ligt de focus van het onderzoek op mogelijke
alternatieven voor het huidige aanbod van openbaar vervoer in het landelijk gebied, waarbij de
wensen en eisen van de reiziger een belangrijke rol spelen. Aan de hand hiervan is de volgende
hoofdvraag opgesteld:
Wat is een geschikt vervoeralternatief in landelijke gebieden voor de lange termijn gezien de wensen
en eisen van Wmo-reizigers wanneer het huidige aanbod van de regiotaxi verdwijnt en het regulier
openbaar vervoer afneemt en welke factoren spelen hierbij een rol?
Vervolgens is het onderzoek in drie delen verdeeld waaraan drie deelvragen zijn gekoppeld. In de
eerste plaats wordt onderzocht welke wensen en eisen de Wmo-reiziger heeft met betrekking tot
een alternatief voor het huidige aanbod van openbaar vervoer. Hierbij gaat het enerzijds om de vraag
of reizigers een inperking in hun huidige mogelijkheden zullen ervaren en geneigd zijn om over te
stappen naar andere vormen van vervoer als het reguliere OV en aanvullende systemen zoals de
regiotaxi/doelgroepenvervoer afneemt. Op deze manier wordt duidelijk of er überhaupt bereidheid
is om over te stappen op een nieuw systeem en er mogelijkheden liggen voor nieuwe alternatieven.
Daarnaast wordt een beeld gevormd van datgeen waaraan, vanuit de Wmo-reiziger gezien, het
nieuwe openbaar vervoer zal moeten voldoen, wil hij of zij hier gebruik van maken. Dit geeft een
beeld van de wensen en eisen die zij hebben en laat zien welke wensen en eisen zij hebben voor het
gebruiken van een nieuw systeem. Hierbij gaat het vooral om de vraag wat zij belangrijk vinden bij
een bepaalde vorm van vervoer. Denk hierbij aan bepaalde voorwaarden, zoals de mate van
informatievoorziening of toegankelijkheid. Ook kosten die zij bereid zijn hiervoor te betalen spelen
een rol.
De tweede deelvraag van dit onderzoek betreft het in kaart brengen van de mogelijke alternatieven
voor het huidige aanbod van openbaar vervoer. Door deze te omschrijven en hier kenmerken aan te
geven ontstaat een duidelijk beeld van de mogelijkheden. Hierbij kan het gaan om relatief nieuwe
systemen, waar een concept als autodelen een voorbeeld van is, maar wellicht ook een andere
invulling van het huidige aanbod door reeds bestaande elementen op een andere manier te
combineren. Een theoretische verkenning van deze alternatieven zal plaatsvinden in het theoretisch
kader in hoofdstuk 2. Het benoemen van de bijdehorende kenmerken dient onder andere om de
uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de verschillende mogelijkheden na te kunnen gaan.
Uiteindelijk zal in de derde deelvraag van het onderzoek worden gekeken in hoeverre er met het oog
op deze wensen en eisen mogelijkheden liggen om te komen tot een lange termijn oplossing. Dit
wordt gedaan door de verzamelde kennis over de wensen en eisen te koppelen aan de beschikbare
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alternatieven. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat het systeem een daling van de subsidies
door lokale overheden met zich mee brengt. Een lange termijn oplossing hoeft niet per definitie een
geheel nieuw alternatief te betreffen. Er liggen wellicht ook kansen in een verandering van het
huidige dienstenaanbod, waardoor het reguliere openbaar vervoer aantrekkelijker wordt en de vraag
toeneemt.
De drie deelvragen luiden als volgt:


Welke wensen en eisen spelen voor de Wmo-reiziger een rol bij hun vervoerskeuze?



Wat zijn mogelijke alternatieven en welke kenmerken hebben zij?



Welk alternatief sluit het best aan bij de wensen en eisen van Wmo-reizigers en wat is de
haalbaarheid hiervan?

1.5 Relevantie
Wanneer we spreken over relevantie gaat het om de bijdrage aan bestaande wetenschappelijke
kennis en maatschappelijke problemen. In het geval van dit onderzoek is duidelijk dat het aanbod
van openbaar vervoer in landelijke gebieden in Nederland stagneert of afneemt. Het OV draagt
minder bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van dorpen en aan ontlasting van druk op het milieu dan
zij zou kunnen doen. Daarbij komt door toenemende subsidies de betaalbaarheid van het aanbod
van vervoer in het geding (Rover, 2016). Het zijn met name jongeren, ouderen en gehandicapten die
met deze problematiek te maken krijgen. Zij zijn immers in grote mate afhankelijk van het openbaar
vervoer (Velaga et al., 2012). De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek luidt dan ook:
Onderzoek naar oplossingsrichtingen en eventuele vervangende vormen van openbaar vervoer is van
belang om de mobiliteit in deze gebieden voor iedereen te kunnen blijven waarborgen. Het draagt bij
aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, namelijk druk op regionaal openbaar vervoer.
Daarnaast kan nog een wetenschappelijke relevantie worden onderscheiden. Dit onderzoek is
wetenschappelijk relevant, omdat op deze manier meer kennis en inzicht verkregen wordt met
betrekking tot alternatieven voor huidige openbaar vervoerssystemen. Dit is nodig omdat er op dit
moment nog onvoldoende kennis voor handen is over de wensen en eisen van reizigers aan
mogelijke alternatieven in landelijke gebieden (zie ook het theoretisch kader in hoofdstuk 3). Er is
weliswaar theorie over wat reizigers belangrijk vinden bij het kiezen van hun manier van vervoer,
maar welke rol dit precies speelt is niet geheel duidelijk. Daarbij blijkt uit de praktijk dat bestaande
theorie en verdere reeds verkregen kennis niet voldoende is om de problematiek in deze gebieden
op te lossen. Verder onderzoek naar dit onderwerp is dus wetenschappelijk relevant.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk bevat het theoretisch kader van het onderzoek. Het bevat een verkenning van het
onderwerp aan de hand van reeds bestaande theorie. Op deze manier ontstaat een goede,
onderbouwde basis voor de uitvoering van het onderzoek en wordt duidelijk in hoeverre theorie met
betrekking tot dit onderwerp al voorhanden is. In de eerste plaats zal een definitie van het landelijk
gebied worden opgesteld. Hierna worden verschillende perspectieven op vervoersgedrag en de
vervoerskeuze op een rijtje gezet om daarna meer concreet in te gaan op de keuze van vervoer en
factoren met betrekking tot de wensen en eisen van reizigers te kunnen behandelen. Vervolgens
wordt aandacht besteedt aan theorie met betrekking tot vervoersalternatieven. Uiteindelijk vormt
het conceptueel model in paragraaf 2.7 een overzicht van deze bevindingen, die dient als leidraad
voor dit onderzoek.
2.1 Landelijke gebieden
Voor de uitvoering van het onderzoek is het van belang een juist beeld te hebben bij het begrip
‘landelijk gebied’. Om meer duidelijkheid te verschaffen zal dit dan ook nader worden toegelicht. Het
is niet eenvoudig een definitie te geven van een landelijk gebied, ook wel ruraal gebied genoemd. Dit
kan namelijk per land of zelfs regio verschillen (Velaga et al., 2012). Wel gaat het hierbij om gebieden
die in een bepaald opzicht tegenstellingen met steden vertonen. Wat betreft openbaar vervoer gaat
het hierbij om gebieden waar in maximaal een uurdienst wordt gereden. Omdat dit in Nederland
echter niet alleen op het platteland voorkomt, maar ook in stedelijke gebieden kan er een verdere
definiering plaatsvinden aan de hand van de dichtheid van adressen. Op basis van het aantal
adressen per km² kan worden bepaald hoe stedelijk een bepaald gebied is. Het CBS onderscheidt
daarvoor vijf stedelijkheidsklassen, waarvan de klassen niet-stedelijk (tot 500 adressen per km²) en
weinig stedelijk (500-1000 adressen per km²) tot het platteland worden gerekend (SCP, 2006, p.19).
Op postcodeniveau betekent dit dat 71,5% van het Nederlandse grondoppervlak tot het platteland
wordt gerekend (SCP, 2006, p.22), waar in totaal 38,2% van de bevolking woonachtig is (SCP, 2006,
p.22).
2.2 Perspectieven op vervoersgedrag en vervoerskeuze
Het deelnemen aan verplaatsen is normaalgesproken geen doel op zichzelf, maar het nut daarvan
wordt ontleend aan de activiteiten die men elders kan ontplooien. Op individueel niveau hangt
deelname aan deze activiteiten en verplaatsingen af van wat mensen willen en wat ze kunnen. Het
willen is afhankelijk van de behoeften en waarden van die mensen, terwijl het kunnen betrekking
heeft op de mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen zowel individueel bepaald zijn als
maatschappelijk. Bij individueel gaat het om gedragsvermogens, zoals de mate waarin iemand de
beschikking heeft over voldoende tijd, geld, vaardigheden en capaciteiten. Bij maatschappelijk
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betreft het de beschikbaarheid van vervoersalternatieven en afstanden tot bestemmingen (van Wee
& Dijst, 2014). Deze drie aspecten leiden tot drie individuele determinanten van verplaatsingsgedrag,
die tot uiting komen in het volgende model (Vlek e.a., 1997):

Wensen en eisen
Motivatie
Verplaatsingsgedrag/

Gedragsmogelijkheden

keuze
Uitvoerbaarheid
Vermogen

Figuur 1: Individuele determinanten van verplaatsingsgedrag (van Wee & Dijst, 2014).

De wensen en eisen die mensen hebben met betrekking tot vervoer vormen samen met de
gedragsmogelijkheden een zekere motivatie tot gedrag (zie figuur 1), in de vorm van rationele
overwegingen, sociale factoren en emoties. In onderzoek en beleid ligt de nadruk vaak op rationele
motieven voor verplaatsingsgedrag en krijgen sociale en emotionele factoren veel minder aandacht,
terwijl deze toch een belangrijke invloed hebben op de vervoersmiddelkeuze en dan vooral het
gebruik van de auto (Steg, 2005). De uitvoerbaarheid van gedrag verwijst naar de mate waarin men
zichzelf in staat acht om bepaald gedrag te vertonen. Dit is afhankelijk van zowel de individueel als de
maatschappelijk bepaalde gedragsmogelijkheden. De waargenomen mogelijkheden komen namelijk
niet altijd overeen met de werkelijke mogelijkheden. Zo worden bijvoorbeeld de voordelen van eigen
gedrag systematisch overschat, terwijl de voordelen van ander gedrag, bijvoorbeeld het gebruik van
openbaar vervoer, juist worden onderschat (Golob e.a., 1979). De uitvoerbaarheid leidt uieindelijk
samen met de motivatie tot de gedragskeuze en zo de keuze van verplaatsing.
Om het verplaatsingsgedrag te verklaren zijn drie theorieën mogelijk, namelijk het economische,
psychologische en geografische perspectief. In de economie spreekt men meestal over consumenten
in plaats van individuen. Hierbij wordt doorgaans aangenomen dat deze consumenten op basis van
rationele overwegingen tot gedragskeuzen komen, en voor veel analyses vormen de voorkeuren van
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consumenten het startpunt. Deze voorkeuren houden in dat consumenten, wanneer zij tussen
verschillende alternatieven kunnen kiezen, tot een bepaalde rangorde komen. Toegepast op keuzen
in vervoer kan dit betrekking hebben op diverse vormen van vervoer met verschillende scores van
attributen zoals prijs, snelheid of comfort. Er ligt dus een grote nadruk op de instrumentele waarde
van vervoersvormen. In het psychologisch perspectief is naast de rationeel beslissende consument
ook aandacht voor gewoontegedrag, namelijk het handelen zonder verder een afweging te maken
en te doen wat men gewoon is te doen. Daarnaast wordt er binnen dit perspectief veel meer dan de
economie rekening gehouden met beïnvloeding door anderen en de rol van emoties. Verder
bestudeert het psychologische perspectief ook andere soorten vermogens, zoals vaardigheden en
capaciteiten. De derde benadering om verplaatsingsgedrag te verklaren is meer geografisch en richt
zich voornamelijk op de vraag met welke beperkingen in tijd en ruimte individuen worden
geconfronteerd.Hierbij gaat het ook om keuzes ten aanzien van verplaatsingsgedrag in samenhang
met keuzes op de lange- en middellange termijn, zoals leefstijlkeuzes, woon-en werklocaties en
aanschaf van vervoersmiddelen (van Wee & Dijst, 2014).
In dit onderzoek zal voornamelijk het economische of rationele perspectief centraal staan. Er wordt
op een individuele manier gekeken naar de manier waarop reizigers in het landelijk gebied de
voorkeur geven aan een bepaalde vorm van vervoer en welke factoren hierbij voor hen een rol
spelen. Door deze individuele overwegingen te analyseren staat weliswaar een beeld van
consumenten in het landelijk gebied als geheel, maar de basis is om per individu te onderzoeken. Zo
kan op diepgaande wijze worden onderzocht hoe zij al dan niet rationeel keuzes maken met
betrekking tot hun manier van verplaatsen. Natuurlijk is het zo dat dan kan blijken dat ook
psychologische aspecten een rol spelen, omdat zij bijvoorbeeld een bepaalde voorkeur hebben als
gevolg van een gewoonte, of geografische aspecten door eventuele keuzes met betrekking tot het
wonen in landelijk gebied of de aanschaf van een voertuig. Als inderdaad sprake is van deze aspecten
zal dit tijdens de uitvoering van het onderzoek weliswaar duidelijk worden, maar in eerste instantie is
dit niet de focus. Nu theorie met betrekking tot de individuele determinanten van
verplaatsingsgedrag en verschillende verklarende perspectieven hierbij zijn behandeld, zal in de
volgende paragraaf aandacht worden besteedt aan het verkrijgen van meer inzicht in de
totstandkoming van het keuzegedrag van de reiziger in de praktijk.
2.3 Keuzegedrag reizigers
Een belangrijke rol is in dit onderzoek weggelegd voor het keuzegedrag van de individuele reiziger,
voortkomend uit het economische of rationele perspectief. In dit onderzoek wordt uitgegaan van
mogelijke alternatieven van openbaar vervoer en de keuze hiervoor wordt bepaald door mogelijke
reizigers. Het begrijpen van het gedrag van de reiziger speelt namelijk een cruciale rol bij het
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functioneren van een vervoerssysteem (Van den Heuvel, Thiellier & van Gerwen, 2013). Het is dan
ook goed om aan de hand van een stappenplan te zien hoe de reiziger zijn keuze in de praktijk maakt.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een zogenaamd keuze-model dat een overzicht geeft van de
verschillende stappen in het proces van een verplaatsingskeuze maken door een reiziger (zie figuur
2). Allereerst maakt de reiziger een keuze over waar hij zich vestigt, dus waar hij gaat wonen (Van
Nes, 2012). Vervolgens neemt de reiziger een besluit of hij überhaupt zich wel wil verplaatsen. Als de
reiziger wel heeft besloten om zich te verplaatsen, kan hij zich afvragen waar hij naar toe wil,
bijvoorbeeld familie of vrienden bezoeken of naar het werk. Daarna wordt de keuze gemaakt met
welk vervoersmiddel de reiziger zich wil verplaatsen (Van Nes, 2012). Dit wordt ook wel de modal
split genoemd. Als de reiziger de keuze heeft gemaakt voor een modaliteit, wordt besloten welke
route genomen wordt met die modaliteit.
Tot slot wordt gekeken wanneer de reiziger zal vertrekken. Zo kan rekening worden gehouden met
congestie of de dienstregeling van het openbaar vervoer. De laatste twee stappen zijn het meest
variabel per reis. De keuze waar iemand zich vestigt, wordt in beperkte mate genomen, omdat
verhuizingen minder variabel zijn. De verschillende stappen staan wel in interactie met elkaar en
oefenen invloed uit op elkaar. Als
iemand zich wil gaan verplaatsen met
het openbaar vervoer, kiest iemand
voor een andere route, dan wanneer
hij zich met de auto of fiets verplaatst.
Allereerst dient iemand zich naar de
opstaphalte te verplaatsen. Ook de
bestemmingskeuze kan voor een
langere

periode

vastliggen,

bijvoorbeeld naar het werk. Deze
verplaatsing vindt dan regelmatig
plaats. Het gebruik van routes in een

Figuur 2: Het keuzemodel van de reiziger (Van Nes, 2012).

netwerk wordt gezien als een beslissingprobleem: de reiziger die een rit maakt van A naar B moet
een beslissing nemen over de te gebruiken route van A naar B. Dit probleem voor de reiziger bestaat
uit het onderzoeken van de mogelijkheden, en het, op basis van de hem beschikbare informatie
hierover, maken van een keuze hieruit. Het beslisproces bestaat zodoende uit twee
hoofdonderdelen: het opsporen van alternatieven en het daadwerkelijke kiezen uit deze
alternatieven, wat tot gebruik van een bepaalde route leidt. Bij het maken van deze beslissing speelt
rationeel gedrag een grote rol.
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De reiziger streeft naar een voor hem optimale bevrediging van zijn/haar behoeften. De uiteindelijke
keuze is het resultaat van twee sets kenmerken: persoonlijke kenmerken van de reiziger en
kenmerken van het vervoerssysteem (Bovy, 1989). Verdere bevindingen zijn dat er demografische
(Anable, 2005) en geografische factoren zijn die invloed hebben op de keuze van reizigers (Bamberg,
2006). Ook factoren als het inkomen van de reiziger en of de reiziger een auto heeft spelen mee
(Anable, 2005). Daarnaast blijkt dat de gewenning van een reiziger om met een soort vervoer te
reizen mogelijk invloed heeft op de keuze voor een bepaalde vorm van vervoer. Bovendien is het van
belang in hoeverre de verschillende beschikbare vormen van vervoer gepromoot zijn (Bamberg, Rolle
& Weber, 2003). Uit onderzoek van Jensen (1999) blijkt ook nog dat de efficiëntie (waarmee tijd
wordt bedoeld) en de duurzaamheid, ofwel de mate waarin rekening wordt gehouden met het
milieu, belangrijk zijn bij de vervoerskeuze.
Het reisgedrag van mensen blijft echter complex. Voor elke reis kunnen zij kiezen uit verschillende
modaliteiten, elk met zijn eigen karakteristieken, voordelen, nadelen en kosten. Ook kan de keuze
die wordt gemaakt voor een bepaalde vorm van vervoer verschillen over tijd en bij het type reis,
waardoor er een groot aantal mensen zijn die enerzijds een auto gebruiken maar ook vaak het
openbaar vervoer (Beirao & Sarsfield Cabral, 2007). Momenteel is de auto voor de meeste mensen in
de meeste omstandigheden de meest aantrekkelijke modaliteit, vooral dankzij het uitstekend
ontwikkelde wegennet en andere voorzieningen voor de auto. Deze hebben ervoor gezorgd dat de
auto als gemakkelijk, snel en comfortabel wordt ervaren (Jensen, 1999). Om meer aantrekkelijk te
worden en een modal shift, verandering van modaliteit, te kunnen beïnvloeden, is het van belang dat
het openbaar vervoer haar dienstverlening aanpast aan de wensen van de consument (STIMULUS,
1999). In het kader van dit onderzoek speelt dit een belangrijke rol. Door te weten wat de wensen en
eisen van reizigers zijn kan hier meer rekening mee worden gehouden en op zoek worden gegaan
naar een geschikt alternatief, ofwel het aanbieden van een vervoersysteem dat aansluit op de
behoefte van reizigers. Hoe deze aspecten zich uiten en en welke indicatoren hierbij onderscheiden
kunnen worden, zal in de volgende paragraaf worden behandeld.
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2.4 Wensen en eisen
De keuze die een reiziger maakt voor een bepaalde manier van vervoer hangt nauw samen met de
wensen en eisen die hij/zij met betrekking hiertoe heeft. Zoals te zien in figuur 1 is het begrijpen van
hiervan een belangrijke eerste element wanneer we verplaatsingsgedrag en dus de keuze voor een
bepaalde vorm van vervoer onderzoeken. Een geschikt vervoersalternatief voor het openbaar
vervoer voldoet zo goed mogelijk aan de eisen en wensen van (potentiële) reizigers. Deze kunnen in
een aantal verschillende dimensies worden opgedeeld. Aan de hand van wetenschappelijke
literatuur komen we tot een aantal indicatoren die nader worden uitgewerkt.
2.4.1 Reistijd
Wat betreft de vraag naar vervoer is reistijd een eerste belangrijke indicator. Dit hangt nauw samen
met de betrouwbaarheid van een vervoerssysteem, namelijk stiptheid en op tijd zijn (Bates et al.,
2001). Het gaat hierbij niet alleen om het moeten wachten op een vervoersmiddel, maar ook de
onzekerheid die mensen hebben over de wachttijden. In het huidige reguliere openbaar vervoer is dit
bijvoorbeeld één van de veel voorkomende klachten (Konig, 2002). Een systeem met een
betrouwbare dienstregeling en weinig vertraging zou ervoor kunnen zorgen dat de bereidheid van
een potentiële reiziger om gebruik te maken van een bepaalde vorm van vervoer toeneemt.
2.4.2 Comfort
Naast reistijd is de mate van comfort een andere belangrijke indicator bij de keuze voor een
bepaalde vorm van vervoer. Ook dit is een sleutelelement van de tevredenheid van consumenten
(Hensher et al., 2003). Aspecten met betrekking tot de conditie van het voertuig kunnen voor
reizigers van belang zijn en een rol spelen bij de wensen en eisen van potentiële reizigers (Swanson
et al., 1997). Het gaat hierbij echter niet alleen om comfort in het vervoersmiddel zelf, maar ook
daarbuiten. Denk hierbij aan de mate van bescherming tijdens het moeten wachten op een
vervoersmiddel onder slechte weersomstandigheden (Wardman et al., 2001). Comfort speelt een
belangrijke rol bij het kiezen van vervoer en bepaalt in belangrijke mate of mensen kiezen voor het
gebruikt van de auto of om juist niet te reizen met het openbaar vervoer (Beirao & Sarsfield Cabral,
2007).
2.4.3 Reisinformatie
De beschikbaarheid van reisinformatie speelt ook een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat
mensen vooral simpele en zeer toegankelijke reisinformatie willen die het reizen met een bepaalde
vorm van vervoer voor hen gemakkelijk maakt. Hierbij gaat het om informatie over reistijd,
aankomsttijd, reisafstand, reiskosten en meldingen van vertragingen. Mensen bezitten wel vaak
reisinformatie-apps/websites, maar gebruiken ze veel minder. Reisinformatie-appgebruikers blijken
vooral jonge, hoger opgeleide mensen te zijn die een smartphone bezitten, veel afstanden afleggen
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en in steden wonen (Dombof, 2015). In het kader van dit onderzoek is een interessante vraag welke
rol deze behoefte aan informatie speelt in het landelijk gebied, waar het aandeel ouderen groter is
en wellicht dus ook de toegankelijkheid aan informatie lager. Dienstverleners moeten ervoor zorgen
dat informatie helder en goed bereikbaar is. Het contact met de consument is hiervan een belangrijk
onderdeel (Edvardsson, 1998).
2.4.4 Mate van overstappen
Een ander element die een rol speelt bij de wensen van reizigers is het feit of zij moeten overstappen
tijdens hun reis. Vooral treinreizigers beschouwen een overstap op hun reis als gedoe. Voor
sommigen is het zelf reden af te zien van hun reis. Een term die hierbij wordt gebruikt is
overstapweerstand, die waarvan de mate berekend kan worden aan de hand van specifieke
kenmerken van desbetreffende overstap (Keizer & Hofker, 2013). Ook de toegankelijkheid van het
vervoer speelt een belangrijke rol. Met het oog op een vergrijzende samenleving zal dit, voornamelijk
wat betreft busvervoer, verbeterd moeten worden. Meer ouderen betekent namelijk meer mensen
met lichamelijke beperkingen. Een goede toegankelijkheid is een randvoorwaarde om ook deze
mensen zelfstandig te kunnen laten reizen. Ook de algemene kwaliteit van het OV zal hierdoor
toenemen, omdat iedereen gebaat is bij gemakkelijk in- en uitstappen van een bus (Provincie NoordBrabant, 2007).
2.4.5 Kosten
Het kostenniveau is een andere indicator die de tevredenheid van consumenten bepaalt (Hensher et
al., 2003). Reistarieven zijn van fundamenteel belang bij het uitvoeren van het openbaar vervoer
vanwege het feit dat dit de belangrijkste inkomstenbron is van de dienstverlener. Wanneer tarieven
toenemen, zal de vraag en dus het aantal reizigers afnemen (Paulley et al., 2006). Het is niet
eenvoudig de effecten van een tarievenverhoging gedetailleerd weer te geven, omdat de respons
van reizigers afhankelijk is van de gegeneraliseerde reiskosten en de omgeving waarbinnen het
systeem opereert. Wel zijn reizigers die de beschikking hebben over een eigen auto meer gevoelig
voor wijzigingen in tarieven dan zij die niet direct een alternatief hebben. Verder lijkt het reizen met
het openbaar vervoer door ouderen meer elastisch te zijn dan bij andere delen van de bevolking,
ondanks het feit dat vervoersconcessies voor ouderen in de meeste gevallen alsnog inkomsten
verliezen (Webster & Bly, 1982).
Ondanks dat er al theorie bekend is over de wensen en eisen van reizigers en de vraag naar openbaar
vervoer, kunnen we spreken van een hiaat. Er is nog onduidelijkheid over dit onderwerp in het
landelijk gebied. Het reguliere openbaar vervoer functioneert niet goed en wellicht is er ruimte voor
een alternatieve vorm van vervoer. Eén van de vragen in dit onderzoek is welke alternatieven
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aansluiten op de wensen en eisen aan een nieuw alternatief voor het huidige aanbod. Door deze
vraag te beantwoorden kan het bestaande hiaat gedeeltelijk worden opgevuld.
2.5 Mogelijke alternatieven
Voor dit onderzoek, en meer specifiek de tweede deelvraag, is het van belang dat naast keuzegedrag
en de wensen en eisen van reizigers op het gebied van vervoer ook bestaande kennis met betrekking
tot mogelijke alternatieven voor het huidige openbaar vervoer wordt meegenomen. Vanuit figuur 1
valt dit onderdeel onder

de

gedragsmogelijkheden, namelijk de

beschikbaarheid van

vervoersalternatieven. In hoofdstuk 1 zijn al kort enkele trends genoemd die wellicht in meer of
mindere mate een bijdrage kunnen leveren om deze problematiek op te lossen. Het alternatief voor
het huidige vervoer zal in de eerste plaats toekomstvast moeten zijn, ofwel geschikt voor de lange
termijn. Dit betekent een systeem dat voor een lange periode financieel haalbaar is en daarnaast in
staat is om aan de vraag te blijven voldoen. In de tweede plaats zal het vervoer moeten worden
afgestemd op de wensen en eisen van de reiziger. Het moet voldoen aan de voorwaarden die door
de potentiële reizigers aan het vervoer wordt gesteld. Alleen op deze manier kan er een
toekomstvaste oplossing worden gerealiseerd.
Nieuwe ontwikkelingen binnen onze maatschappij zorgen ervoor dat er langzaam meer aandacht
ontstaat voor de gedachte van een ‘gedeelde’ consumptiemaatschappij, de zogenaamde
deeleconomie. Mensen zijn met behulp van moderne technieken steeds makkelijker in staat om
goederen en diensten te gaan ‘delen’, feitelijk verhuren omdat er in principe sprake is van delen
tegen betaling delen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor diensten en netwerken. Binnen de
vervoerssector zijn ook een aantal voorbeelden: Uber, Snappcar en Blablacar. Door het aanbieden
van lege zitplaatsen of zelfs een hele auto, wordt het mogelijk gebruik te maken van elkaars
voorzieningen (CROW-KpVV, 2015). Ook dit is een vorm van vervoer die wellicht in staat is om in de
toekomst het reguliere vervoer te vervangen. Het aanbod van nieuwe initiatieven wat betreft
vervoersvormen is enorm. Nieuwe organisatievormen zijn mogelijk als gevolg van technologische en
sociale innovatie. Inclusief deze nieuwe ontwikkelingen kan mobiliteit worden onderscheiden in vier
vormen (Bos, 2015):
-

Openbaar vervoer. In opdracht van de overheid en uitgevoerd door vervoersorganisaties
volgens aanbodgedreven dienstregeling.

-

Zelforganiserend vervoer. Vaak gesloten en een vorm van lidmaatschap of aanmelding is
noodzakelijk. Lokale binding en bottom-up organisatie (zoals vrijwilligers) zijn belangrijk.
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-

Commercieel vervoer. In opkomst en primair uitgevoerd door private instanties. Gesloten
vorm van vervoer, lidmaatschap vereist. Verbinden vraag en aanbod via internet. Aanbieder
is in bezit van aangeboden vervoermiddel.

-

Digitale platforms. Vraag en aanbod komen uitsluitend via internet bij elkaar. Organisatie
bezit zelf geen voertuigen. Veelal open structuur, geen lidmaatschap nodig. Tussenpartij
krijgt een aandeel van de inkomsten.

Naar verwachting zal de rol van digitale platforms gaan groeien en worden ondersteund door de
andere organisatievormen. Er ontstaan collectieve platforms die verschillende vormen van vervoer
bij elkaar brengen: commercieel vervoer door grote bedrijven, zelfgeorganiseerd vervoer door
inwoners en openbaar vervoer vanuit overheid gereguleerde concessies (Bos, 2015).
2.6 Kernbegrippen
In deze paragraaf worden de kernbegrippen van dit onderzoek die in dit theoretisch hoofdstuk zijn
uitgewerkt kort herhaald met behulp van een definitie, zodat deze bruikbaar zijn voor het empirische
gedeelte van het onderzoek en in het conceptueel model kunnen worden verwerkt. Deze zijn in de
voorgaande paragrafen uitgewerkt en hier zal nu een praktische definitie aan worden toegevoegd.
Zoals gezegd staat de volgende vraag in dit onderzoek centraal:
Wat is een geschikt vervoeralternatief in landelijke gebieden voor de lange termijn gezien de wensen
en eisen van Wmo-reizigers wanneer het huidige aanbod van de regiotaxi verdwijnt en het regulier
openbaar vervoer afneemt en welke factoren spelen hierbij een rol?
Een eerste belangrijk begrip in dit onderzoek is ‘vervoersalternatief….voor de lange termijn’. Hiermee
wordt bedoeld:
Een vorm van vervoer die het huidige aanbod van openbaar vervoer kan vervangen en toekomst vast
is, ofwel bruikbaar op de lange termijn, zowel financieel als wat betreft de vraag naar het vervoer.
Hierbij zijn vier categorieën mogelijk, namelijk openbaar vervoer, zelforganiserend vervoer,
commercieel vervoer en digitale platforms. ’
Het tweede belangrijke begrip is ‘landelijke gebieden’. Hiermee wordt bedoeld:
‘Gebieden die tegenstellingen vertonen met steden, zoals een lagere dichtheid van adressen en
openbaar vervoer waar in maximaal een uurdienst wordt gereden. Het gaat hierbij om de
stedelijkheidsklassen niet-stedelijk (tot 500 adressen per km²) en weinig stedelijk (500-1000 adressen
per km²) zoals het CBS deze onderscheidt.
Een derde belangrijk begrip is ‘wensen en eisen’. Hiermee wordt bedoeld:
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‘de wensen en eisen van (potentiële) reizigers met betrekking tot een verplaatsingsmogelijkheid. Deze
uit zich in verschillende dimensies, namelijk reistijd, comfort, toegankelijkheid van informatie, mate
van overstappen en de kosten van het vervoer. Ook de bereidheid om van een alternatief gebruik te
maken wordt hierbij meegenomen’.
2.7 Conceptueel model
Aan de hand van de reeds verzamelde theorie en bestaande kennis is het mogelijk een conceptueel
model op te stellen met daarin de kernbegrippen die in dit onderzoek voorkomen. Dit model dient
als schematische weergave van dit onderzoek en laat zien hoe de relaties tussen de verschillende
onderdelen beoogd worden te zijn. Nadat het onderzoek is uitgevoerd zal blijken of de hierin
gestelde relaties kloppen of dat deze aangepast moeten worden. Het conceptueel model kan dan
ook worden gezien als het voorlopige antwoord op de vraagstelling. Het heeft betrekking op
onderzoekseenheden, eigenschappen van onderzoekseenheden (de concepten) en de relaties tussen
deze eigenschappen (de hypothesen) (Braster, 2000). Figuur 3 geeft de belangrijkste concepten die in
dit onderzoek centraal staan schematisch weer. Als basis dient de theorie met betrekking tot het
verplaatsingsgedrag van mensen ofwel de keuze voor een bepaalde vorm van vervoer die zij maken.
Deze bestaat enerzijds uit aspecten die te maken hebben met de individuele wensen en eisen én
rationele keuze van de reiziger (oranje). Dit onderdeel staat centraal in de eerste deelvraag. Ook de
verschillende mogelijkheden waar zij uit kunnen kiezen, de vervoersalternatieven, spelen hierbij een
rol, opgedeeld in de verschillende onderdelen (groen). Daarnaast zijn de randvoorwaarden van de
vormen van vervoer een belangrijke factor (paars), die tot uiting komen in vermogen, ofwel de
werkelijke mogelijkheden, maar ook de uitvoerbaarheid en haalbaarheid in de praktijk. Uiteindelijk
bestaat een toekomstvast vervoersalternatief voor landelijke gebieden uit de keuze van de reiziger
tussen de verschillende alternatieven met daarbij een praktische en financiële haalbaarheid.
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Figuur 3: Het conceptueel model: een schematische weergave van de belangrijkste concepten in dit
onderzoek.
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3. Onderzoeksstrategie en –methodologie
In dit hoofdstuk komt de methode die in dit onderzoek gebruikt wordt aan de orde. Dit begint met
het kiezen van een geschikte onderzoeksstrategie. Door deze te onderbouwen en beschrijven wordt
vervolgens de methodologie verder uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een stappenplan
om het onderzoek overzichtelijk en in de juiste volgorde te kunnen uitvoeren. Wanneer de strategie
en methoden duidelijk zijn, is het tijd voor een gedetailleerde casusbeschrijving.
3.1 Casestudy
In dit onderzoek wordt empirisch onderzoek gedaan naar de wensen en eisen wat betreft een
alternatief voor het huidige aanbod van openbaar vervoer in landelijke gebieden, waarbij wordt
gekeken naar de bereidheid om hier gebruik van te maken en de wensen en eisen die potentiële
reizigers hieraan stellen. De onderzoeksstrategie die in dit onderzoek gebruikt zal worden is de
casestudy. Deze strategie omvat het empirisch onderzoeken van een of meerdere specifieke tijdelijke
fenomenen (een case is bijvoorbeeld een organisatie, persoon of gebeurtenis), waarbij meerdere
informatiebronnen worden ingezet (bijvoorbeeld interviews, enquêtes en archieven) en sprake is van
real-life situaties en diepgaande en gedetailleerde data wordt verzameld (Creswell, 2013). Door
gebruik te maken van een casestudy kan een specifiek probleem, in dit geval met betrekking tot het
openbaar vervoer in het landelijk gebied, op een goede manier worden geïllustreerd (Yin, 2009).
Casestudy-onderzoek is de meest bruikbare methode wanneer het gaat om een diepgaand
onderzoek en analyse van een bepaalde casus met betrekking tot een zekere tijd en context (Yin,
2009). Het gaat hierbij om een casus binnen een afgegrensd systeem, gebonden aan tijd en plaats
(Stake, 2005). Er is voor een casestudy gekozen omdat op deze manier diepgaand onderzoek kan
worden gedaan binnen een bepaalde casus, in dit geval een regio, en mogelijke oplossingen met
betrekking tot openbaar vervoer op een gedetailleerd niveau onderzocht kunnen worden. Door te
focussen op een bepaald gebied en het onderzoek zodoende af te bakenen kan naar verwachting
meer diepgang worden bereikt dan in een meer kwantitatief onderzoek als een survey. Dit
onderzoek kan worden beschouwd als een kwalitatief onderzoek. Er is sprake van een intensieve
bestudering van een sociaal verschijnsel bij een aantal nog vast te stellen aantal
onderzoekseenheden. Het gebruik van observatie en diepte-interviews betekent dat de analyse van
de empirische variabelen een kwalitatief karakter zal hebben. Gegevens die zijn verzameld met
behulp van open en ongestructureerde methoden lenen zich in de regel namelijk slecht voor een
cijfermatige verwerking (Braster, 2000).
We kunnen de casestudy beschouwen als een onderzoeksstrategie naast experiment, survey,
archiefstudie en historieanalyse. Het gaat hierbij om het onderzoeken van één enkel geval op één
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moment. Wel kunnen binnen dit ene geval eenheden worden onderscheiden en onderzocht,
namelijk in een gelede gevalstudie (Florusse & Wouters, 1991). Een casestudy produceert contextafhankelijke kennis die ervoor kan zorgen dat mensen zich ontwikkelen van beginner tot expert
(Flyvbjerg, 2001). De nabijheid tot real-life situaties en de grote hoeveelheid details in case studies
heeft twee belangrijke voordelen voor de onderzoeker. In de eerste plaats draagt het bij aan de
ontwikkeling van een kijk op de werkelijkheid. Het laat dit zien dat menselijk gedrag niet enkel aan de
hand van theorie en bestaande regels kan worden begrepen. Daarnaast zijn casussen belangrijk voor
het eigen leerproces van de onderzoeker door het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor
een goed onderzoek. De casestudy kan een verkenning betekenen van nog onvoldoende doorziene
problemen en daarnaast voor verdieping van inzicht zorgen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor veldonderzoek, namelijk tijdelijk deel uitmaken van het sociale systeem waarbinnen de
deelnemers met hun eigen perspectieven zich begeven (Florusse & Wouters, 1991).
Een casestudy is een zeer geschikt middel om op diepgaande wijze een onderzoek binnen een
bepaalde casus of gebied uit te voeren met behulp van een kwalitatieve benadering. Hoewel het
beeld bestaat dat casestudy onderzoek geen bijdrage kan leveren aan wetenschappelijke
kennisvorming, is dit niet juist. Het is wel degelijk mogelijk om vanuit een enkele casus tot
generaliseerbare kennis te komen door praktijkgerichte theorie te toetsen aan bepaalde problemen
of organisaties (Florusse & Wouters, 1991). Verder is een casestudy bruikbaar voor zowel het
ontwikkelen als het testen van hypotheses. Hierbij speelt generaliseerbaarheid een belangrijke rol.
De generaliseerbaarheid van casestudies kan vergroot worden door het strategisch selecteren van
een casus. Wanneer het doel is om de grootst mogelijke hoeveelheid informatie te verkrijgen over
een bepaald probleem of fenomeen, is het kiezen van een representatieve of met behulp van
steekproef geselecteerde casus niet de geschikte strategie. Atypische of andere extreme casussen
kunnen vaak meer informatie opleveren omdat deze meer actoren en basismechanismen binnen
desbetreffende casus activeren. Bij deze casussen kan het gaan om situaties die heel weinig of juist
heel veel voorkomen. Weinig voorkomende casussen zijn vaak bruikbaar voor verificatie, terwijl veel
voorkomende situaties meer geschikt zijn voor falsificerend onderzoek. Het is vaak belangrijker om
de diepere oorzaak van een probleem te achterhalen dan enkel het beschrijven van de symptomen
en hoe vaak deze voorkomen (Flyvbjerg, 2006). Hierbij kan in dit onderzoek nog een verdere
categorisatie van de casestudy worden aangebracht, namelijk een klinische benadering van de
casestudy. Dit wil zeggen dat het onderzoek als doel heeft om iets te veranderen, ofwel met als basis
van kennis over een probleem komen tot een oplossing voor dit probleem (Neuman, 2000).
Wanneer gebruikt wordt gemaakt van een casestudy als onderzoeksmethode moet er een aantal
stappen worden doorlopen. De eerste stap in het proces is het selecteren van een geschikte casus
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voor dit onderzoek. Wanneer we spreken over het identificeren van de casus is er in dit onderzoek
sprake van slechts een enkele casus, ook wel de instrumentele casus genoemd, die dient om een
specifiek probleem te illustreren (Yin, 2009). Het is hierbij van belang dat er sprake is van een
representatieve casus. Als casus is gekozen voor het landelijk gebied rondom de gemeente Alkmaar.
Dit is een landelijk gebied waar de vervoersproblemen, zoals beschreven in hoofdstuk 1, voorkomen.
Daarnaast is dit een relatief perifeer gebied, het ligt namelijk landelijk ten opzichte van de stad
Alkmaar, waar de meeste voorzieningen zich bevinden. Vervolgens is het van belang de casus op een
goede manier te identificeren aan de hand van een gedetailleerde beschrijving. Om dit proces te
vereenvoudigen kan de casus opgedeeld worden in specifieke thema’s en/of problemen, welke in
chronologische volgorde dienen te worden behandeld om een goede structuur te waarborgen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een theoretisch model (Cresswell, 2013). De uitgebreide
beschrijving van de casus is te lezen in paragraaf 4.3.
3.2 Onderzoeksmodel
Het empirische gedeelte
van dit onderzoek kunnen

Probleemstelling

we onder drie activiteiten
scharen.

In
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plaats

beschrijving
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casusbeschrijving,
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van
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methode voor de analyse.

Beschrijven
resultaten

De tweede activiteit is de
diagnose fase, waarin de
resultaten

daadwerkelijk Figuur 4: Onderzoeksmodel (Ramondt, 1996).
worden geanalyseerd en
verdieping van inzichten plaatsvindt. In de derde plaats is er het evalueren van de resultaten, waar
suggesties voor veranderingen worden gedaan en een oplossing voor het probleem wordt
aangereikt. Door de cirkel op deze manier rond te maken, wordt gesproken van een reflexieve cyclus
(Ramondt, 1996). Voor de uitvoering van het onderzoek is een schematisch model opgesteld, een
zogenaamd onderzoeksmodel, waarin de uitvoering van het onderzoek wordt weergegeven (zie
figuur 4).
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Het conceptuele model dat is opgesteld aan de hand van bestaande theorie en kennis met
betrekking tot het onderwerp van dit onderzoek dient als basis. Hierna zullen vragen worden
opgesteld om het onderzoek in de praktijk te kunnen uitvoeren. Deze operationalisatie wordt
uitgevoerd en overzichtelijk gemaakt met behulp van een empirisch model. Wanneer dit is afgerond,
kan daadwerkelijk worden begonnen met het verzamelen van data.
3.3 Dataverzameling
Een essentieel onderdeel bij het verzamelen van data is het selecteren van de juiste respondenten.
Zoals gezegd luidt de eerste deelvraag: Welke wensen en eisen spelen voor de Wmo-reiziger een rol
bij hun vervoerskeuze?
Voor het behandelen van de eerste deelvraag in dit onderzoek is gekozen voor Wmo-reizigers. Deze
personen maken op dit moment gebruik van de regiotaxi, wat een dure vervoersvorm is per
verplaatsing en reizigerskilometer. Ook betreft dit voor een groot deel de groep mensen in het
landelijk gebied die kwetsbaar is en voor wie mobiliteit niet vanzelfsprekend is, zoals ouderen en
gehandicapten. Interessant is de wensen en eisen van deze groep te onderzoeken, om zo meer te
weten te komen over de geschiktheid van mogelijke alternatieven. Daarnaast kan op deze manier
meer duidelijk ontstaan op de vraag waarom zij op dit moment geen gebruik maken van het reguliere
systeem. De respondenten worden geselecteerd aan de hand van bestaande gegevens met
betrekking tot Wmo-reizen. Deze gegevens kunnen opgevraagd worden bij de diverse gemeenten.
Een nadere uitwerking van de casus vindt plaats in paragraaf 3.5. Het betreft reizigers die woonachtig
zijn in landelijke gebieden. Hieronder zal een steekproef worden gehouden van twintig tot dertig
respondenten. Door de contactgegevens van een groter aantal respondenten op te vragen ontstaat
er in geval van non-respons niet meteen een tekort aan respons, maar is er een zekere marge om zo
tot voldoende respondenten te komen. Een steekproef van twintig tot dertig is kleinschalig, wat
kenmerkend is voor kwalitatief onderzoek, maar gesprekken duren doorgaans langer dan
kwantitatief onderzoek en er is sprake van direct contact waardoor meer diepgang kan worden
gecreëerd (Scholl, 2016). Om contact op te nemen met deze reizigers is eerst een brief naar hen
verzonden (zie Bijlage 1). Samen met de theorie met betrekking tot de wensen en eisen van de
reiziger uit het theoretisch kader kan dit hopelijk een compleet beeld geven van wat een gebruiker
van het openbaar vervoer belangrijk vindt en of er mogelijkheden liggen voor alternatieven.
Het verzamelen van data is een uitgebreid proces, omdat bij een casestudy verschillende vormen van
data worden gebruikt. Yin (2009) onderscheidt zes vormen van informatieverzameling: documenten,
archiefbestanden, interviews, directe observaties, participatieve observaties en fysieke objecten. Als
basis voor dit onderzoek wordt gebruikt gemaakt van documenten en waar nodig archiefbestanden.
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Bestaande theorie als achtergrond voor het opstellen van een vraagpuntenlijst. Deze lijst wordt
opgesteld aan de hand van de verzamelde theorie in hoofdstuk 2 en dient als hulpmiddel bij de
gesprekken met respondenten. Sterke interactie tussen interviewer en respondent is belangrijk voor
goed kwalitatief onderzoek, waarbij de interviewer door middel van doorvragen de respondent
aanmoedigt of uitnodigt om open over zijn meningen en gewoontes te praten. Hieruit kunnen
vervolgens motieven en intenties worden herleid (Scholl, 2016). De uitvoering van de interviews richt
zich voornamelijk op de beantwoording van de eerste deelvraag in dit onderzoek, namelijk de
wensen en eisen van (potentiële) reizigers. In Bijlage 2 is de vragenlijst te vinden die voor deze
interviews als leidraad is gebruikt. Door direct contact met respondenten en de mogelijkheid om
door te vragen kan een goed beeld worden gevormd van deze wensen en eisen. Hun bereidheid om
gebruik te maken en de voorwaarden die zij stellen aan een vervoersalternatief kunnen zo op een
gedetailleerd niveau worden achterhaald. Wat betreft de uitvoering van dit gedeelte van het
onderzoek is gebruik gemaakt van telefonische interviews. Hiervoor is gekozen omdat op deze wijze
de respondent persoonlijk benaderd kan worden en tegelijkertijd de haalbaarheid van het onderzoek
relatief goed gewaarborgd is. Tevens kan met behulp van telefonische gesprekken goed worden
doorgevraagd bij eventuele onduidelijkheden en is er zodoende sprake van meer diepgang, wat de
representativiteit van de resultaten ten goede komt.
Hierna volgt de tweede deelvraag: Wat zijn mogelijke alternatieven en welke kenmerken hebben zij?
Vervolgens kan data worden verzameld voor het beantwoorden van de tweede deelvraag, waarin
wordt ingegaan op alternatieven die daadwerkelijk mogelijk zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
expertinterviews om zo een beter beeld te schetsen van mogelijke alternatieven voor openbaar
vervoer in een landelijk gebied. Hierbij is een tweetal experts bereid gevonden aan dit onderzoek
mee te werken en hun ervaringen en kennis met betrekking tot dit onderwerp te delen. In de eerste
plaats Pascal van der Velden, die de leiding heeft over een adviesbureau genaamd Vitence Mobiliteit.
Het bureau houdt zich bezig met allerlei vraagstukken op het gebied van openbaar vervoer en heeft
ook veel ervaring met projecten die in het landelijk gebied plaatsvinden. Zijn visie en expertise wat
betreft vervoersproblematiek op het platteland kan voor relevante inzichten zorgen. De tweede
expert is Marco van Dijk, actief binnen De Have Kennisdelers. Deze organisatie biedt onder andere
diensten aan op het gebied van doelgroepenvervoer en de regiotaxi. Doordat hij veel in contact komt
met reizigers in het landelijk gebied en personen met fysieke beperkingen weet hij als geen ander
wat deze personen nodig hebben en wat mogelijkheden zijn met betrekking tot alternatieven. Door
de twee experts aan één tafel te krijgen en op deze manier te interviewen kan een goede dialoog
ontstaan over de verschillende mogelijkheden die er zijn. Een voordeel hiervan is dat er op een
gedetailleerd niveau doorgevraagd kan worden wanneer blijkt dat de verschillende experts van
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mening verschillen over een bepaald onderdeel. In die zin kan er in deze context ook worden
gesproken van een kleine focusgroep.
De derde en laatste deelvraag in dit onderzoek luidt: Welk alternatief is gezien de wensen en eisen
van Wmo-reizigers de meest geschikte oplossing voor de lange termijn?
De kennis met betrekking tot de mogelijke alternatieven en hun kenmerken wordt vervolgens in de
derde deelvraag gekoppeld aan de wensen en eisen. Aan de hand van de verkregen resultaten kan op
deze manier worden vastgesteld wat een geschikt alternatief is. De interviewguide die voor dit
interview is gehanteerd is te vinden in Bijlage 5. Deelvraag drie is zodoende een koppeling van de
verkregen data uit de eerste twee deelvragen, waarbij ook het aspect van praktische en financiële
haalbaarheid een rol spelen. De expertinterviews uit deelvraag twee zullen ook hier gebruikt worden
als belangrijkste bron. De data die deze methoden samen opleveren moet volstaan om een antwoord
te formuleren op de centrale vraag in dit onderzoek.
3.4 Resultaten en analyse
Nadat data zijn verzameld moeten deze worden uitgewerkt en kunnen de resultaten beschreven
worden. Het uitwerken van de verzamelde data, die voornamelijk bestaat uit interviews, vindt plaats
met behulp van het programma Atlas.Ti. Deze methode is uitermate geschikt voor het verwerken van
grote hoeveelheden kwalitatieve data en dus voor dit onderzoek erg geschikt. Eerst is het van belang
de gehouden interviews zo helder en volledig mogelijk uit te schrijven, het zogenaamde
transcriberen. Vervolgens kunnen deze uitgeschreven transcripten met behulp van Atlas.Ti nader
worden uitgewerkt. Het belangrijkste element binnen dit programma is het invoeren van de
transcripten en het toekennen van codes, om op deze manier een goed overzicht van de resultaten
te verkrijgen en tot betere inzichten te komen binnen het kwalitatieve onderzoek. Een nadere
toelichting van het codeerproces is te vinden in Bijlage 3, waarbij de telefonische interviews met
Wmo-reizigers en het expertinterview afzonderlijk zullen worden behandeld.
Na het coderen en het overzichtelijk maken van de resultaten is de volgende stap het uitschrijven en
rapporteren hiervan in het daadwerkelijke onderzoek. Het rapporteren van de resultaten bestaat
naast de verzamelde gegevens ook uit informatie over het verloop van het onderzoek. Door per
deelvraag duidelijk de resultaten te beschrijven ontstaat een overzicht en kan de analyse
plaatsvinden. De analyse laat zich daarnaast kenmerken door het gebruik van inductieve logica met
een kwalitatief karakter. Theorieën worden opgesteld nadat empirische observaties zijn verricht,
men streeft naar het volledig begrijpen van een bepaald verschijnsel met behulp van zoveel mogelijk
relevante factoren, en bij de analyse ligt de nadruk op kwalitatieve gegevens (Braster, 2000). Zoals
gezegd kan het opdelen in thema’s helpen om het onderzoek in de juiste volgorde uit te voeren en
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een bepaalde chronologie aan te houden (Cresswell, 2013). Deze casus kan grof genomen in drie
hoofdthema’s worden opgedeeld. In de eerste plaats de ervaringen van reizigers op het gebied van
openbaar vervoer. Hierbij gaat het om aspecten als het ervaren van een beperking tijdens het ovreizen en de mate waarin zij geneigd zijn om over te stappen op een alternatieve vorm van vervoer.
Tweede onderdeel richt zich vervolgens op de wensen, wel nog steeds gezien vanuit de reiziger.
Samen met de ervaringen die mensen hebben vormt dit de wensen en eisen en hun keuzegedrag,
zoals duidelijk gemaakt in het theoretisch kader (zie hoofdstuk 3). Deze twee hoofdthema’s worden
met behulp van interviews behandeld. Inzicht in de wensen en eisen heeft betrekking op het aspect
van alternatieven als mogelijke oplossing voor een openbaar vervoersysteem voor de lange termijn.
Dit is uiteindelijk het derde thema dat centraal staat in deze casus, die met behulp van
expertinterviews zal worden verwerkt. Tevens is dit de volgorde waarin het onderzoek wordt
uitgevoerd. Aan de hand van deze opzet kunnen meer concrete subvragen worden opgesteld, die de
basis vormen voor de vragenlijst (zie operationalisatie in paragraaf 2.6).
Wanneer de resultaten zijn geanalyseerd aan de hand van de drie deelvragen in dit onderzoek kan in
de conclusie de hoofdvraag worden beantwoord. Omdat de onderzoeksresultaten doorgaans voor
meerdere interpretaties vatbaar zijn, wordt naast de conclusie ook een discussie toegevoegd. In dit
laatste gedeelte van het onderzoek wordt de betekenis van de casus verder uitgelicht. De vraag die
hierbij gesteld kan worden is of deze betekenis tot stand komt door opgedane kennis met betrekking
tot het algemene probleem, een instrumentele casus, of het feit dat er sprake is van een unieke
situatie, ofwel een intrinsieke casus. Lincoln en Guba (1985) stellen dat deze laatste fase de
belangrijkste lessen bevat die uit het onderzoek geleerd kunnen worden. Hieraan gekoppeld vindt
een discussie plaats over de uitkomsten van het onderzoek, waarin de verkregen resultaten worden
vergeleken met reeds bestaande theorie en duidelijk wordt wat de bijdrage van dit onderzoek is.
Hierbij vindt terugkoppeling plaats met het conceptueel model. Ook worden hier kort andere
mogelijke interpretaties van de resultaten benoemd en suggesties gedaan voor vervolgonderzoek
met betrekking tot het vraagstuk uit dit onderzoek, namelijk de wensen en eisen en het aanbod van
openbaar vervoer in het landelijk gebied.
3.5 Casusbeschrijving
Een geschikte casus voor dit onderzoek moet aan een aantal eisen voldoen. Het moet in de eerste
plaats gaan om een landelijk gebied, aangezien de problematiek die dit onderzoek centraal staat voor
dergelijke gebieden geldt. Een definitie hiervan is te vinden in paragraaf 2.1. Daarnaast moet in dit
landelijke gebied sprake zijn van een zekere dreiging tot het schrappen van het reguliere openbaar
vervoer om zo op een relevante manier te kunnen onderzoeken welke alternatieven aansluiten op de
wensen en eisen van reizigers. Door het gebruik van een dergelijke casus zijn er wellicht
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mogelijkheden de verzamelde kennis aan het einde van het onderzoek te kunnen generaliseren in
andere gebieden met vergelijkbare kenmerken. Aan de hand van deze criteria is gekozen voor het
landelijk gebied in de provincie Noord-Holland. Het betreft het landelijke gebied rondom de grotere
plaatsen Alkmaar en Heerhugowaard en omvat gemeenten als Bergen, Castricum, Graft-De Rijp,
Heiloo, Langedijk, Schermer en Uitgeest. Gezamenlijk hebben zij in april 2015 een visie ontwikkeld
wat betreft de invulling van de mobiliteitsbehoefte in de regio. Het ging hierbij onder andere om het
kunnen blijven aanbieden van bestaande vervoersystemen, zoals het Wmo- en het leerlingenvervoer,
maar ook was er aandacht voor de relatie met andere vormen van vervoer en dan met name het
openbaar vervoer. De directe aanleiding hiervan is het feit dat deze gemeenten hun visie op
mobiliteit toekomstvast en duurzaam willen inrichten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het
verkrijgen van meer inzicht in de mobiliteitsbehoefte van reizigers. Door te weten wat deze behoefte
inhoudt kan beter op de vraagkant van het vervoer worden ingespeeld (De Have Kennisdelers,
persoonlijke communicatie, 25 februari 2016).
Om een goed beeld van de casus te krijgen wat betreft het vervoerssysteem en huidige aanbod van
openbaar vervoer is het nuttig om de reeds bestaande diensten op een rijtje te zetten. Een overzicht
hiervan is in onderstaand schema, figuur 5, te vinden. Hierin zijn de gemeente, het soort systeem, de
doelgroep en aanvullende kenmerken weergegeven.
Gemeente

Systeem

Doelgroep

Kenmerken

Open/gesloten

Bergen

Regulier OV

Alle

-

Open

Buurtbus

Alle

Vrijwilligers

Open

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

-

Gesloten

Regiotaxi

65+ en indicatie

-

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Stichting Welzijn

Ouderen

-

Open

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

Na indicatie gemeente

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Buurtbus

Alle

Vrijwilligers

Open

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

Na indicatie gemeente

Gesloten

55+ bus

55+

-

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Buurtbus

Alle

-

Gesloten

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

Na indicatie gemeente

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Castricum

Graft-de Rijp

Heiloo

Langedijk
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Wonen plus welzijn

Schermer

Uitgeest

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

Na indicatie gemeente

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Leerlingenvervoer

Leerlingen BO-VO

Na indicatie gemeente

Gesloten

Regulier OV

Alle

-

Open

Figuur 5: Overzicht huidig aanbod vervoerssysteem (De Have Kennisdelers, persoonlijke communicatie, 25
februari 2016)

De provincie Noord-Holland is opdrachtgever van het openbaar bus- en taxivervoer in het gebied
waarin de casus zich bevindt. Het betreft hier het concessiegebied Noord-Holland Noord.
Uitzondering is Uitgeest wat behoort tot Haarlem/IJmond. Door openbare Europese aanbestedingen
in het verleden, zijn momenteel alle Noord-Hollandse busconcessies in handen van busmaatschappij
Connexxion. Deze zijn op dit moment vastgelegd voor de periode tot medio 2018. Naast het
busvervoer is de provincie Noord-Holland, met de gemeenten, contractpartner van twee collectieve
vraagafhankelijke vervoerssystemen. In deze casus betreft het de Regiotaxi Noord-Kennemerland.
Vanaf 2016 mogen alleen reizigers met een Wmo-indicatie gebruik maken van deze
taxivervoerssystemen (Provincie Noord-Holland, 2015).
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4. Resultaten
In dit hoofdstuk staan de resultaten centraal die in dit onderzoek zijn verkregen. Het gaat hierbij om
de uitwerking van de verzamelde gegevens met betrekking tot de vraagstelling. Aan de hand van
deze resultaten zal uiteindelijk in de conclusie de centrale vraag van dit onderzoek beantwoordt
moeten worden. De resultaten, die op empirische wijze zijn verzameld, worden beschreven in de
volgorde van de vooraf opgestelde deelvragen. In de eerste plaats de wensen en eisen van de
reizigers, waarna vervolgens mogelijke alternatieven en hun kenmerken en tenslotte een oplossing
voor de lange termijn wordt beschreven.
4.1 Wensen en eisen reizigers
Deze paragraaf bevat een weergave van de bevindingen met betrekking tot onderzoek dat is
uitgevoerd onder Wmo-reizigers waarbij is gekeken naar de wensen en eisen op het gebied van
vervoersalternatieven. Uiteindelijk is een twintigtal respondenten bereid gevonden mee te werken
aan dit onderzoek. Voor de interpretatie van het rapport is het zinvol meer kennis te hebben over de
respondenten die in dit onderzoek centraal staan. De selectie hiervan heeft min of meer willekeurig
plaatsgevonden op basis van het reizigersbestand van het Wmo-vervoer in de regio Alkmaar. De
respondenten zijn afkomstig uit: Bergen (7), Heiloo (6), De Rijp (3), Graft (2), Broek op Langedijk (1)
en Schermerhorn (1). Onder de respondenten bevinden zich zes mannen en veertien vrouwen. De
leeftijdsverdeling ligt tussen de 62 en de 82 jaar met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar. Wat betreft
eigen vervoer hebben vier respondenten de beschikking over een eigen auto, zes reizigers maken
ook gebruik van een scootmobiel. Meer gegevens hierover en een uitwerking van de opzet van de
interviewvragen zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd (zie Bijlage 4).
4.1.1Huidig vervoer
In de eerste plaats is gevraagd naar de huidige manier waarop reizigers zich verplaatsen en wat zij
hier van vinden. Dit kan een goede basis vormen voor wensen en eisen met betrekking tot een
alternatief. Ook kan op deze manier een bepaalde wens of eis voortvloeien uit het feit dat reizigers
wellicht niet tevreden zijn over het huidige aanbod en behoefte hebben aan alternatieven. Uit de
resultaten blijkt dat er op het gebied van tevredenheid een duidelijke verdeling is in twee groepen.
Enerzijds is er een groep gebruikers van de regiotaxi die in principe tevreden is. Dit is verreweg de
grootste groep, namelijk 16 van de 20 ondervraagden. De algemene gedachte die onder deze groep
heerst, is dat het gebruik van het Wmo-vervoer voor hen de enige manier van reizen is. Kort gezegd,
ze zijn allang blij dat ze nog kunnen reizen. Deze respondenten, voornamelijk ouderen, hebben dan
ook niet of nauwelijks klachten of verbeterpunten over het vervoer. Daarnaast valt op dat het hierbij
vooral mensen betreft met fysieke klachten. Zij zijn tot op zekere hoogte erg afhankelijk van de
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regiotaxi. Bij de vraag wat men als positief ervoer aan het vervoer waren goede service en
klantvriendelijk personeel de belangrijkste opmerkingen.
Naast deze groep reizigers is er echter ook een kleinere tweede groep gebruikers, vier van de twintig
respondenten, die van mening is dat het Wmo-vervoer niet geheel functioneert zoals zij zouden
willen. Zij maken op vrij onregelmatige basis gebruik van de regiotaxi of hebben hier in het verleden
slechts enkele keren mee gereisd. Hierbij komen enkele redenen naar voren met betrekking tot het
feit dat zij liever van een andere vorm van vervoer gebruik maken. De reden dat zij geen gebruik
meer van maken van het Wmo-vervoer vloeit namelijk voort uit hun klachten. Het betreft hierbij
bijvoorbeeld personen die zelf geen noemenswaardige lichamelijke of geestelijke problemen hebben
en toch de regiotaxi gebruiken. Een klacht die hierbij wordt gehoord is dat er nogal eens
gecombineerd vervoer plaatsvindt, waardoor een gezond persoon samen reist met lichamelijk of
geestelijk gehandicapten. Dit zou leiden tot een ‘deprimerende sfeer’, omdat het voornaamste
gespreksonderwerp hun fysieke klachten of ouderdom betreft. Een ander voorbeeld is een
respondent van wie de reis, met behulp van een busje, vaak wordt gecombineerd met verstandelijk
gehandicapten omdat deze in dezelfde instelling wonen als zij. Zij ervaart dit niet als heel prettig; niet
in de laatste plaats omdat het comfort in dit busje ook te wensen over laat. Een verdere uitwerking
van het aspect comfort is verderop in dit hoofdstuk te vinden. Tenslotte is er nog een eenmalige
klacht gehoord over het feit dat de regiotaxi in zijn geheel niet op kwam dagen, wat er bij
desbetreffende respondent mede voor gezorgd heeft dat hij de regiotaxi niet meer gebruikt.
Aan de hand van dergelijke voorbeelden wordt duidelijk dat sommige ouderen, in dit geval twee van
de twintig respondenten, bij slechts een enkele negatieve ervaring al geneigd zijn desbetreffende
vorm van vervoer de rug toe te keren. Hierbij gaat het dan voornamelijk om reizigers die
alternatieven hebben, zoals een bekende die rijdt of een andere taxi. De overige groep zal van de
regiotaxi gebruik moeten blijven maken indien zij nog een reis willen maken. Wat opvalt, is het feit
dat er ouderen zijn die naar eigen zeggen weinig lichamelijke problemen ervaren, maar toch geen
gebruik maken van de reguliere bus. In dit onderzoek kwam dat bij twee van de respondenten ter
sprake. Dit heeft ermee te maken dat zij gewend zijn om te reizen met vervoer dat van deur tot deur
rijdt. Een belangrijk aspect om hierbij te noemen, zeker voor mensen met fysieke beperkingen, is het
feit dat niet iedereen op de hoogte is van de verbeteringen die de laatste jaren aan de reguliere bus
zijn aangebracht, zoals verhoogde bushaltes en andere maatregelen om de toegankelijkheid voor
fysiek beperkte mensen te vergroten. Onwetendheid met betrekking tot de kwaliteit van het
vervoersaanbod blijkt dus ook een rol te spelen bij de keuze voor een andere vorm van vervoer dan
het reguliere busvervoer, in dit geval de regiotaxi.

34

4.1.2 Wachttijden
Ook het aspect wachttijden is onderzocht. De meeste reizigers, twaalf van de twintig van de
respondenten, hebben op dit punt geen klachten en zijn volledig tevreden met de tijd die zij moeten
wachten en merken op dat de taxi over het algemeen op tijd is. Dit heeft er mede mee te maken dat
zij van tevoren weten dat er de nodige speling kan zitten in de tijd dat de taxi arriveert. Ook wanneer
deze wel aan de late kant is, kunnen zij hier over het algemeen begrip voor opbrengen. Mede omdat
zij weten dat er vaak meerdere mensen meerijden, die ook opgehaald moeten worden. Toch zijn er
de nodige klachten te horen met betrekking tot de wachttijden, namelijk bij acht van de
ondervraagden. Hierbij werd onder andere opgemerkt dat de wachttijd van de taxi zelf soms aan de
korte kant is. Wanneer de taxi is gearriveerd bij het adres van een reiziger zou de chauffeur maximaal
drie minuten moeten wachten. Bij normale weersomstandigheden is dit voor de reiziger geen
probleem, maar zodra er sprake is van slecht weer of winterse omstandigheden kan dit erg krap zijn.
Bij mooi weer is het mogelijk om alvast buiten te gaan staan wachten, maar anders is dit geen
geschikte optie. Voorbeeld hierbij is een respondent die de nodige tijd nodig heeft om bij de taxi te
komen, namelijk via een galerij. De wachttijd van drie minuten is voor haar een stressmoment.
Afgezien van deze klacht zijn over dit specifieke onderdeel verder geen kritische opmerkingen naar
voren gekomen. Wel werd door een andere respondent de suggestie gedaan om als gemeente iets te
doen aan deze wachttijdenregeling.
4.1.3 Reisduur
Een belangrijke rol binnen de keuze van vervoer lijkt te zijn weggelegd voor de reisduur. Uit de
interviews wordt duidelijk dat dit een belangrijke reden kan zijn om voor een alternatieve vorm van
vervoer te kiezen. Zo blijkt dat met betrekking tot de reisduur van een regiotaxi het feit dat er
onderweg ook andere mensen werden opgehaald en thuisgebracht soms als vervelend werd ervaren,
omdat de reis daardoor veel langer duurde. Dit kan voor sommige mensen de reden zijn om gebruik
te maken van een gewone taxi, wat afgezien van de hogere kosten dan een aantrekkelijk alternatief
kan zijn. Daarnaast is het zo dat de regiotaxi niet voor elke bestemming gebruikt kan worden. Zo
stelde een respondent dat ze het Wmo-vervoer wel mocht gebruiken wanneer ze naar Alkmaar of
Purmerend wilde reizen, maar niet bij een verdere bestemming. In dit geval maakt ze gebruik van
een andere dienst, namelijk Humanitas. Dit betreft taxivervoer door particulieren die verder rijden
dan de regiotaxi. Een belangrijk punt wanneer het gaat om reistijd is het aspect van onzekerheid.
Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn wat betreft wachttijden en of de regiotaxi komt
opdagen. De reisduur van een rit en de mate van zekerheid hierover blijkt dus in belangrijke mate
van belang bij het kiezen van een vervoersalternatief.
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4.1.4 Comfort
Het aspect comfort blijft daarnaast een belangrijke factor te zijn wanneer het gaat om de wensen en
eisen van reizigers. Op een enkele uitzondering na is men positief over de voertuigen binnen het
Wmo-vervoer. Negatieve opmerkingen, in totaal vier, kwamen vrijwel alleen van de respondenten
die niet of nauwelijks nog gebruik maken van de regiotaxi. Klachten op dit gebied zijn het feit dat een
busje voor mensen met spierpijn als onprettig wordt ervaren. Daarnaast is niet iedereen te spreken
over de zittingen in de busjes. Het merendeel van de respondenten vindt comfort een belangrijk
onderdeel wanneer het gaat om de keuze van vervoer. Ruim 50 procent van de respondenten heeft
dit expliciet genoemd. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat het voornamelijk ouderen betreft die
nogal eens lichamelijke gebreken hebben. Men zou dan ook graag de nodige verbetering
aangebracht zien worden met betrekking tot de zitplekken in de regiotaxi, waarbij het voornamelijk
gaat om vervoer in een busje. Nog een kritische opmerking over de gang van zaken in het voertuig is
dat de chauffeur tijdens de rit van de ene reiziger nogal eens contact heeft over het vervoer van de
volgende reiziger. Dit werd door een enkeling als onprettig en ongepast ervaren.
4.1.5 Service
De keuze voor een alternatieve vorm van vervoer blijkt ook betrekking te hebben op de service van
vervoer. Zo kan de ervaring van een minder goede service ervoor zorgen dat reizigers de neiging
hebben om een alternatief te kiezen, indien deze voorhanden is. Een voorbeeld hiervan dat naar
voren is gekomen bij het Wmo-vervoer is een discussie over het feit dat er de mogelijkheid is om
bepaalde voorwerpen mee te nemen tijdens de rit. Meer specifiek is hierbij het voorbeeld van een
respondent die graag gebruik maakt van de regiotaxi om te gaan vissen. Helaas is hij verhinderd om
vismateriaal mee te nemen, omdat desbetreffende chauffeur dit hem verbood. Een dergelijk verbod
kan mensen er dus van weerhouden om het Wmo-vervoer te gebruiken. Dat mensen een goede
service waarderen en dat dit een belangrijke reden kan zijn voor de keuze van vervoer blijkt ook uit
het feit dat dit onderwerp veelvuldig ter sprake is gekomen tijdens de interviews. Zo werd er vaak
genoemd dat niet iedereen te spreken is over de omgang met de reizigers. Ook in dit geval betreft
het vrijwel alleen klachten van de vier respondenten die niet of nauwelijks de regiotaxi gebruiken. Er
werd opgemerkt dat dit niet altijd op vriendelijke basis gebeurt en dat de focus voornamelijk ligt op
het financiële vlak. Dat het vervoersbedrijf om de zoveel jaar verandert als gevolg van de
aanbestedingen hielp hier volgens een respondent niet aan mee. Een interessante suggestie die op
dit gebied werd gedaan is om de plaatselijke taxibedrijven meer te ondersteunen vanuit de
gemeente, zodat meer reizigers hier gebruik van kunnen maken dan van de regiotaxi. Dit zou kunnen
zorgen voor een meer persoonlijke benadering en meer klantenbinding. Een alternatieve vorm van
vervoer zou dus perspectief kunnen bieden wanneer een goede service centraal staat.
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4.1.6 Kosten
De kosten lijken bij deze vorm van vervoer geen grote rol te spelen. Een respondent merkte op dat
onlangs de kosten voor een ritje met een euro waren toegenomen, maar dat het totale bedrag voor
haar alsnog goed te overzien is. Juist omdat een groot deel van de reizigers in belangrijke mate
afhankelijk is van het Wmo-vervoer hebben zij geen problemen met de kosten. Ook bij een verdere
verhoging zal het merendeel van de reizigers hier nog gebruik van blijven maken, hoewel hier
natuurlijk ook grenzen zijn. Duidelijk is wel dat de lage prijzen die nu worden gehanteerd ervoor
zorgen dat de regiotaxi voor veel Wmo-ers een interessante vorm van vervoer is, zeker wanneer het
gaat om ouderen die afhankelijk zijn van hun AOW-uitkering. Voor een bepaalde groep mensen in
het landelijk gebied liggen hier dus zeker mogelijkheden voor alternatieven. Er is de bereidheid om
meer te betalen voor vervoer dat beter aansluit op de wensen en eisen die zij hebben.
4.2 Mogelijke alternatieven en hun kenmerken
In paragraaf 4.2 wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn wat betreft alternatieven voor het
huidige vervoersaanbod in het landelijk gebied rondom Alkmaar. Deze resultaten zijn verzameld aan
de hand van het expertinterview. Het volledige transcript hiervan is te vinden in Bijlage 6. De
resultaten hiervan worden beschreven door de mogelijke alternatieven met bijbehorende
kenmerken te benoemen kijkende naar de mate waarin zij haalbaar en realistisch zijn.
4.2.1 Kleinschaligheid
Wanneer het gaat om alternatieven voor het huidige aanbod moet er voornamelijk worden gedacht
aan vormen van vervoer op wijkniveau, met andere woorden het niveau van de individuele burger.
Een koppeling van het bestaande doelgroepenvervoer, zoals regiotaxi en leerlingenvervoer, en het
reguliere openbaar vervoer lijkt niet heel realistisch. Ontwikkelingen binnen het doelgroepen vervoer
zijn namelijk zodanig dat de reiziger die daar over blijft een dergelijke ondersteuningsbehoefte heeft
dat er eigenlijk geen combinatiemogelijkheden overblijven (Marco van Dijk, persoonlijke
communicatie, 29 juni 2016). Een voorbeeld van een dergelijke manier om het doelgroepenvervoer
en het reguliere aanbod te combineren is het concept dat bekend staat als het Tussennet. Dit betreft
het samenvoegen van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer, enerzijds om de sociale
functie van het openbaar vervoer overeind te houden en daarnaast om het betaalbaar te houden
(van’t Rot & Pieper, 2013). Ondanks een poging om de verschillende vormen van vervoer op elkaar
aan te laten sluiten lijkt dit geen oplossing voor de lange termijn, omdat er een nog steeds een kleine
groep overblijft die van een taxi gebruik zal moeten maken hetgeen gepaard gaat met hoge kosten.
Meer specifiek gaat het hierbij om reizigers die afhankelijk zijn van andere vormen van vervoer dan
het reguliere vervoer en van een concept als het Tussennet alsnog geen gebruik kunnen maken. Dit
als gevolg van het feit dat zij een indicatie hebben, hetzij binnen het Wmo-vervoer of het
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leerlingenvervoer, waarbij sprake is van zo’n specifieke ondersteuningsbehoefte en zodanige
beperkingen dat reizen met het reguliere openbaar vervoer niet gaat. Tegenwoordig wordt binnen
het vraagafhankelijke vervoer enorm ingezet op eigen netwerk en eigen kracht, twee begrippen die
juist voor deze groep mensen niet als vanzelfsprekend gelden. Voor deze groep reizigers zal altijd een
andere vorm van vervoer nodig blijven. Idealiter wordt deze groep steeds kleiner, als gevolg van een
verbeterde toegankelijkheid van het reguliere vervoer in de laatste jaren. Voorbeelden hiervan zijn
het ophogen van bushaltes en het meer toegankelijk maken van de voertuigen, zoals de knielbus.
Hiermee samen hangt het feit dat gemeenten strenger worden op het gebied van indicatie voor het
gebruik van Wmo-vervoer, mede door de hoge kosten die dit met zich meebrengt. De groep die hier
echter van afhankelijk blijft, heeft geen beschikking over een eigen auto en moet gebruik maken van
het openbaar vervoer. De focus ligt steeds meer op gedragsbeperkingen en minder op fysieke
beperkingen. Mensen die persoonlijk begeleiding nodig hebben zijn aangewezen op alternatieve
systemen. Het gaat hierbij voornamelijk om ouderen. Marco van Dijk (persoonlijke communicatie, 29
juni 2016) stelt dat “voor veel gemeentes de achterliggende gedachte hierbij is dat deze mensen de
keuze hebben gehad waar ze kunnen gaan wonen en dan maar niet in het landelijk gebieden moeten
gaan wonen, dit in tegenstelling tot jeugd”.
Lokale initiatieven die ontstaan vanuit het kleinschalige kunnen een alternatief vormen voor het
huidige Wmo-vervoer. Ondanks dat de overheid bij zulke projecten wellicht de administratieve last
op zich zou moeten nemen is dit voor hen alsnog aantrekkelijk. Niet alleen op financieel gebied kan
het voordelen bieden, ook het feit dat de burger het zelf doet en het initiatief neemt is een
belangrijke toegevoegde waarde. Hoe langer een burger namelijk zelfstandig blijft, hoe minder hij
ook aanspraak maakt op andere voorzieningen. Dus het kan misschien in eerste instantie financieel
negatief uitpakken, maar wel andere neveneffecten hebben die positief zijn. En niet alleen wat
betreft zelfstandigheid op het gebied van mobiliteit, maar ook binnen andere facetten van de
maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen, die in landelijke gebieden het meest
mobiliteitsproblemen ervaren. Hoe langer zij mobiel zijn en deel kunnen nemen aan de
maatschappij, hoe langer de aftakeling wordt uitgesteld. Marco van Dijk (persoonlijke communicatie,
29 juni 2016) stelt dat dit ook een belangrijke winst is voor de overheid, die niet onderschat moet
worden. Wel is van belang dat het vervoersproject niet te klein is en het vervoervolume groot
genoeg is om te kunnen functioneren. Wanneer dit het geval is, dan is het goedkoper dan het Wmo.
Er zijn echter ook veel voorbeelden van projecten met een zeer dure opstart, namelijk een bus of
infrastructuur, waar uiteindelijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Dit is één van de
voornaamste redenen waardoor veel oplossingen die te maken hebben met delen op de langere
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termijn niet werken. Er komt in een dergelijk geval geen goede verhouding tot stand tussen
opbrengsten en investeringen (Marco van Dijk, persoonlijke communicatie, 29 juni 2016).
Initiatieven moeten vanuit de burger zelf komen, omdat een bedrijf hier niet zo snel aan zal
beginnen. Wanneer dit het geval is, moet er voor een deel financiering vanuit de overheid
plaatsvinden, omdat het anders onmogelijk is om het hele systeem kostendekkend te maken. Marco
van Dijk (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016) geeft hierbij een voorbeeld ter illustratie, namelijk
het Wensbus-project in Limburg. Dit project betreft een pilot dat de vervoersbehoefte in kleine
kernen en verstedelijkte wijken en buurten onderzoekt door middel van een proef met kleinschalig
maatwerkvervoer. De proef wordt uitgevoerd door vrijwilligers, ter versterking van de sociale
cohesie van kleine kernen, buurten en wijken, in aansluiting op bestaande openbaar vervoerslijnen in
Limburg. Het Wensvervoer door Wensbussen en Wensauto’s is geen OV, geen taxi of speciaal
doelgroepenvervoer. De pilot is juridisch ingebed in de vigerende OV-concessies, maar geen
onderdeel van de concessies en het OV zelf (Provincie Limburg, 2015).

Men is een systeem

begonnen met twaalf wensbussen, waarbij de succesvolle factoren en ook de risico’s die aan het licht
kwamen werden beschrijven en op deze wijze tot een goede evaluatie hebben geleidt. Na afloop
bleek dat het project op zichzelf een succes was, maar dat het viel op de administratieve last die het
met zich mee bracht. Het vinden van vrijwilligers als chauffeur was geen probleem, maar om hen ook
nog verantwoordelijk te maken voor het administratieve gedeelte waaronder het plannen en
roosteren bleek niet realistisch. Dit kunnen we het zogenaamde afbreukrisico van dergelijke
projecten noemen. Wanneer dergelijke initiatieven tot stand komen in het landelijk gebied is het aan
de overheid om infrastructuur neer te gaan zetten. Dit wil nog niet zeggen dat alles wordt neergelegd
bij de overheid, maar wel dat zij een leidende rol kan innemen door bijvoorbeeld dit nieuwe systeem
te koppelen aan een bestaande ov-vervoerder die de administratieve last kan overnemen.
Een ander aspect dat hierbij een rol speelt en een bijdrage kan leveren aan het succesvol zijn van een
bepaald alternatief is kleinschaligheid. Volgens Pascal van der Velden (persoonlijke communicatie, 29
juni 2016) is dit een belangrijke factor wanneer het gaat om de totstandkoming van alternatieven:
“Belangrijk blijft echter kleinschaligheid en dat zulke initiatieven voortkomen vanuit het lokale. Het
gevaar van systemen die landelijk opereren en te groot worden is namelijk dat ze al snel weer
afgebroken worden en als het ware in hun eigen succes storten”. Een voorbeeld dat hij hierbij geeft is
een reintegratieproject dat in Nederland werd uitgerold. Dat wordt landelijk gedaan, maar op een
bepaald moment werd de financieringslast te groot. De chauffeurs in dit project die na een zekere
periode toch een vaste baan kunnen krijgen, zijn haast genoodzaakt om te blijven rijden, omdat ze
anders de financiering niet dekkend krijgen. Wanneer ze uitstappen, krijgen ze namelijk te weinig
geld mee.
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4.2.2 Grootschalige deelsystemen
Ontwikkelingen op het gebied van alternatieven gaan steeds meer richting het concept van een
deeleconomie. Pascal van der Velden (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016) stelt: “de meeste
mensen die op dit moment van dergelijke deelsystemen gebruik maken, hebben geen auto en
rijbewijs, en zijn mensen die anders met het reguliere openbaar vervoer zouden gaan. Maar bij een
verdere strekking van buslijnen in het landelijk gebied zal dit voor meer reizigers het meest geschikte
alternatief zijn’’. Vroeger waren er ook al ideeën op het gebied van delen, voornamelijk in de vorm
van allerlei instellingen die gedeeld autogebruik wilden stimuleren, maar deze kwamen niet echt van
de grond. Het delen werd in het verleden dan ook nooit een succes. Anno 2017 wordt deze manier
van denken meer en meer omarmd en accepteert een steeds groter deel van de Nederlanders het
idee van delen. Voorbeelden hiervan zijn de opkomst van systemen als Uber en Blablacar. Wat hierbij
opvalt is dat deze zich voornamelijk ontwikkelen op stedelijk niveau, namelijk in de steden. De
gebruikers van deze deelsystemen hebben in dit geval vaak parkeerproblemen als drijfveer of het feit
dat ze in de binnenstad geen beschikking hebben over een eigen auto. Mensen die in het landelijk
gebied wonen hebben daarentegen vaak andere redenen om te kiezen voor een deelsysteem, omdat
zij in mindere mate te maken hebben met problemen die in de (binnen-)stad voorkomen. Het betreft
dan voornamelijk personen die door een beperking niet meer het reguliere vervoer of hun eigen auto
kunnen gebruiken. De verwachting is dat de trend van het auto delen zich ook in het landelijk gebied
zal doorzetten. Dit zal dan echter vooral de jongere generatie betreffen (Pascal van der Velden,
persoonlijke communicatie, 29 juni 2016).
Bij een deelsysteem is een belangrijke rol voor de kosten die het met zich meebrengt. In de grote
steden is het mogelijk om een dergelijk systeem op te zetten omdat er commercieel veel
mogelijkheden zijn. Er is namelijk relatief veel vraag in een klein gebied, vanwege een grotere
bevolkingsdichtheid dan op het platteland. In de landelijke gebieden zal het niet eenvoudig zijn om
een deelsysteem kostendekkend te maken. Dit heeft er onder andere mee te maken dat in het
buitengebied de bestemmingen verder uit elkaar liggen. De kilometertarieven liggen misschien wel
heel laag, maar er worden ook meer kilometers gemaakt. Hierbij komt het feit dat het aanbod van
reizigers minder is dus om het kostendekkend te krijgen moet de prijs per persoon per kilometer al
omhoog. Om deze reden ben je in het buitengebied als reiziger vaak veel meer geld kwijt voor
dezelfde kilometer plus het feit dat je meer kilometers moet rijden om naar je bestemming te
komen. Dit gaat ten koste van de mate waarin het kiezen voor deze vorm van vervoer aantrekkelijk
is.
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4.2.3Lokale deelsystemen
Ook bij het opstarten van een nieuw initiatief in de vorm van een deelsysteem kan het lokale niveau
een belangrijke rol spelen. De saamhorigheid in een landelijk gebied kan hier een positieve invloed
op uitoefenen. Wanneer mensen bekenden van elkaar zijn is er in feite al vrij snel een netwerk met
potentiele gebruikers van een dergelijk nieuw systeem. Juist omdat het voor bedrijven niet
interessant is om in het landelijk gebied een deelsysteem te op te starten zal het moeten komen van
de lokale gemeenschap. Wanneer de overheid hier dan op inspeelt kan dit tot een succes worden.
Idealiter zou de gemeenten een toolbox moeten ontwikkelen, waaruit onderdelen kunnen worden
gehaald die nodig zijn bij het tot stand komen van een deelsyteem. Zoals eerder in dit hoofdstuk
vermeldt kan het hierbij gaan om administratieve zaken als regelingen en verzekeringen, maar
daarnaast ook zoals contact leggen met een lokale autodealer of garagehouder die een voertuig
beschikbaar stelt en brandstof kan leveren (Pascal van der Velden, persoonlijke communicatie, 29
juni 2016). Dit zijn allemaal zaken die voor een lokale overheid vrij eenvoudig te realiseren zijn, maar
voor een kleine groep die een systeem wil opstarten een behoorlijk struikelblok kan vormen.
Wanneer dergelijke problemen op deze manier kunnen worden opgelost biedt dit veel perspectief
voor succesvol functioneren van een deelsysteem op de langere termijn, ook in het landelijk gebied.
Op lokale schaal kan een deelsysteem tot een succes worden als gevolg van de voordelen die een
kleinschalig project biedt. Hierbij kan worden gedacht aan lokale ondernemers die zich betrokken
voelen en besluiten te sponsoren. Dit komt momenteel ook al veel voor bij buurtbusjes die
rondrijden met bestickering van lokale bedrijven. Zij profiteren hier vervolgens zelf ook weer van als
de mensen die hiermee reizen op deze manier in staat zijn hun producten te kopen. Wat ook kan
meespelen is het feit dat mensen elkaar kennen en zodoende samen reizen als prettig ervaren.
“Kleinschaligheid in combinatie met de ‘ons kent ons-gedachte’ kan zodoende voordelen bieden om
een dergelijk system overeind te houden”, aldus Pascal van der Velden (persoonlijke communicatie,
29 juni 2016). Wanneer bewoners de beschikking hebben over een eigen auto kunnen zij deze
gebruiken als deelauto en er bekenden of andere dorpsbewoners mee vervoeren. Maar ook wanneer
men in een dorp of gemeente geen beschikking heeft over een voertuig maar wel iemand bereid is
om rijden kan hier een oplossing voor gevonden worden. Een gemeente of een aantal stichtingen kan
bij wijze van spreken opdraaien voor de kosten van een auto en brandstof, die vervolgens als
deelauto gebruikt kan worden. Het enige wat dan nog nodig is, is een chauffeur. Dit kan zelf bewoner
zijn die naar een bepaalde bestemming moet en mensen laat meerijden, maar ook gewoon een
vrijwilliger die het geen probleem vindt mensen rond te rijden. Het aanschaffen van een voertuig is
namelijk een grote kostenpost en zodra het een commercieel system wordt, komt er meteen een
heleboel meer bij kijken. Hierbij gaat het voornamelijk om allerlei zaken waaraan moet worden
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voldaan, zoals eisen en richtlijnen op het gebied van commercieel vervoer van personen. Door het
vervoer vervolgens juist heel lokaal en kleinschalig te houden is het in feite eigenlijk een vorm van
besloten vervoer. In de praktijk is dit mogelijk door het gebruik van deze vorm van vervoer te
koppelen aan het lidmaatschap van een kerk of bepaalde vereniging. Door vervoersvormen vanuit
een bepaalde stichting aan te bieden wordt zo de haalbaarheid van een project vergroot. Ook in de
regio Alkmaar zijn al voorbeelden van systemen te vinden die op dergelijke wijze tot stand zijn
gekomen en kunnen bestaan.
Aan de hand van het hierboven geschetste beeld wordt duidelijk dat deelsystemen een belangrijke
rol kunnen spelen wanneer het gaat om een alternatief voor het huidige ofwel bestaande aanbod
van openbaar vervoer. Hierbij kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen de gebruikers van
deze systemen. Wanneer het gaat om ouderen die op het platteland wonen worden vooral de
initiatieven die vanuit het lokale gedachtegoed ontstaan de meeste kans op slagen toegedicht. Dit in
tegenstelling tot de jongere generatie die naar alle waarschijnlijkheid zijn heil meer zal zoeken op het
gebied van reeds ontwikkelde systemen, waar Uber een voorbeeld van is. Jongeren zijn meer bekend
met nieuwe technieken en een auto bestellen via de smartphone kan voor hun aantrekkelijk zijn.
Maar dan nog moet er rekening mee worden gehouden dat er in het buitengebied minder vraag is en
minder mensen die vervoerd moeten worden, waardoor dit voor langere wachttijden zorgt.
4.2.4 Combinatie met goederen
Naast de alternatieven die eerder in dit hoofdstuk zijn beschreven, liggen er ook mogelijkheden om
niet enkel personenvervoer te combineren, maar ook goederenvervoer op te nemen in een gedeelde
vorm van vervoer. Dit is een betrekkelijk nieuw dat bekend staat als cargo hitching, ofwel het
combineren van personen- en vrachtvervoer (RLI, 2013). Veel auto’s, busjes, vrachtwagens en
treinen bewegen zich vaak gedeeltelijk tot soms zelfs bijna helemaal leeg van punt A naar punt B,
waarbij veel van deze vervoersstromen vaak grotendeels overeenkomstige trajecten afleggen.
Hierdoor bevindt er zich een grote hoeveelheid onbenutte vervoerscapaciteit - zowel personen- als
vrachtvervoer - op onze wegen (Nieuwsblad Transport, 2014). Er liggen hiervoor mogelijkheden om
vanuit het rurale gebied mensen mee te laten rijden naar de stad met busjes van een pakketdienst.
Bij stadsdistributie speelt dit al, maar ook in het landelijk gebied is dit een optie.
Een belangrijk kenmerk van het gecombineerd vervoeren van personen en goederen heeft echter te
maken met het financiële aspect en niet het juridische aspect, zoals veel mensen denken. Marco van
Dijk (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016) zegt hierover het volgende: “Heel veel mensen denken
namelijk dat dit niet mag, tegen betaling combineren met goederen. Het mag wel, maar je bent je
belastingvoordeel kwijt. Het belastingvoordeel op een taxi, bpm, heb je bijvoorbeeld alleen maar
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wanneer hij voor een bepaald percentage wordt gebruikt voor personenvervoer. Als je je auto ook
nog voor andere dingen gebruikt, dan vervalt die belastingvrijstelling”. Er is dus een duidelijk nadeel
van het combineren van personen en goederen wat betreft de kosten, maar dit hoeft zeker geen
cruciale rol te spelen in de totstandkoming hiervan. Het compenseren hiervan is namelijk goed
mogelijk, door de persoon die meerijdt met de goederenvervoerder ook een bijdrage te laten leveren
en een bepaalde prijs te laten betalen voor de rit. Op deze manier kan het een aantrekkelijk
alternatief worden, omdat een pakketdienst ook niet graag met een leeg voertuig rijdt en er
misschien nog aan kan verdienen. Slim organiseren is wel een belangrijke vereiste wil een dergelijk
systeem succesvol zijn. Door slim te plannen en een goede manier van communiceren kan dit
gecombineerde vervoer efficiënt worden ingericht. Met behulp van de huidige technieken zijn
hiervoor goede mogelijkheden, zoals het gebruik van logistieke planningssystemen en dergelijke. Dit
is een tweede vorm van een deeleconomie, die in de toekomst wel eens belangrijk kan worden
(Marco van Dijk, persoonlijke communicatie, 29 juni 2016).
4.2.5 Aansluiting op bestaand ov-net
Zoals beschreven is één van de centrale problemen in dit onderzoek het feit dat het bestaande
aanbod van openbaar vervoer in het landelijk gebied steeds meer wordt gestrekt. Naast het
bedenken van alternatieven is een al dan niet grote aanpassing van het al bestaande aanbod op haar
beurt wellicht ook een mogelijkheid. Door op een andere manier naar het bestaande ov-systeem te
kijken zijn er mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Ook het Tussennet dat in paragraaf
4.2.1 kort aan de orde is gekomen kunnen we zien als een aanpassing van het huidige aanbod, maar
wordt zoals aldaar vermeldt niet gezien als een geschikt alternatief. Vanuit het verleden ontstonden
de eerste busverbindingen tussen de steden in ons land. Toen bleek dat er ook vanuit de
tussenliggende dorpen vraag was naar vervoer werden deze verbindingen veel langer en deden zij
zigzaggend al deze dorpskernen aan. Omdat in het verleden het aantal alternatieven en het autobezit
lager waren was het interessant voor dorpsbewoners om gebruik te maken van deze busverbinding,
ook voor korte afstanden. Naarmate de ontwikkelingen op het gebied van vervoer toenamen en het
gebruik van de bus minder interessant werd nam de vraag af. Hiermee werd de strekking van
buslijnen ingeluid. Deze lijnen worden tot op de dag van vandaag steeds vlakker en deze
ontwikkeling zal in de komende jaren doorzetten. De hoofdlijn van de bus blijft bestaan, maar de
opstappunten worden minder. Als alternatief ontstaan haltes langs grotere, doorgaande wegen,
zoals de provinciale weg, die er voorheen niet waren. Pascal van der Velden (persoonlijke
communicatie, 29 juni 2016) is van mening dat hierop relatief eenvoudig kan worden ingespeeld:
“Om de mobiliteit van de mensen uit de dorpen waar geen bus meer doorheen rijdt te waarborgen
moeten kleinere busjes naar deze haltes rijden om de bestaande lijn te blijven voeden. Deze kunnen
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zo aansluiten op een normale bus die de hele dag heen en weer rijdt over de provinciale weg.
Wanneer dit het geval is en er sprake is van een goede aansluiting is kan dit voor reizigers in het
landelijk gebied ook aantrekkelijk zijn”. Een alternatief als dit vraagt echter om een goede
organisatie. Het alternatief voor de reizigers zonder eigen auto is namelijk dan de fiets. En wanneer
hiervoor een goede infrastructuur is aangelegd kan dit ook geschikt zijn. Zo heeft vervoersbedrijf
Syntus een kritische fietsafstand van zeven kilometer vastgesteld (Syntus, 2016).
Bij de vraag of de fiets een alternatief is spelen echter meer factoren een rol. De mensen met fysieke
problemen en voornamelijk ouderen zullen wel gebruik moeten maken van deze busjes. Het gevaar
is alleen dat ook ouderen steeds langer mobiel worden en de vraag hiernaar dus erg laag ligt.
Vervoerskundig lijkt deze variant dus haalbaar, maar qua kosten ligt het lastiger. Uitsluitend voor
landelijke gebieden waarbij de potentie hoog is en de fiets geen concurrentie voor deze busjes biedt
liggen er kansen. Ook burgerinitiatieven met betrekking tot vervoer vanaf de kleine dorpskernen
naar de haltes langs de provinciale wegen kunnen opgezet worden. Hiervoor zal de wetgeving op dit
gebied echter wel moeten worden aangepast, namelijk dat ook gewone auto’s bij deze haltes mogen
stoppen. Formeel is dit momenteel namelijk niet toegestaan. En ook op technisch vlak brengt dit
alternatief complicaties met zich mee. Recentelijk zijn veel haltes opgehoogd wat voor een normale
auto niet praktisch is.
Kortom, een alternatief zal een combinatie moeten zijn van verschillende factoren. Er moet over veel
verschillende aspecten worden nagedacht. Als overheid moet hier zeker rekening mee worden
gehouden bij de ontwikkeling van het ov-netwerk wanneer er sprake is van strekking of op andere
wijze verkleining van het vervoersaanbod. Bij het nadenken over een alternatief voor huidig aanbod
is het dan ook heel belangrijk dat goed wordt ingespeeld op de lokale omstandigheden in een gebied.
Een goede interpretatie van hoe de omgeving eruit ziet kan van toegevoegde waarde zijn. Is er in een
klein dorp een groot saamhorigheidsgevoel en een actief verenigingsleven, dan kan dit een
belangrijke sleutel zijn voor een succesvol alternatief. Een ander dorp dat op fietsafstand ligt van een
aantal belangrijke voorzieningen biedt wellicht minder kansen doordat de vraag naar een alternatief
lager zal zijn. Ook de aanwezigheid van lokale ondernemers en hun creativiteit kan een bijdrage
leveren. Wanneer de overheid hiervoor ruimte geeft en voor bepaalde zaken een ondersteunende
rol wil innemen zijn er goede mogelijkheden voor alternatieve vervoersvormen in het landelijk
gebied.
4.3 Oplossing voor de lange termijn
In deze paragraaf zal de derde deelvraag van dit onderzoek worden behandeld, namelijk welk
alternatief met het oog op de wensen en eisen van de Wmo-reiziger de beste mogelijkheid is om te
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komen tot een lange termijn oplossing. Het is hierbij van belang ook aandacht te besteden aan het
aspect haalbaarheid, namelijk in welke mate en op welke wijze het alternatief gerealiseerd kan
worden. De resultaten uit de eerste deelvraag worden gekoppeld aan de mogelijke alternatieven
zoals beschreven in de tweede deelvraag. Aan de hand hiervan wordt getracht tot een meest
geschikt alternatief te komen en aan te geven op welke manier dit succesvol kan zijn om als oplossing
voor de langere termijn te dienen. De haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het alternatief speelt
hierbij een grote rol. Uit de gesprekken die gevoerd zijn met respondenten kwam als belangrijkste
aandachtspunt naar voren dat een persoonlijke benadering en kleinschaligheid voor veel mensen erg
belangrijk is bij de keuze van vervoer. Dit zijn de belangrijkste elementen die in de eerste deelvraag
aan de orde kwamen. Daarbij spelen nog andere aspecten een rol, zoals wachttijden, reisduur en
comfort.
4.3.1 Lokale vervoerder
Wmo-reizigers ervaren een persoonlijke benadering als positief, in tegenstelling tot vervoer dat
wordt uitgevoerd door een grote, onbekende vervoerder met puur een commerciële inslag. Om tot
een lange termijn oplossing te komen ligt de voorkeur vanuit hun wensen en eisen dus bij een lokale
vervoerder. Volgens Pascal van der Velden (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016) is het
aanbieden van vervoer door een dergelijke partij echter niet zo vanzelfsprekend en spelen
internationale afspraken hierbij een rol: “Je hebt nu eenmaal te maken met Europese
aanbestedingsregels. Een vervoerder uit Spanje mag bij wijze van spreken hier in Nederland gewoon
een Wmo-dienst gaan rijden, mits hij voldoet aan alle eisen”. Dit heeft te maken met het feit dat de
kleine taxibedrijven die elk dorp vroeger had niet kunnen concurreren met de grote bedrijven en
grote moeite hebben het hoofd boven water te houden. Het is voor hen noodzaak om samen te
werken om te voorkomen dat ze volledig verdwijnen. Het gevolg van deze situatie is dat voor de
lokale bevolking onbekende bedrijven hun vervoersdiensten in een bepaalde regio gaan aanbieden.
Wat op het gebied van lokaal vervoer en kleinschaligheid wel mogelijk is, is het exploiteren van een
vervoermiddel door bijvoorbeeld een buurtvereniging. “Dit kan veel effectiever zijn dan het inzetten
van een commerciële dienst”, stelt Marco van Dijk (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016). Ook
wat betreft belangrijke aspecten voor de reiziger zoals wachttijden en de reisduur zou een dergelijk
alternatief een goede optie kunnen zijn. Omdat het vervoer op een lokale schaal plaats vindt en
kleinschalig is, kan de wens van de reiziger op een goede manier worden ingewilligd en is er meer
aandacht en het bieden van een persoonlijke service voor de individuele reiziger. De vraag is echter
of deze vorm van vervoer een lange termijn oplossing kan betekenen. Er moet namelijk wel
voldoende draagvlak zijn om een dergelijk systeem van de grond te krijgen en op een toekomstvaste
manier in te richten. Ook speelt de beschikbaarheid van vrijwilligers om de voertuigen te rijden een
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grote rol in de mate van succes van een lokaal en kleinschalig systeem. Uit diverse pilots, onder
andere in Limburg en Gelderland, blijkt echter dat het aanbod van vrijwilligers geen probleem is bij
het opzetten van een dergelijke vorm van vervoer (Provincie Limburg, 2015; MobielGedeeld.nl,
2017).
4.3.2 Faciliterende rol overheid
Lokaal vervoer dat op een kleinschalige manier tot stand is gekomen en gebaseerd is op vrijwilligers
is dus een serieus alternatief voor het huidige vervoersaanbod. Echter, om een alternatief op een
meer toekomstvaste manier in te richten en ook op financieel vlak garanties te kunnen bieden, zal er
ook aandacht moeten zijn voor een weliswaar lokale, maar ook commerciële vorm van vervoer. De
beste mogelijkheid hiervoor lijkt te liggen bij een lokaal deelsysteem, dat dicht bij de burger ligt.
Commercieel zijn er zeker mogelijkheden, die misschien een meer duurzame vorm van vervoer
kunnen betekenen. Denk hierbij aan lokale taxivervoerders die rendabel kunnen blijven door een
vervoersmiddel te delen. Pascal van der Velden (persoonlijke communicatie, 29 juni 2016) ziet dit
ook als een reële mogelijkheid: “Ook zij zijn in staat om iets te bedenken. Maar de overheid, de
gemeente in dit geval, die moet dat wel gaan accepteren en faciliteren. Daar zal het veel meer naar
toe moeten”.
Uit bovenstaand citaat blijkt een duidelijke kanttekening die geplaatst moet worden bij het opzetten
van een kleinschalig deelsysteem door een lokale vervoerder. Cruciaal bij het slagen van een dergelijk
lokaal deelsysteem is de faciliterende en ondersteunde rol van de overheid. Het gaat hierbij dan niet
zozeer om fysieke oplossingen die vanuit de overheid moeten worden aangeboden, maar meer
zaken als vergunningen om deelvervoer in de praktijk mogelijk te maken. Deze ondersteunende rol
van de overheid kwam ook in de resultaten van de tweede deelvraag al duidelijk naar voren. Bij een
commerciële vorm van vervoer ligt normaalgesproken de druk op presteren hoger dan bij een
particuliere variant en is efficiënt rijden een belangrijk element. Dit kan er wel voor zorgen dat
aspecten als reistijd en de wachttijden minder positief worden beoordeeld, omdat er veel mensen
moeten worden opgehaald en mensen minder tijd hebben om in te stappen.
Met het oog op de onderzochte wensen en eisen van reizigers en het belang van een zekere
financiële garantie om tot een betrouwbaar systeem voor de toekomst te komen, lijkt een
commercieel en lokaal deelsysteem de meest geschikte oplossing voor de lange termijn om het
bestaande vervoersaanbod te vervangen. Een aanpassing van het huidige aanbod zoals beschreven in
paragraaf 4.2.6 lijkt namelijk geen volwaardige mogelijkheden te bieden voor de problematiek die
hier speelt. De mensen met een fysieke beperking, die ook onder de Wmo-reizigers vallen, blijven op
die manier namelijk nog steeds afhankelijk van het oude systeem. Bij een deelsysteem zal het
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voornamelijk moeten gaan om private partijen in de vorm van lokale vervoerders. Zelforganiserend
vervoer in de vorm van particulieren die een deelvoertuig aanbieden kan hier ook deel van uit
maken, maar de vraag is of dit een reële optie is voor reizigers met een beperking die qua comfort
misschien liever gebruik maken van een busje. Daarbij is dit in feite zelforganiserend en niet
commercieel en dus geen stabiele, toekomstvaste vorm van vervoer.
4.3.3 Koppeling theorie
Om de cirkel rond te maken kunnen we stellen dat van de verschillende vormen van vervoer die in
het theoretisch kader zijn behandeld (paragraaf 2.5), het commercieel vervoer de beste oplossing is
voor de lange termijn met betrekking tot het vraagstuk van de wensen en eisen van reizigers in het
landelijk gebied (Bos, 2015). Hierbij gaat het om private vervoerders die in het bezit zijn van een
vervoermiddel en deze aanbieden. Vraag en aanbod kunnen vervolgens via internet verbonden
worden. Het zelforganiserend vervoer biedt ook zeker mogelijkheden, voornamelijk op het vlak van
kleinschaligheid en een persoonlijke benadering, maar deze vorm van vervoer is erg afhankelijk van
relatief instabiele factoren zoals vrijwilligers en de goodwill van mensen. Een garantie voor de
langere termijn is er hierbij minder dan bij de commerciële variant. In de ene regio zou dit wellicht
kunnen functioneren, maar in een ander gebied kan dit weer totaal anders uitpakken.
Hetzelfde geldt eigenlijk voor digitale platforms waarbij voertuigen gedeeld kunnen worden. Ook hier
betreft het particulieren die een deelvoertuig aanbieden en waarbij de tussenpartij een aandeel van
de inkomsten krijgt. Het verschil ligt hem vooral in het feit dat vraag en aanbod bij dit systeem
uitsluitend via internet bij elkaar komen. Een voordeel van dit systeem is wel dat er veelal een open
structuur is, waarbij geen lidmaatschap nodig is. Maar ook hier zijn verder geen garanties voor de
langere termijn, omdat men afhankelijk is van particulieren.
Concluderend kan worden gesteld dat de meest geschikte oplossing om de complete
vervoersbehoefte te kunnen bevredigen een lokaal deelsysteem is, dat garanties biedt voor de
langere termijn. Waar mogelijk kan dit worden gedaan door het inzetten van beschikbare vrijwilligers
en anders liggen er vanuit de wensen en eisen van de Wmo-reiziger zeker kansen om met lokale
vervoerders een meer commerciële variant te bedenken. Belangrijk hierbij is dat de overheid
ondersteunt en faciliteert.
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5. Conclusie
In dit afsluitende hoofdstuk van het onderzoek wordt de centrale vraagstelling beantwoordt. Een
belangrijk onderdeel hiervan is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen te geven. Tevens
volgt de discussie, waarin een terugblik wordt gegeven op de theorie die in dit onderzoek centraal
stond. Uiteindelijk volgen nog enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek met betrekking tot dit
onderwerp.
5.1 Beantwoording hoofdvraag
Nu is het zaak om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Deze luidt als volgt:
Wat is een geschikt vervoeralternatief in landelijke gebieden voor de lange termijn gezien de wensen
en eisen van Wmo-reizigers wanneer het huidige aanbod van de regiotaxi verdwijnt en het regulier
openbaar vervoer afneemt?
De hoofdvraag kan het beste worden beantwoord door de resultaten van de drie deelvragen samen
te vatten en zo de belangrijkste bevindingen op een rijtje te hebben.
In de eerste deelvraag stonden de wensen en eisen van de Wmo-reiziger centraal en de
randvoorwaarden zie zij stellen aan een alternatief. Verschillende elementen nemen een belangrijke
plaats in bij de vraag wat men belangrijk vindt aan een alternatief. Hierbij bleek dat de mate van
comfort een belangrijke rol speelt bij hun keuze van vervoer. Daarnaast zijn ook de reisduur,
wachttijden en de service factoren die van belang zijn. Men geeft de voorkeur aan vervoer dat
klantgericht is en een persoonlijke benadering heeft. Dit uit zich in het feit dat een lokale vervoerder
die men kent erg wordt gewaardeerd. Kleinschaligheid is een ander woord dat hierbij voorkomt.
Kosten lijken een minder grote rol te spelen, hoewel dit natuurlijk ook zijn grenzen heeft. Een aantal
reizigers ziet het huidige Wmo-vervoer waar zij gebruik van maken als goede optie, mede ook omdat
zij geen andere mogelijkheid hebben. Of er op dit moment daadwerkelijk een dringende behoefte is
aan een alternatief wordt niet geheel duidelijk. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat men toch niet
goed op de hoogte is van mogelijkheden op dit gebied. Wel geeft een aantal reizigers aan van een
alternatief gebruik te zullen maken als de belangrijke aandachtspunten die zij hebben verbeteren.
Verder is in dit onderzoek aandacht geweest voor mogelijke alternatieven voor het huidige aanbod
van vervoer. Een eerste manier om het vervoer aan te passen is het dichter bij de burger brengen en
meer op wijkniveau te acteren. Ook kleinschaligheid met daarbij lokale vervoerders is een belangrijk
aandachtspunt. Deelsystemen nemen een centrale positie in, in verschillende vormen. In de eerste
plaats het delen van voertuigen, maar daarnaast ook het combineren van personenvervoer met het
transporteren van goederen.
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De derde deelvraag is in feite een voorbode op de beantwoording van de hoofdvraag en beschrijft
aan de hand van de onderzochte wensen en eisen en mogelijke alternatieven wat gezien de
resultaten uit dit onderzoek het meest geschikte alternatief kan zijn voor de lange termijn. Hierbij
spelen haalbaarheid en uitvoerbaarheid een grote rol, in combinatie met de kans van slagen vanuit
wat de reiziger wil. Wanneer het gaat om kwetsbare groepen binnen het landelijk gebied, en dan in
het bijzonder deze met fysieke beperkingen, lijkt een deelsysteem de beste mogelijkheid voor de
lange termijn. Reizigers die een auto of busje delen is hierbij de meest geschikte optie, gevolgd door
het combineren van reizigersvervoer met goederen. Laatstgenoemde variant kan vooral voor hen die
zonder beperking reizen een goed alternatief zijn, omdat zij geen aangepast voertuig of iets
dergelijks nodig hebben. Om de continuïteit van een dergelijk systeem te kunnen waarborgen en op
een duurzame manier in te richten is het belangrijk dat ook op het gebied van financiële
haalbaarheid een oplossing wordt gevonden. Dit is mogelijk door commerciële partijen, zoals lokale
vervoerders, een deelvoertuig te laten inzetten. Wanneer de lokale overheid hierbij een
ondersteunende rol inneemt en zorgt voor de juiste vergunningen kan dit systeem gaan
functioneren. Een dergelijke constructie biedt marktpartijen de kans een deelsysteem op te laten
zetten dat voor de reiziger aantrekkelijk is en verandert de rol van de overheid van regulerend naar
faciliterend, wat voor een daling van de kosten zorgt.
5.2 Discussie
Tijdens de uitvoering van dit onderzoek is duidelijk geworden dat de verschillende perspectieven op
vervoersgedrag, zoals behandeld in het theoretisch kader, gecombineerd kunnen voorkomen binnen
een bepaald vraagstuk. Hoewel de focus in dit onderzoek lag op de rationele of economische
benadering die vanuit het individu kijkt, zijn er ook voorbeelden aan de orde gekomen van het
psychologische en het geografische perspectief. Bij het psychologische aspect ging het dan
voornamelijk om gewoontegedrag. Het beste voorbeeld hiervan is dat bepaalde personen van een
bepaalde vorm van vervoer geen gebruik maken omdat zij dat nu eenmaal nooit hebben gedaan.
Maar misschien nog wel meer kwam het geografische perspectief naar voren bij het onderzoeken
van de behoefte van de reiziger. Sommige mensen zijn nu eenmaal afhankelijk van een bepaald
vervoersalternatief, in dit geval de regiotaxi, omdat een andere vorm van vervoer ontbreekt of dat zij
door hun fysieke problemen geen andere mogelijkheid hebben. Deze keuze voortkomend uit
beperkingen wordt in de theorie de constraint benadering genoemd en is een duidelijk voorbeeld
van de geografische benadering.
Een kritische terugblik op het gehele proces maakt ook onderdeel uit van de discussie. In de eerste
plaats moet worden opgemerkt dat de uiteindelijke focus van dit onderzoek het meest heikele punt
is geweest. Bij aanvang was de bedoeling de gehele reizigersbehoefte te onderzoeken. Dit bleek
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echter alsnog een erg breed onderwerp. Voor de diepgang is hierbij gekozen in deze masterthesis te
focussen op het Wmo-vervoer. Bij deze keuze speelde ook mee dat deze thesis is geschreven in
combinatie met een afstudeerstage. Tegelijk met de wetenschap dient dit onderzoek dan ook
meteen een praktisch doel, namelijk een inventarisatie in de wensen en eisen van reizigers in de
regio Noord-Holland om zo te komen tot een mogelijke herinrichting van het vervoersaanbod in dit
gebied.
Een tweede belangrijk leerpunt dat in dit onderzoek naar voren is gekomen heeft te maken met de
volgorde van de deelvragen. Het verzamelen van gegevens in de eerste deelvraag bleek minder
eenvoudig dan gedacht, omdat een deel van de benaderde respondenten niet echt een duidelijk
beeld had van zijn/haar wensen en eisen met betrekking tot vervoer. Anders gezegd, een aantal
mensen is al blij dat zij überhaupt nog de mogelijkheid hebben om een reis te maken en zijn hierbij
verder zeker niet kritisch. Het is voor hen dan ook moeilijk om te spreken over de wensen en eisen
die zij op dit gebied hebben. Al met al kan worden gesproken over een iteratief proces.
5.3 Aanbevelingen
In de laatste paragraaf van deze masterscriptie volgen nog enkele aanbevelingen en kritische
kanttekeningen om verdere wetenschappelijke kennis omtrent vervoersalternatieven in landelijke
gebieden in de toekomst te stimuleren. Dit onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op het Wmovervoer en de regiotaxi. Een aanbeveling voor verder onderzoek met betrekking tot deze
problematiek zijn het gebruik maken van een andere invalshoek, namelijk die van de reguliere
openbaar vervoer reiziger. Daarnaast zijn de respondenten die in dit onderzoek aan bod komen van
een relatief hoge leeftijd. Enerzijds betreft het om deze reden een kwetsbare groep binnen het
landelijk gebied wat het interessant maakt om dat te onderzoeken. Anderzijds kan de
representativiteit van dit vraagstuk wellicht verhoogd worden door in een volgend onderzoek ook
jongere respondenten in de dataverzameling te betrekken. De hiertussen bestaande generatiekloof
kan een reden zijn waarom inzichten tussen de verschillende groepen verschillen.
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Bijlage 1: Brief wmo-reizigers
Geachte heer/mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u regelmatig gebruik maakt van de Regiotaxi. Ik ben een student van de
Radboud Universiteit Nijmegen en loop stage bij De Have Kennisdelers. Voor mijn afstuderen doe ik
onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer. Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te
komen over uw behoeften en wensen wanneer u reist. Ik wil namelijk onderzoeken of er
mogelijkheden zijn voor een nieuwe vorm van openbaar vervoer. Dit om ervoor te zorgen dat meer
mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen en ook in de toekomst nog kunnen reizen. Het kan een
oplossing zijn voor verdwijnende buslijnen en de vele subsidies die nodig zijn voor taxi’s. Om dit te
kunnen doen is het van belang dat we weten wat u belangrijk vindt en waar u eventueel gebruik van
zou willen maken. Daarom zou ik u willen benaderen voor het afnemen van een interview. Ik heb
hiervoor toestemming gekregen van de gemeente Alkmaar.

Voor het interview zou ik u een aantal open vragen willen stellen. Dit interview kan telefonisch
worden afgenomen. Eventueel zijn er in overleg met u ook mogelijkheden om bij u langs te komen.
De interviews zullen begin juni worden gehouden. Met uw gegevens en de antwoorden die u geeft,
zal vertrouwelijk worden omgegaan. Deze worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en vervolgens
vernietigd.

Ik zou het enorm waarderen als u bereid bent om mee te werken aan mijn onderzoek en wil u bij
voorbaat vast bedanken voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,
Gerdo Evers
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Bijlage 2: Interviewguide wmo-reizigers
Beschrijving doel:
Inventariseren behoeften en mogelijke overtuigingsprikkels om reizigers te motiveren gebruik te
maken van alternatieve voorzieningen wanneer het reguliere openbaar vervoer niet voorhanden is
en gebruik van het Wmo-vervoer niet perse nodig is (in het landelijk gebied rond Alkmaar).

Reizen in het algemeen:
1. Van welk soort vervoer maakt u gebruik? (meerdere antwoorden mogelijk)










vervoer met taxi
vervoer met taxibus
OV bus
OV trein
Auto
Fiets, tandem, bromfiets, scooter
Scootmobiel
Deelauto
Anders, nl..

Gebruik Wmo-vervoer
2. Om welke reden(en) maakt u momenteel gebruik van het Wmo-vervoer?
3. Wat vind u prettig of minder prettig aan deze manier van reizen?
4. Wat zou u graag anders zien binnen het reizen met het Wmo-vervoer?
5. Hoe zou u uw reis maken indien Wmo-vervoer niet meer tot de mogelijkheden zou behoren?
6. Zou u uw reis kunnen maken het het openbaar vervoer?

Gebruik regulier OV
7. Wat zijn voor u de voordelen om gebruik te maken van het openbaar vervoer?
8. Zijn er voor u ook nadelen voor het gebruik van het openbaar vervoer, en wat zijn deze nadelen?

Voorwaarden OV
9. Wat vindt u belangrijk wanneer u een reis met het openbaar vervoer maakt?
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10. Stel er komt een alternatief voor het Wmo-vervoer, waaraan moet dit volgens u voldoen?
11. Bent u bereid over te stappen op dit alternatief als het aan uw voorwaarden voldoet?

Alternatieven
12. Kunt u aangeven wat voor u belangrijk is om te kunnen reizen?
13. Kunt u aangeven op welke manier u het liefste uw reis zou willen maken?
14. Heeft u een eigen auto? Zo ja, bent u bereid uw eigen vervoermiddel te delen met anderen?

Kunt u op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 5 (heel belangrijk) aangeven hoe belangrijk de
volgende zaken zijn voor uw keuze om het OV te nemen?
15. Reistijd
16. Comfort
17. Aanbod van reisinformatie
18. Aantal keer dat u moet overstappen
19. Kosten
20. Heeft u suggesties die we mee kunnen geven aan de gemeenten in de regio Alkmaar als het gaat
om de mogelijkheid om te kunnen reizen?
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Bijlage 3: codeerproces interviews
Om de resultaten van de gehouden interviews op een goede manier te verwerken is het van belang
dit op de juiste manier te doen. De eerste stap hierbij is dat de verzamelde data in het onderzoek zo
goed mogelijk wordt uitgeschreven. In het geval van de telefonische interviews met Wmo-reizigers is
er geen sprake van letterlijk uitgeschreven transcripten. Dit komt omdat deze telefonisch zijn
uitgevoerd en niet zijn opgenomen. De manier van rapporteren is echter wel zo volledig mogelijk en
heeft steeds direct na het gesprek plaatsgevonden. Hierdoor is een twintigtal korte transcripten
ontstaan die volledig gebaseerd zijn op de desbetreffende respondent. In het geval van het interview
met de twee experts is er wel sprake geweest van een opgenomen gesprek. Deze is vervolgens zo
letterlijk en volledig mogelijk getranscribeerd (zie voor dit volledige transcript bijlage ..).
De transcripten van de gesprekken met de Wmo-reizigers en die van het expertinterview zijn
vervolgens op vrijwel dezelfde wijze verwerkt met behulp van Atlas.ti. Dit is een programma dat bij
uitstek geschikt is voor het analyseren van kwalitatieve data zoals interviews. Door de transcripten in
dit programma in te voeren kan vervolgens gecodeerd worden. Hierbij worden codes toegekend aan
uitspraken of zinsgedeelten die voor dit onderzoek relevant kunnen zijn. Vanuit het vooronderzoek
en theoretisch kader is duidelijk geworden wat voor dit onderzoek relevante variabelen zijn, waaraan
codes worden verbonden. Het doornemen van het transcript en toekennen van codes is de eerste
stap in het proces. In het volgende gedeelte zullen per transcript, namelijk die van de Wmo-reizigers
én het expertinterview, afzonderlijk worden bekeken en toegelicht met behulp van screenshots.

3.1 Telefonische interviews Wmo-reizigers
Uiteindelijk zijn op hierboven beschreven wijze alle relevantie fragmenten uit de tekst die een rol
spelen bij de behoefte van reizigers gecodeerd (zie figuur 1).

Figuur 2: het toekennen van codes aan de transcripten van de interviews met Wmo-reizigers
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Dit is gedaan door hier codes aan te verbinden die betrekking hebben op aspecten als reistijd,
wachttijden, kosten en dergelijke. Ook andere factoren die een rol spelen bij de behoefte van
reizigers, maar die nog niet in het theoretisch kader zijn meegenomen worden gecodeerd.
Uiteindelijk ontstaat op deze manier een overzicht van alle codes uit het transcript (zie figuur 2).
Hierbij valt op dat sommige codes vaker voorkomen, sommige zelfs negen keer. Dit is gedaan
wanneer een bepaalde uitspraak op hetzelfde neerkomt als de vorige en hierdoor dezelfde code kan
worden toegekend.

Figuur 3: overzicht van de codes bij interviews Wmo-reizigers

Om tot een verder overzicht te komen is het van belang de codes met behulp van de Family Manager
onder te verdelen in verschillende categorieën, de zogenaamde families. Door bijvoorbeeld alle
codes die betrekking hebben op kosten onder de familie ‘Kosten’ te plaatsen ontstaat een goed
beeld van hoe vaak een bepaalde code voorkomt en dus wat het belang hiervan is in het onderzoek.
Uiteindelijk laat dit overzicht zo zien welke factoren van belang zijn bij de behoefte van de Wmoreiziger en kan dit helpen bij het beantwoorden van de eerste deelvraag van het onderzoek (zie
figuur 3). Niet alleen aspecten met betrekking tot de behoefte van de reiziger maar ook die tot
alternatieven en verbeterpunten worden als een familie meegenomen.
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Figuur 4: het overzicht van families waaronder de codes zijn verdeeld

3.2 Expertinterview
De methode voor het coderen van het transcript van het interview met de experts is vrijwel identiek
aan die van de interviews met Wmo-reizigers. Ook dit transcript is ingevoerd in Atlas.ti en zijn codes
verbonden aan de relevante uitspraken (zie figuur 4).

Figuur 5: het coderen van het expertinterview
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In dit geval gaat het natuurlijk om andere codes, namelijk die betrekking hebben op de
beantwoording van deelvraag twee en drie van het onderzoek. De codes richten zich dan ook
voornamelijk op mogelijke alternatieven voor het vervoer en aspecten die een rol spelen bij de
haalbaarheid hiervan. Uiteindelijk ontstaat ook hier weer een overzicht van alles toegekende codes
(zie figuur 5).

Figuur 6: een overzicht van de toegekende codes in het expertinterview

Om te zorgen voor een verder overzicht kunnen ook deze codes vervolgens worden onderverdeeld in
verschillende categorieën. Op deze manier wordt het eenvoudiger om structuur aan te brengen in de
verzamelde resultaten en deze uiteindelijk uit te schrijven in de uiteindelijke hoofdtekst. Als
categorieën, ofwel families, zijn de mogelijke alternatieven gekozen en daarnaast aspecten als
haalbaarheid en andere belangrijk aspecten die een rol spelen bij de totstandkoming van
alternatieven. Het overzicht hiervan is te vinden in figuur 6.
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Figuur 7: overzicht van de families met bijbehorende codes
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Bijlage 4: Uitwerking interviews wmo-reizigers
Respondent 1:
Heeft een scootmobiel en wil daarom gebruik maken van de regiotaxi. Kan geen gebruik maken van
het gewone openbaar vervoer in verband met slechte benen. Heeft in het verleden drie keer
geprobeerd gebruik te maken van de regiotaxi maar hier slechte ervaringen aan over gehouden. Zo
wil meneer graag vissen, maar mag er geen vismateriaal meegenomen worden in de taxi. Ook andere
voorwerpen die hij wilde meenemen werden niet geaccepteerd. Er werd gezegd dat ‘men geen
verhuisbedrijf was’. In het laatste geval kwam de regiotaxi zelf in zijn geheel niet opdagen. Hierna
had deze respondent er geen zin meer in. Helemaal niet nadat de gemeente hem vroeg een
eenmalige pas te betalen en een geldbedrag te storten. Dit is inmiddels ongeveer een jaar geleden en
na die tijd heeft hij er geen gebruik meer van gemaakt. Er is verder nog wel een bus van Purmerend
naar Amsterdam, maar ook hier maakt hij geen gebruik van. Meneer stelt dat er in het hele land veel
mensen zijn met slechte ervaringen met betrekking tot de regiotaxi.
Heeft ook geen behoefte meer aan een andere vorm van vervoer. Hij redt zich wel en vraagt anders
aan zijn kinderen of ze willen rijden.
Respondent 2:
Maakt op dit moment gebruik van de regiotaxi. Vanaf deze week maakt zij daarnaast gebruik van een
project van Wonenplus. Dit is een vorm van vervoer door vrijwilligers. Zij moet hier gebruik van
maken in plaats van de regiotaxi, omdat ze naar het ziekenhuis moet en niet weet hoe laat ze klaar is.
Eén van de nadelen van de regiotaxi is dat deze van tevoren moet weten hoe laat je ergens klaar
bent. Anders is een andere manier van reizen nodig of heb je te maken met lange wachttijden.
Mevrouw kan geen gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer, want ze heeft een
scootmobiel en rollator. De regiotaxi is soms aan de late kant, maar dit vindt mevrouw logisch door
dat ook zij op de weg afhankelijk zijn van file’s. Ze is tevreden met de regiotaxi en heeft geen
verbeterpunten die ze anders zou willen zien. Het enige alternatief dat ze heeft voor de regiotaxi is
het project van Wonenplus. Verder zijn er geen opties. Het belangrijkste van het reizen met het
openbaar vervoer vindt zij het feit dat je nog ergens kan komen. Wanneer het gaat om reistijd is het
vooral onzekerheid. Weten waar je aan toe bent is erg belangrijk. Ook kosten spelen een rol. Bij de
regiotaxi zijn deze laag en dat is voor iemand met een AOW wel prettig. Mevrouw heeft geen eigen
auto en ook haar zoons hebben deze niet, waardoor met de auto reizen geen optie is. Wel zou zij
gebruik maken van een deelsysteem wanneer ze met een buurman mee zou kunnen rijden en dit
praktisch allemaal haalbaar was.
Respondent 3:
Maakt gebruik van de regiotaxi, omdat zij een hersenbloeding heeft gehad en geen gebruik meer kan
maken van de gewone bus of trein. Is erg tevreden over het vervoer. Het enige wat minder prettig is
dat ze soms lang moet wachten op de taxi. Dit kan vervelend zijn wanneer ze bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis moet. Er zitten ook nogal eens meer mensen in de taxi. Dat vindt ze gezellig en zo spreek
je nog eens iemand. Wat mevrouw graag anders zou zien is dus dat de taxi beter op tijd komt.
Mevrouw denkt dat dit komt omdat de taxi teveel mensen wil ophalen. Maar aan de andere kant
maakt dat juist ook weer de ritjes goedkoper. Verder is het personeel van de regiotaxi heel
gedienstig. Naast de regiotaxi heeft ze een goede kennis die als chauffeur dient en haar altijd naar
het ziekenhuis brengt. Overige ritten doet ze wel voornamelijk met de regiotaxi. Het belangrijkste
aan het reizen is het feit dat ze weg kan en dat de taxi voor het huis rijdt. Ze hoeft verder niet te
lopen. Wel is het zo dat je zelf moet openstaan voor het gebruik van de taxi en blij zijn dat hij er is.
Wat reistijd betreft moet een reis niet te lang duren. Het zijn dan ook vaak korte ritjes die ze maakt
van Bergen naar Alkmaar. Het aanbod van reisinformatie is erg goed geregeld. Ze kan een dag tot
een uur van tevoren bellen en het personeel is erg vriendelijk. Ook de kosten van het vervoer zijn erg
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laag. Dit vindt mevrouw belangrijk omdat haar hersenbloeding ook erg veel geld gekost heeft. Ze kan
voor 1 euro van Bergen naar Alkmaar reizen. Ze heeft geen suggesties voor de gemeente en is over
het algemeen tevreden met het vervoer.
Respondent 4:
Heeft vroeger gebruik gemaakt van de regiotaxi. Maakt hier op dit moment geen gebruik meer van,
want heeft nu een auto. Is verder wel tevreden over de regiotaxi. Wanneer er geen andere vorm van
vervoer is vindt zij dit een goede optie om te reizen. Ze heeft hier nooit klachten over gehad.
Respondent 5:
Reist niet met de gewone bus of trein vanwege chronische vermoeidheid en ziekte in het afgelopen
jaar. Wil hier misschien wel weer gebruik van gaan maken. Maakt geen gebruik van de regiotaxi.
Gebruikt Wonenplus. Dit is een dienst die landelijk ouderen ondersteunt. Het is een vervoersservice
door particulieren en vrijwilligers. De uitvoerende krachten zijn betaald door de gemeente. Ze kan
bellen waar ze heen moet en dan wordt dit geregeld. Is een goed systeem. De reiziger krijgt een
kaartje met kilometer-standen, een soort strippenkaart waarop afstanden worden afgestreept. Deze
dienst is echter alleen bruikbaar voor reizen in de regio. Daarnaast maakt ze ook gebruik van
Humanitas. Dit is een particuliere dienst, waarbij mensen met hun eigen auto tijden en een vast
bedrag per kilometer is bepaald. Deze rijden verder dan de regio en mevrouw reist hiermee naar
Amsterdam. Ze noemt deze vorm van vervoer voortreffelijk. De reden dat ze geen gebruik maakt van
de regiotaxi is dat ze gezond is en daarnaast overgevoelig. Ze heeft hier slechts één keer gebruik van
gemaakt. In de regiotaxi zitten meer mensen, voornamelijk die lichamelijk en verstandelijke
gebreken hebben. Naar haar mening hangt hier dan ook een deprimerende sfeer. Iedereen klaagt
over zijn problemen en dergelijke. Daarnaast zijn de stoeltjes in de regiotaxi erg onaangenaam. Het
zijn vaak van die kleine stoeltjes, zoals je ze ook in treinen ziet, en ze zitten niet fijn. Volgens
mevrouw is het heel belangrijk dat de stoelen goed zijn. Niet alleen voor ouderen is dit vervelend,
maar iedereen wil graag goed zitten. Comfort is dan ook erg belangrijk. Verder wordt er in de
regiotaxi ook gecommuniceerd door de chauffeur met de centrale. Hierdoor krijgen de reizigers alles
mee wat er wordt gezegd, zoals bijvoorbeeld de route van de volgende klanten. Dit vindt mevrouw
erg ongepast en hier zit ze niet op te wachten. Nog een ander nadeel van de regiotaxi is het feit dat
de reistijd soms behoorlijk wat langer is, omdat er meer mensen moeten meereizen en er dus nog
meerdere adressen moeten worden aangedaan. Dit zijn de belangrijkste redenen dat ze gebruikt
maakt van Wonenplus en Humanitas. Kosten zijn zeker belangrijk, maar bij wonenplus valt de hoogte
hiervan erg mee. Ze kan niet beoordelen of er meer mensen zijn die liever gebruik maken van een
andere dienst van de regiotaxi. Wel stelt ze dat men erg gericht is op het ‘eigen ik’. Er wordt weinig
solidair gedacht. Mensen zonder problemen komen in de verdrukking. Mevrouw houdt er een eigen
filosofie op na. Aan het begin van het leven is het opbouwen, daarna gaat men voorbereiden op het
afbouwen. Mensen die niet meer kunnen reizen, moeten proberen zich op een andere manier
dienstbaar te maken. Mevrouw probeert goed te zijn voor haar omgeving.
Het aanbod van reisinformatie speelt ook zeker een rol bij het reizen. Het voordeel van mevrouw is
dat haar zoon haar hierbij helpt als zij hem wil bezoeken in Londen. Verder maakt ze gebruik van de
hulplijn van 9292, maar ze zijn daar niet altijd goed op de hoogte van stations en dergelijke. Zo heeft
zij eens een niet kloppend reisadvies ontvangen. Het is dus niet accuraat. Een belangrijke suggestie
die mevrouw wil doen is dat de plaatselijk taxibedrijven meer ondersteund worden, zodat meer
mensen hier gebruik van kunnen maken in plaats van de regiotaxi. Dit zou erg mooi zijn, omdat er
dan een meer vriendelijke basis kan ontstaan dan het vervoer door Connexxion. Volgens mevrouw
zijn zij financieel weinig toegankelijk en het gaat hen alleen maar om de centen. Ook verandert de
vervoerder steeds, wat vervelend is. Een tweede suggestie is om het zitten in de taxi aangenamer te
maken voor mensen die niet gehandicapt zijn. De zittingen zijn abominabel.
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Respondent 6:
Maakt maar heel weinig gebruik van de regiotaxi. Heeft een eigen auto en kan kleine afstanden zelf
rijden. Gebruikt verder geen bus. Is niet heel positief over de regiotaxi. Vindt vooral de wachttijden
vervelend. Ze noemt het wachten bezwaarlijk, omdat ze de taxi niet kan zien aankomen en er een
drie minuten-regel is voor het instappen. Dit is voor ouderen bijna niet te doen. Zeker bij slecht weer
staan mensen niet buiten te wachten op de taxi. Daarnaast komt de regiotaxi ook nogal eens te laat.
Ze rijdt zelf kleine stukjes en wordt bij grotere afstanden opgehaald door een bekende. Soms laat ze
zich dan wel weer door de regiotaxi ophalen na afloop. Ze woont in een complex waar ook geestelijk
gehandicapten wonen. Zelf woont ze in een appartement ernaast. Het probleem bij het bellen van de
regiotaxi is dat er dan soms een busje komt opdagen die eigenlijk bedoeld is voor de geestelijk
gehandicapten. Zelf heeft ze een lichamelijke beperking. Deze bus is erg vervelend voor mevrouw. Hij
rammelt erg en omdat mevrouw last heeft van haar spieren komt ze dan thuis met erg veel pijn.
Comfort is voor iemand als haar wel erg belangrijk. Ze probeert de regiotaxi zoveel mogelijk te
vermijden en is uiteindelijk wel blij dat deze er is, maar niet zozeer met de manier waarop. Het
belangrijkste aan het reizen vindt mevrouw dat het comfortabel gebeurt. Ze kan niet meer naar een
bus lopen. Wat betreft reistijd kan het met de regiotaxi nog wel eens lang duren. Naast zelf kleine
stukjes rijden en meerijden heeft ze verder geen andere optie om meer te reizen. Een suggestie voor
de gemeente is om iets te doen aan de wachttijdenregeling van de regiotaxi. Zo kan de taxi een half
uur te laat of te vroeg zijn, maar is er wel de drie minuten-regel die voor veel mensen erg lastig is.
Respondent 7:
Kan geen gebruik maken van de gewone bus. Is lichtelijk gehandicapt en kan slecht lopen. Heeft
daarnaast een zware maagbloeding gehad. Ze heeft geen eigen auto meer en haar kinderen werken.
Ze vindt de regiotaxi een heerlijke oplossing en gebruikt deze om haar broer te bezoeken in Sint
Ancras. Er is in het dorp nog een ander busje waar ze gebruik van kan maken, maar deze mag ze
alleen gebruiken voor ritjes naar Alkmaar of Purmerend. Heeft geen klachten over de regiotaxi. Hij
komt over het algemeen keurig op tijd en is slechts één keer te laat geweest. Ook wordt ze keurig
geholpen en is het personeel vriendelijk. Er zijn geen zaken die mevrouw anders zou willen zien. Ze
heeft geen problemen en het gaat altijd goed. Ze maakt er sinds een paar jaar gebruik van en dat
gaat prima. Ze noemt als voorbeeld een ritje met de regiotaxi naar het ziekenhuis waarbij de
chauffeur haar afzette en binnen een uurtje terug zou zijn terwijl hij tussendoor nog iemand anders
wegbracht. Dat is dus allemaal prima geregeld. Uiteindelijk is het ook allemaal afhankelijk van hoe de
personeel het opvangt. Wat kosten betreft heeft er kortgeleden een verhoging plaatsgevonden.
Maar het is nog steeds een laag bedrag en dat je moet betalen is logisch, want voor de bus zou je ook
moeten betalen. Nog een andere manier die ze heeft om te reizen is de landelijke taxi. Dit gaat via de
gemeente. Mevrouw reist niet met de normale bus want de opstap is voor haar lastig. Het
belangrijkste bij het reizen vindt ze dat je netjes behandeld wordt. Vaak reis je ook met andere
mensen. Hier zitten nogal eens bekenden bij en dat maakt het wel prettig. Als voorbeeld noemt ze
dat ze een keer geld heeft voorgeschoten voor een andere vrouw die ze kende en geld vergeten was.
Reistijd speelt verder niet echt een rol bij mevrouw. Bij de regiotaxi is dit allemaal prima, maar ze
schat de tijd wel altijd ruim in zodat ze op tijd is. Wat comfort betreft is ze ook erg tevreden, want de
regiotaxi zijn erg prettig. Al met al heeft ze geen negatieve punten over de regiotaxi.
Respondent 8:
Maakt gebruik van de regiotaxi, want kan slecht lopen en heeft last van haar evenwicht. Ze kan niet
met de bus reizen en durft dit ook niet aan. Is erg tevreden over de regiotaxi, omdat ze aan huis
komen en je weer thuis brengen. Heeft hier niets over te klagen. Een andere manier van reizen heeft
ze verder niet echt, behalve dat haar dochter haar kan komen ophalen. Ze heeft geen dingen die ze
zou willen veranderen aan de regiotaxi. Je moet wel eens een kwartiertje wachten maar dat is
meestal geen probleem, want je bent dat of thuis of in het ziekenhuis. Omdat ze tevreden is, heeft ze
verder ook geen suggesties voor de gemeente.
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Respondent 9:
Maakt op dit moment gebruik van de regiotaxi. Dit is voor haar de enige mogelijkheid om te reizen.
Ze is slecht ter been en kan daarom niet met het gewone openbaar vervoer reizen. Ook heeft ze
geen auto en kan ze geen auto meer rijden. Ze is blij met de regiotaxi, omdat ze geen andere optie
heeft. Het belangrijkste wanneer het gaat om reizen vindt ze het feit dat ze niet ver hoeft te lopen.
Daarom is de regiotaxi ideaal, omdat die haar aan huis afzet. Ook de kosten ziet ze niet als een
probleem. Bij hogere kosten zou ze ook nog van de regiotaxi gebruik maken, omdat dit dus haar
enige mogelijkheid is om nog ergens te komen.
Respondent 10:
Maakt op dit moment gebruik van de regiotaxi. Wanneer dit niet mogelijk is maakt zij af en toe ook
gebruik van een andere vorm van vervoer, namelijk een project van Wonenplus. Het gaat hierbij om
vervoer door vrijwilligers. De reden dat ze niet altijd gebruik kan maken van de regiotaxi is dat ze nog
wel eens ergens heen moet waarbij ze niet weet hoe laat ze weer vervoer nodig heeft voor de
terugreis. Dat is voor deze mevrouw dan ook meteen één van de nadelen van de regiotaxi, namelijk
het feit dat de reiziger van tevoren moet weten hoe laat hij/zij ergens klaar is. Weten zij dit niet, dan
is een andere manier van reizen noodzakelijk. Omdat deze respondent gebruik maakt van een
scootmobiel en tevens een rollator is reizen met het reguliere openbaar vervoer geen geschikte
mogelijkheid. Wanneer we het hebben over de regiotaxi heeft de respondent hier verder niet direct
iets op aan te merken, afgezien dan het feit dat ze er niet altijd mee kan reizen. De respondent is
tevreden met de regiotaxi en heeft niet direct punten die naar haar mening verbeterd zouden
moeten worden. Vervoer vanuit het project van Wonenplus is tevens de enige optie tot reizen voor
deze respondent, of iemand anders zou haar moeten brengen of ophalen. Het belangrijkste van het
reizen met het openbaar vervoer vindt zij het feit dat je nog ergens kan komen. Onzekerheid is voor
deze respondent een belangrijk aspect wanneer het gaat om reizen. Weten waar je aan toe bent is
erg belangrijk. Ook kosten spelen een rol en deze zijn bij de regiotaxi gelukkig laag. Omdat deze
respondent niet de beschikking heeft over een eigen voertuig en ook haar kinderen hier niet over
beschikken is reizen met de auto helemaal geen optie. Een deelsysteem zou voor deze respondent
een interessante mogelijkheid zijn mocht er iemand in haar omgeving zijn die zou willen en kunnen
rijden.
Respondent 11:
Deze respondent maakte voorheen regelmatig gebruik van de regiotaxi, omdat hij gebruik maakt van
een scout mobiel. Het reguliere openbaar vervoer is absoluut geen optie, omdat hij slecht te been is.
Ondanks dat hij nog wel eens gebruik maakte van de regiotaxi heeft hij hier voornamelijk slechte
ervaringen aan over gehouden. Zo ontstonden er nog wel eens problemen wanneer hij bagage wilde
meenemen tijdens zijn reis. Verder is deze respondent ook zeker niet positief over de geboden
service van de regiotaxi. Niet in de laatste plaats omdat het wel eens is voorgekomen dat de regiotaxi
zelf in zijn geheel niet kwam opdagen. Dit heeft de respondent er toe doen besluiten te stoppen met
het reizen met de regiotaxi. Ook andere factoren speelden nog een rol bij zijn keuze om hiermee te
stoppen, namelijk het feit dat er een bedrag gestort moest worden voor een gebruikerspas. Dit is
inmiddels al ruim een jaar geleden en na die tijd heeft hij er geen gebruik meer van gemaakt. Een
andere mogelijkheid om te reizen is er in de vorm van busjes die van Purmerend naar Amsterdam
rijden. Ook hier maakt deze respondent geen gebruik meer van, omdat hij stelt geen behoefte meer
te hebben aan een andere vorm van vervoer. Hij kan ook wel zonder en wanneer hij echt ergens
heen moet vraagt hij aan zijn kinderen of ze willen rijden. Tevens is hij van mening dat er in het hele
land veel mensen zijn met slechte ervaringen met betrekking tot de regiotaxi.
Respondent 12:
Maakt op dit moment voornamelijk gebruik van de regiotaxi. Maar omdat deze respondent af en toe
naar het ziekenhuis moet en de tijden voor de terugreis hierdoor erg onzeker zijn komt het ook voor
dat zij gebruik moet maken van een andere vervoer. Hiervoor doet zij beroep op haar kinderen of
bekenden uit haar omgeving die dan met haar rijden. In die zin is zij niet geheel afhankelijk van de
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regiotaxi, maar is het voor haar in principe wel een goede manier om te reizen. Al is het alleen maar
om niet altijd familieleden of kennissen hiermee te belasten. Wanneer deze respondent niet naar het
ziekenhuis hoeft is het reizen met de regiotaxi een goede manier. Anders is een andere manier van
reizen nodig of heb je te maken met lange wachttijden. Omdat deze respondent slecht ter been is en
gebruik maakt van een scootmobiel en rollator is gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer
geen optie. De regiotaxi is soms aan de late kant, maar daar heeft ze over het algemeen geen
problemen mee. Ze is tevreden met de regiotaxi en heeft niet direct punten die ze zou willen
verbeteren. Het belangrijkste van het reizen met het openbaar vervoer vindt zij het feit dat je nog
ergens kan komen. Weten waar je aan toe bent is voor deze respondent wel erg belangrijk, omdat zij
niet graag voor verrassingen staat. Hierbij gaat het om aspecten als de duur van de reis en de
wachttijden. Ook kosten spelen volgens haar een rol wanneer het gaat om vervoer. Deze zijn bij de
regiotaxi erg laag aldus de respondent. Wanneer er een deelsysteem in haar omgeving zou bestaan
zou zij hier zeker gebruik van maken, omdat zij dit nu eigenlijk ook al doet.
Respondent 13:
Deze respondent maakt heel weinig gebruik van de regiotaxi, omdat zij de beschikking heeft over een
eigen auto en dus kleine afstanden zelf kan rijden. De respondent maakt geen gebruik van andere
vervoersvormen, zoals de bus. Wanneer het gaat om reizen met de regiotaxi is zij niet heel positief.
De meest doorslaggevende factor voor haar is hierbij het feit dat zij de wachttijden vervelend vindt.
Er is namelijk sprake van een zogenaamde drie minuten-regel voor het instappen. Dit betekent dat
reizigers drie minuten de tijd hebben om in te stappen wanneer de taxi voorrijdt. Volgens deze
respondent is dit wachten bezwaarlijk, omdat ze de taxi niet kan zien aankomen. Ze stelt dat dit voor
ouderen bijna niet te doen is, in het bijzonder in het geval van slechte weersomstandigheden. Een
ander punt van kritiek is dat de regiotaxi ook nogal eens te laat komt. De respondent reist zelf alleen
maar kleine afstanden en in het geval van grotere afstanden wordt zij opgehaald door een bekende
van haar. Soms laat ze zich dan wel weer door de regiotaxi ophalen na afloop, omdat dit praktischer
is voor degene die haar heeft gebracht. Wanneer het gaat om aspecten die belangrijk zijn bij het
vervoer noemt deze respondent in de eerste plaats comfort. Het komt namelijk nog wel eens voor
dat er gecombineerd vervoer plaatsvindt en zij daarom in een busje met verstandelijk gehandicapten
terechtkomt wanneer zij de regiotaxi belt. Dit komt omdat zich in haar omgeving een opvangcentrum
voor gehandicapten bevindt. Op zichzelf is dit voor deze respondent geen probleem, maar het busje
is niet comfortabel. Omdat zij een lichamelijke beperking heeft is het reizen hierdoor niet
aangenaam. Het voertuig rammelt erg en de respondent komt met pijn thuis wanneer ze hiermee
heeft gereisd. Omdat het lopen naar de bus voor haar hierdoor ook geen optie is, is zij wat dat
betreft afhankelijk van de regiotaxi. Om deze reden is ze blij dat deze vorm van vervoer wordt
aangeboden, maar de manier waarop dit gebeurt kan dus beter. Andere punten die verbeterd
kunnen worden volgens deze respondent zijn de lange reisduur en de onzekerheid met betrekking
tot het wachten tot de taxi arriveert. Hier ligt volgens haar dan ook een taak voor de gemeente,
namelijk om deze aspecten te verbeteren.
Respondent 14:
Deze persoon maakt geen gebruik van het reguliere openbaar vervoer, zowel de bus als de trein,
vanwege chronische vermoeidheid en ziekte in het afgelopen jaar. Ze is van plan om hier in de
toekomst misschien wel weer gebruik van te gaan maken. Maakt geen gebruik van de regiotaxi, maar
wel van Wonenplus. Dit is een dienst die landelijk ouderen ondersteunt. Het is een vervoersservice
door particulieren en vrijwilligers. De uitvoerende krachten zijn betaald door de gemeente. Ze kan
bellen waar ze heen moet en dan wordt dit geregeld. Is een goed systeem. De reiziger krijgt een
kaartje met kilometerstanden, een soort strippenkaart waarop afstanden worden afgestreept. Deze
dienst is echter alleen bruikbaar voor reizen in de regio. Daarnaast maakt ze ook gebruik van
Humanitas. Dit is een particuliere dienst, waarbij mensen met hun eigen auto rijden en een vast
bedrag per kilometer is bepaald. Deze rijden verder dan de regio en mevrouw reist hiermee naar
Amsterdam. Ze noemt deze vorm van vervoer voortreffelijk. De reden dat ze geen gebruik maakt van
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de regiotaxi is dat ze gezond is en daarnaast overgevoelig. Ze heeft hier slechts één keer gebruik van
gemaakt. In de regiotaxi zitten meer mensen, voornamelijk die lichamelijk en verstandelijke
gebreken hebben. Naar haar mening hangt hier dan ook een deprimerende sfeer. Iedereen klaagt
over zijn problemen en dergelijke. Daarnaast zijn de stoeltjes in de regiotaxi erg onaangenaam. Het
zijn vaak van die kleine stoeltjes, zoals je ze ook in treinen ziet, en ze zitten niet fijn. Volgens
mevrouw is het heel belangrijk dat de stoelen goed zijn. Niet alleen voor ouderen is dit vervelend,
maar iedereen wil graag goed zitten. Comfort is dan ook erg belangrijk. Verder wordt er in de
regiotaxi ook gecommuniceerd door de chauffeur met de centrale. Hierdoor krijgen de reizigers alles
mee wat er wordt gezegd, zoals bijvoorbeeld de route van de volgende klanten. Dit vindt mevrouw
erg ongepast en hier zit ze niet op te wachten. Nog een ander nadeel van de regiotaxi is het feit dat
de reistijd soms behoorlijk wat langer is, omdat er meer mensen moeten meereizen en er dus nog
meerdere adressen moeten worden aangedaan. Dit zijn de belangrijkste redenen dat ze gebruikt
maakt van Wonenplus en Humanitas. Kosten zijn zeker belangrijk, maar bij Wonenplus valt de hoogte
hiervan erg mee. Ze kan niet beoordelen of er meer mensen zijn die liever gebruik maken van een
andere dienst van de regiotaxi. Wel stelt ze dat men erg gericht is op het ‘eigen ik’. Er wordt weinig
solidair gedacht. Mensen zonder problemen komen in de verdrukking. Mevrouw houdt er een eigen
filosofie op na. Aan het begin van het leven is het opbouwen, daarna gaat men voorbereiden op het
afbouwen. Mensen die niet meer kunnen reizen, moeten proberen zich op een andere manier
dienstbaar te maken. Mevrouw probeert goed te zijn voor haar omgeving.
Het aanbod van reisinformatie speelt ook zeker een rol bij het reizen. Het voordeel van mevrouw is
dat haar zoon haar hierbij helpt als zij hem wil bezoeken in Londen. Verder maakt ze gebruik van de
hulplijn van 9292, maar ze zijn daar niet altijd goed op de hoogte van stations en dergelijke. Zo heeft
zij eens een niet kloppend reisadvies ontvangen. Het is dus niet accuraat. Een belangrijke suggestie
die mevrouw wil doen is dat de plaatselijk taxibedrijven meer ondersteund worden, zodat meer
mensen hier gebruik van kunnen maken in plaats van de regiotaxi. Dit zou erg mooi zijn, omdat er
dan een meer vriendelijke basis kan ontstaan dan het vervoer door Connexxion. Volgens mevrouw
zijn zij financieel weinig toegankelijk en het gaat hen alleen maar om de centen. Ook verandert de
vervoerder steeds, wat vervelend is. Een tweede suggestie is om het zitten in de taxi aangenamer te
maken voor mensen die niet gehandicapt zijn. De zittingen zijn abominabel.
Respondent 15:
Deze respondent maakt op dit moment gebruik van de regiotaxi. Ook maakt zij daarnaast ook af en
toe gebruik van een project van Wonenplus, een vorm van vervoer door vrijwilligers. De reden dat ze
hier af en toe gebruik van maakt is dat de regiotaxi van tevoren moet weten hoe laat je ergens klaar
bent. Anders is een andere manier van reizen nodig of heb je te maken met lange wachttijden. Voor
deze respondent is een andere manier van reizen echter geen optie, want ze heeft een scootmobiel
en rollator. Over het reizen met de regiotaxi is deze respondent gematigd positief. Ze is over het
algemeen tevreden met de regiotaxi en heeft niet direct punten die ze zou willen verbeteren. Dit
komt ook wel omdat ze min of meer afhankelijk is van deze vorm van vervoer en ze allang blij is nog
te kunnen reizen. Verder heeft deze respondent geen opties meer wat betreft vervoer, omdat ze
geen beschikking heeft over een eigen voertuig en ook geen familie heeft die haar kan rijden. Het
belangrijkste van het reizen met het openbaar vervoer vindt zij het feit dat je nog ergens kan komen.
Wanneer het gaat om reistijd is het vooral onzekerheid. Weten waar je aan toe bent is erg belangrijk.
Ook kosten spelen een rol en deze zijn bij de regiotaxi gelukkig laag.
Respondent 16:
Deze meneer moet in principe gebruik maken van de regiotaxi wanneer hij wil reizen, omdat hij een
scout mobiel heeft. Hij kan geen gebruik maken van het gewone openbaar vervoer, omdat hij slecht
ter been is. Heeft in het verleden een aantal keer geprobeerd gebruik te maken van de regiotaxi
maar hier slechte ervaringen aan over gehouden. Zo werd er nogal moeilijk gedaan wanneer hij
bepaalde dingen wilde meenemen tijdens zijn reis en ook was hij niet te spreken over de service. Ook
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is het wel eens gebeurd dat de regiotaxi in zijn geheel niet kwam opdagen. Daarom heeft meneer
besloten hier geen gebruik meer van te maken. Dit is inmiddels ongeveer een jaar geleden en na die
tijd heeft hij er geen gebruik meer van gemaakt. Andere vormen van vervoer zijn busjes van
Purmerend naar Amsterdam, maar ook hier maakt hij geen gebruik van. Naar zijn mening zijn er in
het hele land veel mensen met slechte ervaringen met betrekking tot de regiotaxi. Heeft ook geen
behoefte meer aan een andere vorm van vervoer. Hij redt zich wel en vraagt anders aan zijn kinderen
of ze willen rijden.
Respondent 17:
Deze respondent heeft een scootmobiel en wil daarom gebruik maken van de regiotaxi. Kan geen
gebruik maken van het gewone openbaar vervoer in verband met slechte benen. Heeft in het
verleden drie keer geprobeerd gebruik te maken van de regiotaxi maar hier slechte ervaringen aan
over gehouden. Zo wil meneer graag vissen, maar mag er geen vismateriaal meegenomen worden in
de taxi. Ook andere voorwerpen die hij wilde meenemen werden niet geaccepteerd. Er werd gezegd
dat ‘men geen verhuisbedrijf was’. In het laatste geval kwam de regiotaxi zelf in zijn geheel niet
opdagen. Hierna had deze respondent er geen zin meer in. Helemaal niet nadat de gemeente hem
vroeg een eenmalige pas te betalen en een geldbedrag te storten. Dit is inmiddels ongeveer een jaar
geleden en na die tijd heeft hij er geen gebruik meer van gemaakt. Er is verder nog wel een bus van
Purmerend naar Amsterdam, maar ook hier maakt hij geen gebruik van. Meneer stelt dat er in het
hele land veel mensen zijn met slechte ervaringen met betrekking tot de regiotaxi.
Heeft ook geen behoefte meer aan een andere vorm van vervoer. Hij redt zich wel en vraagt anders
aan zijn kinderen of ze willen rijden.
Respondent 18:
Maakt maar heel weinig gebruik van de regiotaxi. Heeft een eigen auto en kan kleine afstanden zelf
rijden. Gebruikt verder geen bus. Is niet heel positief over de regiotaxi. Vindt vooral de wachttijden
vervelend. Ze noemt het wachten bezwaarlijk, omdat ze de taxi niet kan zien aankomen en er een
drie minuten-regel is voor het instappen. Dit is voor ouderen bijna niet te doen. Zeker bij slecht weer
staan mensen niet buiten te wachten op de taxi. Daarnaast komt de regiotaxi ook nogal eens te laat.
Ze rijdt zelf kleine stukjes en wordt bij grotere afstanden opgehaald door een bekende. Soms laat ze
zich dan wel weer door de regiotaxi ophalen na afloop. Ze woont in een complex waar ook geestelijk
gehandicapten wonen. Zelf woont ze in een appartement ernaast. Het probleem bij het bellen van de
regiotaxi is dat er dan soms een busje komt opdagen die eigenlijk bedoeld is voor de geestelijk
gehandicapten. Zelf heeft ze een lichamelijke beperking. Deze bus is erg vervelend voor mevrouw. Hij
rammelt erg en omdat mevrouw last heeft van haar spieren komt ze dan thuis met erg veel pijn.
Comfort is voor iemand als haar wel erg belangrijk. Ze probeert de regiotaxi zoveel mogelijk te
vermijden en is uiteindelijk wel blij dat deze er is, maar niet zozeer met de manier waarop. Het
belangrijkste aan het reizen vindt mevrouw dat het comfortabel gebeurt. Ze kan niet meer naar een
bus lopen. Wat betreft reistijd kan het met de regiotaxi nog wel eens lang duren. Naast zelf kleine
stukjes rijden en meerijden heeft ze verder geen andere optie om meer te reizen. Een suggestie voor
de gemeente is om iets te doen aan de wachttijdenregeling van de regiotaxi. Zo kan de taxi een half
uur te laat of te vroeg zijn, maar is er wel de drie minuten-regel die voor veel mensen erg lastig is.
Respondent 19:
Maakt gebruik van de regiotaxi, want kan slecht lopen en heeft last van haar evenwicht. Ze kan niet
met de bus reizen en durft dit ook niet aan. Is erg tevreden over de regiotaxi, omdat ze aan huis
komen en je weer thuis brengen. Heeft hier niets over te klagen. Een andere manier van reizen heeft
ze verder niet echt, behalve dat haar dochter haar kan komen ophalen. Ze heeft geen dingen die ze
zou willen veranderen aan de regiotaxi. Je moet wel eens een kwartiertje wachten maar dat is
meestal geen probleem, want je bent dat of thuis of in het ziekenhuis. Omdat ze tevreden is, heeft ze
verder ook geen suggesties voor de gemeente.
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Respondent 20:
Deze persoon maakt geen gebruik van het reguliere openbaar vervoer, zowel de bus als de trein,
vanwege chronische vermoeidheid en ziekte in het afgelopen jaar. Ze is van plan om hier in de
toekomst misschien wel weer gebruik van te gaan maken. Wanneer ze wil reizen binnen haar regio
maakt ze gebruik van Wonenplus. Ze kan bellen waar ze heen moet en dan wordt dit geregeld. Deze
respondent vindt dit dan ook een goed systeem. Deze dienst is echter alleen bruikbaar voor reizen in
de regio. Wanneer ze over een langere afstand wil reizen, moet ze gebruik maken van Humanitas. Dit
is een particuliere dienst, waarbij mensen met hun eigen auto rijden en een vast bedrag per
kilometer is bepaald. Ze noemt deze vorm van vervoer voortreffelijk. De reden dat ze geen gebruik
maakt van de regiotaxi is dat ze hier niet tevreden over is. Ze heeft hier slechts één keer gebruik van
gemaakt. In de regiotaxi zitten meer mensen, voornamelijk die lichamelijk en verstandelijke
gebreken hebben en klagen over hun problemen. Dit is volgens deze respondent erg onaangenaam.
Daarnaast is ze niet te spreken over het comfort van de regiotaxi. Het zijn vaak van die kleine
stoeltjes, zoals je ze ook in treinen ziet, en ze zitten niet fijn. Niet alleen voor ouderen is dit
vervelend, maar iedereen wil graag goed zitten. Verder is zij niet te spreken over de geboden service.
Zo wordt er in de regiotaxi door de chauffeur gecommuniceerd met de centrale. Dit vindt mevrouw
erg ongepast en hier zit ze niet op te wachten. Verder is de reistijd soms erg lang, omdat er nog
andere reizigers moeten worden opgepikt. Dit zijn de belangrijkste redenen dat ze gebruikt maakt
van andere vervoersvormen van de regiotaxi. Kosten spelen volgens haar ook een rol, maar dit gaat
samen met aspecten als comfort en service. Ze kan niet beoordelen of er meer mensen zijn die liever
gebruik maken van een andere dienst van de regiotaxi. Het aanbod van reisinformatie speelt ook
zeker een rol bij het reizen.. Zo heeft zij eens een niet kloppend reisadvies ontvangen. Het is dus niet
accuraat. Een belangrijke suggestie die mevrouw wil doen is dat de plaatselijk taxibedrijven meer
ondersteund worden, zodat meer mensen hier gebruik van kunnen maken in plaats van de regiotaxi.
Dit zou erg mooi zijn, omdat er dan een meer vriendelijke basis kan ontstaan dan het vervoer door
Connexxion. Volgens mevrouw zijn zij financieel weinig toegankelijk en het gaat hen alleen maar om
de centen. Ook verandert de vervoerder steeds, wat vervelend is.
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Bijlage 5: Interviewguide expertinterview
Interviewopzet Pascal van der Velden en Marco van Dijk, 29 juni 2016
Onderwerp: inventariseren alternatieven en hun kenmerken (deelvraag 2 van scriptie)
Goedemorgen. In de eerste plaats wil ik u hartelijk welkom heten bij dit interview!
Ik zal eerst een korte introductie geven over het onderwerp van mijn scriptie en de bedoeling van dit
dubbele interview. In deelvraag 1 van mijn onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de behoefte en
op deze manier is een beeld ontstaan van de wensen en eisen die reizigers hebben en tevens of er de
bereidheid is om gebruik te maken van alternatieven. Aan de hand van dit interview wil ik een beeld
krijgen van alternatieven die, zonder al meteen in te gaan op de behoefte, mogelijke opties zijn voor
een landelijke regio, waarvan het onderzoeksgebied Alkmaar, een voorbeeld is en als casus dient in
dit onderzoek. Ik heb een aantal vragen opgesteld die richting geven aan dit interview en verder zal ik
doorvragen wanneer verduidelijking nodig is of er op een andere manier een interessant aspect aan
bod komt.
Vragen:
-

-

Wat zijn mogelijke alternatieven om het huidige aanbod van openbaar vervoer te vervangen?
Wat is er op technisch vlak mogelijk?
Wat is er op organisatorisch vlak nodig om een bepaald alternatief te bewerkstellingen?
Kan een alternatief het huidige aanbod volledig vervangen of dient dit slechts als aanvulling?
Wat zijn kenmerken van de verschillende alternatieven, in de vorm van:
o Comfort
o Privacy
o Toegankelijkheid
o Kosten
o Mate van overstappen
Hoe kan een dergelijk alternatief op een goede manier onder de mensen worden gebracht?
Op welke termijn kunnen de alternatieven in werking treden?
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Bijlage 6: Uitwerking expertinterview
Datum en plaats: 29 juni 2016, Gorinchem
Onderwerp: inventariseren alternatieven en hun kenmerken (deelvraag 2 van scriptie)
Experts: Pascal van der Velden (Vitence Mobiliteit) en Marco van Dijk (De Have Kennisdelers)
G: In deelvraag 1 van mijn onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de behoefte en op deze manier
is een beeld ontstaan van de wensen en eisen die reizigers hebben en tevens of er de bereidheid is
om gebruik te maken van alternatieven. Aan de hand van dit interview wil ik een beeld krijgen van
alternatieven die, zonder al meteen in te gaan op de behoefte, mogelijke opties zijn voor een
landelijke regio, waarvan het onderzoeksgebied Alkmaar, een voorbeeld is en als casus dient in dit
onderzoek. Wat zijn volgens jullie mogelijke alternatieven voor het huidige aanbod? Zijn er wellicht
scenario’s op te stellen voor bepaalde mogelijkheden?
M: Ik denk dat de alternatieven puur op het wijkniveau liggen, het niveau van de burger. Ik zelf
geloof niet zo heel erg in de koppeling van doelgroepenvervoer en het ov, omdat de ontwikkeling in
het doelgroepenvervoer zodanig is dat de reiziger die daar over blijft zo’n specifieke
ondersteuningsbehoefte heeft dat er eigenlijk geen combinatiemogelijkheden overblijven. Ook het
concept van Tussennet wat Muconsult hier heeft neergelegd past niet binnen de huidige
ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. Wat overblijft is uiteindelijk een hele kleine groep
met reizigers..
P: Ja, als we het goed doen. Als we het goed doen, blijft er een hele kleine groep over.
G: Wie vallen er onder die kleine groep dan? Wmo-reizigers?
M: Ja, dan heb je het dus over Wmo-reizigers en leerlingenvervoer. Maar de groep die uiteindelijk
overblijft, die dus uiteindelijk die indicatie krijgen, die heeft zo’n specifieke ondersteuningsbehoefte
en zodanige beperkingen, zeker binnen de Wmo, omdat daar zo zwaar wordt ingezet op eigen
netwerk en eigen kracht. De mensen die overblijven die hebben geen eigen netwerk, die hebben
geen eigen kracht. Dat hebben ze omdat ze één of meerdere zware beperkingen hebben. Dus de
mogelijkheid om daar met die mensen een Tussennet te gaan creëren dat zit er niet in. Het probleem
wat je hebt is de groep die recht heeft omdat er geen openbaar vervoer is en daar moet een
oplossing voor verzinnen. Dus daar moet een alternatief voor komen. Maar dat is een ov-reiziger.
Dus dat is niet iemand met een rijbewijs, want dan had hij heus niet in het ov gezeten. Want je gaat
gewoon niet vrijwillig het openbaar vervoer in.
P: Kijk, voorheen was het zo dat zo’n beetje iedereen gebruik kon maken van het Wmo-vervoer,
iedereen kreeg gewoon een indicatie. Vaak omdat ze een bepaalde leeftijd hadden. Heel vroeger was
het zelfs zo dat ook jij en ik heel makkelijk een pasje konden krijgen. Dan konden we in het ov-deel
van het Wmo-vervoer gaan zitten. Dat is al heel erg ingeperkt. De meeste ov-diensten die schaffen
dat ook af, omdat het ook heel veel kosten met zich meebrengt. En je ziet nu ook wel de tendens dat
gemeenten steeds meer gaan kijken van ja, kunnen die mensen in plaats van met het Wmo-vervoer
niet gewoon met de bus mee? Nou, daar hebben we de afgelopen jaren heel veel energie in
gestoken om die mensen de mogelijkheid te geven om überhaupt de bus in te stappen, door al die
haltes op te hogen en bussen toegankelijker te maken, dat soort dingen. En als we dat goed
communiceren en aan de bron aanpakken, dus die indicatie dusdanig inrichten dat je als je gewoon
kunt lopen of redelijk te been bent gewoon met de bus meek an. Dus dan is het zo dat de groep die
echt hulp nodig heeft steeds kleiner wordt..
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M: Steeds minder op fysieke beperkingen en steeds meer op gedragsbeperkingen.
P: Ja, die fysieke beperkingen die kunnen we wel slechten voor een groot deel. Mensen die blind zijn
die kunnen straks echt wel met de bus mee. Mensen die in een rolstoel zitten zouden ook best met
de bus meekunnen. Alleen wanneer ze op een of andere manier begeleiding nodig hebben, dus
wanneer ze niet zelfstandig het ov in kunnen, dan ben je wel gebonden aan alternatieven systemen.
En dan ben je een beetje afhankelijk van wat er voor aanbod aan Wmo-vervoer is. En is dat er niet,
dan ben je gebonden aan een ander systeem , zoals bijvoorbeeld humanitas
G: Ja, dat is ook gewoon een soort taxi..
M: Dat is inderdaad wat er nu opkomt, daar komen nu de ontwikkelingen. En die gaan ook het ovdeel vervangen, want de mensen die geen auto en geen rijbewijs hebben en anders met het ov
zouden gaan, gaan nu van dat soort systemen gebruik maken.
G: Je zegt dus dat een deel van het Wmo-vervoer met het normale openbaar vervoer zou kunnen.
Maar je ziet in de landelijke gebieden dat ook dat minder wordt.
M: Ja, maar dan is het dus een aanbodprobleem. Maar de stelling is ook meer dat als je uiteindelijk
die mensen..door leeftijd schroomt zich dat bestand op, met name in de Wmo, en de reiziger die
overblijft die is ook zodanig beperkt, die gaat niet in het gewone ov en ook niet eens in de gewone
auto kunnen. Die heeft gewoon echt een mobiliteitsprobleem. En het enigste waar je dan voor moet
zorgen is dat de mensen daar in komen, dat er geen alternatieven zijn waardoor iemand die feitelijk
gezond is, en dat zit hem voornamelijk bij jeugd, bij ouderen zijn heel veel gemeenten van mening
dat het een keuze is. Dat wanneer je ergens gaat wonen waar geen ov is, dan had je er maar niet
moeten gaan wonen. De gemeenten zijn hard, die zeggen: ‘ok, je wilt in het buitengebied wonen
omdat het zo mooi en rustig is? Nou, het is daar zo mooi en rustig omdat er geen bus doorheen rijdt.’
En dat gaan we dus niet meer compenseren.
P: En wat je ziet is dat we steeds meer richting een deeleconomie gaan. Vroeger was dat eng en had
je allemaal instellingen die wilden stimuleren om auto’s met anderen te delen. Toen was dat niet
zo’n success en nu zie je dat dat op een of andere manier wel steeds meer geaccepteerd wordt.
Alleen de grap is dat systemen als Uber en Blablacar vooral in de binnensteden opkomt en niet van
de behoefte van mensen dat ze willen reizen, maar vanuit het probleem dat ze geen auto hebben of
de auto niet kwijt kunnen. Mensen in het buitengebied hebben vaak niet dat probleem met parkeren
en hebben sowieso al veel vaker een auto, omdat ze gewoon geen andere alternatieven hebben. Dus
dan is de drijfveer niet zozeer het niet kunnen reizen vanwege een beperking, maar meer vanwege
financiële prikkels of vanwege het feit dat ze niet kunnen parkeren omdat een auto vaak onhandig is.
Maar ik denk wel dat wanneer die trend zich doorzet ook mensen in het buitengebied zoiets hebben
van: ‘ok, ik heb geen vervoer. Ik heb wel vervoer nodig, dus laat ik eens zo’n Blablacar nemen’. Ik
verwacht wel dat een deel van de mensen daar gebruik van zal gaan maken. Niet de ouderen nu,
maar wel onze generatie.
M: En ik denk dat de kracht eerder in de kleinschaligheid van zo’n project zit, zeker in dat soort
gebieden. Kijk, in de grote steden kan je veel commerciëel doen. In de kleine gebieden krijg je het
commerciëel gewoon niet kostendekkend. Dus het moet vanuit de burger zelf komen. Het moet
vanuit de overheid voor een deel gefinanciëerd worden, want je krijg het anders gewoon niet
kostendekkend. Ik weet niet of jij het rapport hebt gelezen en anders moet je het lezen over de
evaluatie die gedaan is van de wensbus in Limburg. Ze hebben daar twaalf wensbussen opgezet en
daarvan faal-en succesfactoren en de risico’s beschreven. In principe is het een succes, maar waar
het op valt is de administratieve last. Vrijwilligers als chauffeur vinden is geen probleem, maar de
administratieve last van het aannemen van het ritje, van het plannen, is te groot voor een vrijwilliger.
En dat is het afbreukrisico wat ze zien. Dus als overheid moet je infrastructuur gaan neerzetten. En
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dat kan je koppelen aan je ov-vervoerder, die kan bijvoorbeeld die administratieve last overnemen.
Als men weet dat er een busje is en we de boekingen kunnen overnemen en het roosteren..dat is wel
één van de belangrijke dingen. Maar het moet wel echt vanuit het lokale komen. Dus wat je ziet is
dat systemen als Humanitas of de Zonnebloem werken, maar wanneer systemen landelijk en groot
worden breken ze weer af. Die storten gewoon in hun eigen success. Een voorbeeld hiervan is een
reintegratieproject. Dat wordt landelijk uitgerold, de financieringslast wordt te groot. Chauffeurs
moeten eigenlijk op die auto blijven rijden, terwijl ze een baan kunnen krijgen, omdat ze anders de
financiering niet dekkend krijgen want als ze uitstappen krijgen ze te weinig geld. En dat zie je met
grote landelijke projecten, die werken dus niet want ook die krijg je dus niet kostendekkend. En dat
zijn dus wel de leereffecten die gedaan worden, je krijgt het net als het ov niet kostendekkend. En
dat is op de lange termijn ook weer het afbreukrisico, want als de provincie het nu sponsort als een
soort van genoegdoening om het ov uit het slop te trekken, zoals bijvoorbeeld de eerste vijf jaar die
bus betalen, en na die vijf jaar moet er na de eerste bus een tweede bus gekocht worden, gaat dit
niet lukken als er niet iemand in het financieringsgat stapt. Wij hebben in Nederland niet de Charitasinfrastructuur die ze bijvoorbeeld in Engeland hebben of in België. Daar zie je dat die projecten
allemaal leunen op die private subsidies. Daar zie je de grote stichtingen die dat financieren. In
Nederland zie je ook wel stichtingen die wat doen, zoals bijvoorbeeld de Postcodeloterij. Daar
gebeuren wel dingen, maar dat is niet van een schaal waarmee je mobiliteit kan gaan garanderen.
P: Nee, je ziet voornamelijk lokaal dat zulke dingen wel tot een success kunnen komen. Dan moet je
denken aan van die busjes die rondrijden met bestickering van de lokale ondernemers die er dan
voor zorgen dat mensen vanuit het bejaardenhuis hun boodschappen kunnen doen. Op zich zijn dat
prima alternatieven..
M: Maar ondanks dat de chauffeur gratis is, zijn ze niet kostendekkend!
P: Nee, maar de vraag is ook of je dat moet willen. Kijk, bij wijze van spreke kan de gemeente of een
aantal stichtingen zeggen: wij draaien op voor de kosten van een auto en de brandstof en er is een
vrijwilliger die het leuk vindt om die mensen rond te rijden. Nou, dat is prima, dan kun je daar best
iets voor gaan regelen. Een auto aanschaffen is gewoon duur en zodra je het commercieel gaat doen
zit je ook aan allerlei dingen waar je aan moet voldoen, eisen, richtlijnen, weet ik het allemaal. En als
je het heel lokaal houdt en in feite dus eigenlijk besloten, dus je koppelt het aan lidmaatschap van de
kerk of een vereniging, dan kan het wel. En dat zie je ook wel in de regio Alkmaar. De
vervoersvormen die daar worden aangeboden zijn ook vaak wel vanuit een bepaalde stichting.
M: Maar altijd zit er bij de financiering een manier van de overheid in.
G: Zou je kunnen zeggen dat een alternatief voor het Wmo-vervoer waarbij de overheid de
administratieve last op zich neemt voor hen aantrekkelijker is dan het huidige Wmo, gezien de hoge
kosten?
M: In principe elk grootschalig alternatief. Je hebt twee winsten als overheid. De ene is financieel,
maar wat in feite nog belangrijker is is dat de burger het zelf doet. Want hoe langer je een burger
zelfstandig houdt, hoe minder hij ook aanspraak maakt op andere voorzieningen. Dus het kan nog
wel eens financieel niet eens slimmer uitpakken, maar wel andere neveneffecten hebben. Het heeft
gewoon met deelname aan de maatschappij te maken. Hoe langer je deelneemt aan de
maatschappij, hoe langer je de aftakeling uitstelt. Dat is ook een winst. Kijk, als dat vervoervolume
groot genoeg is in die projecten dan is het goedkoper dan het Wmo. Alleen er zijn ook heel veel
voorbeelden die een hele dure opstart hebben, namelijk een bus of infrastructuur, waar uiteindelijk
niemand inzit. En heel veel oplossingen die te maken hebben met delen die werken niet vanwege die
redenen. Je krijgt de opbrengsten en investeringen gewoon niet in een goede verhouding, die is er
gewoon niet.
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P: Nee, het enige wat ik nog wel denk is dat de saamhorigheid in het landelijk gebied wat sterker is.
Daar zou je gebruik van moeten maken, dus dat je zeg maar vanuit de gemeenschap zelf dat soort
initiatieven ga opstarten. En dan zou het mooi zijn als de overheid daarin meewerkt. Dan zit je meer
in de richting te denken dat je als gemeente een toolbox hebt, waaruit je onderdelen kan halen, zoals
een lokale autodealer of een garagehouder die een auto beschikbaar stelt, maar ook verzekeringen
worden geregeld door de gemeente en de brandstof wordt geregeld.
M: Je ziet het bij de mobiliteitscentrales in België. Daar hebben ze particulieren en vrijwilligers die
mensen rondrijden. Ze krijgen daar een vergoeding voor. En omdat ze zijn aangesloten bij zo’n
mobiliteitscentrale is dit zo geregeld en kunnen ze met hun eigen auto rijden, maar zijn ze wel
verzekerd. In Nederland moet dat ook. Er is een toolbox nodig waarmee je dat soort dingen oplost.
G: Is het taxi-initiatief Humanitas hier geen voorbeeld van?
P: Dat is in feite een stichting die zo’n probleem oppakt. Je moet lid zijn van Humanitas om daar
gebruik van te kunnen maken. En dat is ook een beetje de crux. Want stel jij bedenkt morgen dat je
een bedrijfje begint dat mensen rond gaat rijden, dan heb je binnen de kortste keren een
taxivervoerder uit je gemeente bij je op de stoep staan die zegt dat je illegaal bezig bent. En dan
wordt jou door alle regeltjes en wetgeving verteld dat je illegaal bezig bent en moet je met je
handeltje stoppen. Terwijl het wel mag wanneer je een stichting begint en hier mensen lid van laat
worden, want dan is het besloten vervoer. En dat is de grap, want het mag geen openbaar vervoer
heten dan. En dat is ook waarom het bijvoorbeeld met Uber mis ging. Iedereen kon gewoon
taxichauffeur worden en iedereen kon zijn auto beschikbaar stellen, je had geen taxipas of een
licentie nodig, helemaal niks.
M: Maar het was wel personenvervoer tegen betaling volgens de wet, omdat de chauffeur gewoon
commercieel reedt.
G: Was dit dus wel legaal?
M: Uberpop was niet legaal, maar Über wel. Über is gewoon een taxidienst, die bestel je en betaal je.
Dat is weer een andere soort van dienstverlenen. Ze hebben gewoon een product en dat is een iets
luxere auto en een goede app. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Abel van Transdev, die zitten er
veel stakker in. Abel is door Transdev in de markt gezet en daar zijn ze in Amsterdam mee aan het
beginnen. Dat is gewoon een taxideelsysteem met flexibele tarieven. Je kan zeggen ik wil een taxi
voor mezelf en dan betaal je een hoog tarief. En als je een taxi wilt delen nemen zij het risico van het
delen op zich. En zij zeggen, dat vind ik wel interessant, wij concurreren niet met taxibedrijven, wij
concurreren met de fiets. Dat vond ik wel een leuke stelling. In Amsterdam maken mensen de
afweging: wil ik nat worden of niet. Ze hebben ook enorme pieken bij slecht weer. Ze hebben ook
gezegd dat ze niet concurreren met de gewone taxi, wat ze natuurlijk deels wel doen, maar
uiteindelijk winnen ze van de fiets. En dat vond ik interessant. Want het is gewoon een overweging
die gemaakt wordt door mensen die in Amsterdam werken. Ze hebben de beschikbaarheid over een
fiets, maar ze maken de overweging of ze bezweet of met een nat pak willen aankomen of gebruik
maken van een taxi voor zeven euro. Nou, voor zo’n bedrag kun je daar nog over nadenken. Bij drie
tientjes bij de TCA niet. Dat is dus een beetje de afweging, maar dat werkt alleen in de grote stad.
Maar dat heb je met veel van die ontwikkelingen. Net als in Boston een project met het
vraagafhankelijk openbaar vervoer. In Finland is dit gecrasht, maar in Boston zijn ze dat aan het
opstarten. Het gaat hierbij om bussen die vraagafhankelijk door de stad heen rijden. Dit werkt echt
alleen maar als je voldoende vraag hebt, want zelfs de route is flexibel.
P: Zoiets hebben we in Nederland ook gehad. Stop & Go of Stop & Ho, ik weet niet meer precies hoe
het heette. Maar die reed dan wel een vaste route en reed de hele dag rondjes. En als je ergens op
de route ging staan en je hand in de lucht hield dan kon je instappen.
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G: Waren er dan overal haltes?
P: Nee, geen haltes. Mensen stonden gewoon langs de weg en daardoor ging het ook mis. Want
mensen gingen op kruispunten staan met hun handen in de lucht en de chauffeur zag het niet altijd,
dus je moest erg goed opletten.
M: Kijk, ik denk wel dat er alternatieven komen en dat is dan niet waar jij onderzoek naar doet, maar
dan heb ik het bijvoorbeeld over vervoer over langere afstanden, zoals de flixbus. Als iemand het ooit
voor mekaar krijgt om zo’n bus rolstoeltoegankelijk te maken kunnen we heel veel lease wegpleuren.
Ik heb van de week nog naar de tarieven zitten kijken, want ik word helemaal gek van die bussen op
de snelweg.
P: Ja, maar ze rijden op het moment nog vooral leeg.
M: Ja, maar ze groeien als een bezetene. En als je dan naar die tarieven kijkt, zie je dat het ook best
aantrekkelijk is. Voor honderd euro een retourtje Londen met z’n tweeën bijvoorbeeld.
P: Maar wat ik niet begrijp is dat ze eigenlijk ook onder de Wet Personenvervoer zouden moeten
vallen.
M: Ja, dat is waar, maar ze rijden op een aantal verbindingen niet. De afstand moet langer dan 50
kilometer zijn. Ze concurreren met het hoofdlijnennet van de NS.
P: Ja, maar ik begrijp niet waarom dit wel kan zeg maar.
M: Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Ze hebben bijvoorbeeld ook ontheffingen op bepaalde
verbindingen. Ze rijden nu heel slim op verbindingen waar het hoofdlijnennet geen rechtstreekse
verbinding heeft. Op het moment dat ze binnen een land rijden moeten ze ontheffing krijgen. Dus op
een aantal bestemmingen kan je ook niet rijden. Daar hebben ze wel last van, want sommigen willen
die ontheffing niet geven. Bijvoorbeeld de route Groningen-Utrecht zullen ze niet mogen rijden.
Maar wat ze bijvoorbeeld wel doen is van Utrecht naar Antwerpen met een overstap op Eindhoven.
En dat concurreert ondertussen wel enorm met de normale trein. Ik zat te kijken naar Praag en dan
kom je op 300 euro totaal, daar kan je geen auto voor gaan rijden. En je heb dan wel een reis van
vijftien uur en een overstap midden in de nacht. Maar voor studenten en mensen met een smalle
beurs is dit natuurlijk ideaal. Je reist met een luxe touringcar en ze hebben meestal wifi en een toilet
aan boord. Dat heeft Easyjet nog niet eens bij wijze van spreken. En naar Londen was volgens mij
acht uur. Dat haal je met de trein misschien ook wel, maar niet voor dat geld. Je kan ook wel gaan
vliegen, maar met die bus wordt je ook nog eens afgezet midden in het centrum. Dat speelt
natuurlijk ook nog mee.
P: Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt toen ik naar Londen ging met de Eurostar. Je moet een aantal
keer overstappen en vervolgens ook nog in Londen, omdat je niet aankomt midden in het centrum.
Uiteindelijk ben je met de bus bijna even snel en hoef je niet zo vaak gecontroleerd te worden.
M: Ja, samen met Abel zijn dit dus van die nieuwe alternatieven. Die werken echter alleen bij de
massa. Commercieel zal het nooit van de grond komen in landelijk gebied. Of er moet op een of
andere manier subsidie aan vast zitten. Als je smart cap neemt in Twente kan je voor een euro per
kilometer rijden. Daar zitten gewoon bijna gratis chauffeurs op en ze rijden in hun uppie. Daar is niks
mis mee, maar verwacht ook niet veel voor die euro. Een euro klinkt al niet duur, maar als jij
bijvoorbeeld van Holten naar Hengelo moet is het ook nog een ritje van 40 euro.
P: Dat is natuurlijk in het buitengebied een probleem. De kilometertarieven liggen wel heel laag,
maar je maakt veel kilometers. En dat is ook het nadeel. Kijk, in de stad liggen al de bestemmingen
die je nodig hebt op fietsafstand, dus dan ben je zes, zeven kilometer verder en ben je voor zeven
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euro op de plaats van bestemming bij zo’n zelfde tarief als in het landelijk gebied. Maar als jij dat
zelfde wilt in het buitengebied, waar de afstanden groter zijn, betaal je al meer plus het feit dat het
aanbod van reizigers minder is dus om het kostendekkend te krijgen moet je de prijs per persoon per
kilometer al omhoog doen. Dus je bent in het buitengebied vaak veel meer geld kwijt voor dezelfde
kilometer plus het feit dat je meer kilometers moet rijden om naar je bestemming te komen. In het
buitengebied iets commercieels aanbieden wat ook kostendekkend is, is gewoon zo moeilijk. Dan
moet je het echt een beetje van het neighbourschap hebben, het met elkaar samen dingen doen.
Alleen dan kan het slagen. Maar dat is commercieel, voor bedrijven, sowieso niet interessant. Dan
ben je echt afhankelijk van wat een gemeente daaraan wil bijdragen.
G: Dus de alternatieven die er zijn voor het huidige aanbod zijn voornamelijk deelsystemen.
P: Ja, het zijn voornamelijk deelsystemen. En dan vooral de lokale initiatieven die besloten zijn, waar
je lid van moet zijn om mee te mogen. En is dat erg? Ik denk het niet. Al begin je met je kaartclubje
een systeem. Als je met tien man de kosten draagt, heb je er met tien man plezier van.
G: En wanneer je kijkt naar de gewone reiziger die gebruik wil maken van de reguliere bus die steeds
vaker geschrapt wordt?
P: De ouderen zullen meer de lokale initiatieven gebruiken en de jongeren waarschijnlijk meer de
systemen als Über. Ik denk dat de jongeren en meer degenen van onze leeftijd meer gebruik gaan
maken van deelsystemen. Ook omdat daar de techniek zit, het is natuurlijk best vet om via je
telefoon een auto voor te laten rijden. En dat kan in het buitengebied ook wel, alleen je zal keuzes
moeten maken wat je accepteert. Wil je nu een auto en wil je nu vervoerd worden? Ja, dat gaat met
zulke systemen ook niet lukken. Er moet net iemand die route rijden, er moet aanbod zijn en vraag
gecreëerd worden. Hoe meer mensen, hoe groter de vraag en hoe meer aanbod er vanuit het
vervoersbedrijf is. En in het buitengebied is dat gewoon heel lastig. Kijk, wat natuurlijk wel zou
kunnen is, en in die zin ben ik het met Marco niet helemaal eens wat betreft de aansluiting op het
ov,…is wanneer het ov steeds meer gestrekt wordt, je de hoofdlijn kan zien als de nerf van een blad
waarbij al de voertuigen gaan aantakken op de haltes die er nog zijn om die te voeden. Alleen vraagt
dat wel een hele andere manier van kijken naar je ov-systeem. Want dan zul je dus moeten
accepteren dat je met kleine voertuigjes gaat rijden die aansluiten op de provinciale weg waar een
bus de hele dag heen en weer rijdt. Dat zou kunnen. Ik zal even de verbinding tussen Breda en
Tilburg als voorbeeld gebruiken. Hier is al sinds mensenheugenis een verbinding. Het begon vroeger
al met de postkoets. Het ging in eerste instantie helemaal niet om het vervoer van mensen, maar om
het vervoer van informatie of goederen. Zo is de postkoets gekomen, maar op gegeven moment
waren de mensen zo verwend dat ze eigenlijk zelf ook wel mee wilden reizen. Van Gent & Loos is
toen in samenwerking met de gemeenten begonnen met het vervoer van mensen en daar is
uiteindelijk een Brabants vervoersbedrijf uit ontstaan, de BBA. Dus tussen Breda en Tilburg is
misschien al wel 200 jaar een connectie. Daartussen liggen allemaal dorpjes. Op een gegeven
moment zag men dat daar ook vraag was dus is de buslijn twee of drie keer zo lang geworden en
zigzagde langs al die dorpen. Die kleine afstanden waren toen interessant, want mensen hadden toen
geen auto’s of geen alternatieven. Dus wat je ging zien is dat een lijn die oorspronkelijk bedoeld is
om van Breda naar Tilburg te komen uiteindelijk meer een lijn is geworden om heel die regio te
bedienen. Dat is nu niet meer interessant en ook niet meer van deze tijd, om de simpele reden dat
we nu genoeg alternatieven hebben. Je ziet in de afgelopen jaren ook al dat die lijn steeds vlakker
gemaakt wordt en deze zal in de komende jaren nog vlakker worden. En dan zijn er nog altijd mensen
die van het ene naar het andere dorp moeten en dan zie je dat er haltes op de provinciale weg
komen die er eigenlijk nooit waren, omdat er vanwege de verkeersveiligheid geen bus mocht
stoppen op de provinciale weg. Nu mag dat dus wel en dan zie je dus dat er kleine busjes van en naar
de provinciale weg zullen rijden en de mensen daar afzetten. En als je zorgt dat er daar in plaats van
1 keer per uur nu 4 keer per uur een bus langs komt dan wordt het aantrekkelijk.
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M: Ik denk dat dit vervoerskundig juist is, maar ik denk dat er niemand in die kleine busjes stapt.
P: Nou, dat is dus maar de vraag, want als jij ervoor zorgt dat het op een goede manier aansluit op je
hoofdnet dan zou ik niet weten waarom niet. Het alternatief is dat mensen ook op de fiets naar die
haltes kunnen gaan. Dus als jij ervoor zorgt dat mensen eenvoudig op de fiets naar die haltes toe
kunnen, dan heb je deze in principe niet nodig. Alleen de ouderen die hebben hiervoor wel iets
nodig.
M: Alleen daar kan je dus geen overheid gestuurd busje op laten rijden, omdat die oudere steeds
langer mobiel wordt en het aanbod van mensen die daar gebruik van maken is gewoon veel en veel
te laag. Dus ik denk dat het vervoerskundig een juist verhaal is, alleen qua marketing…
P: Nou ja, het is heel lastig. Maar bijvoorbeeld zo’n dorp als Dorst ligt dicht langs de provinciale weg.
Gilze ligt relatief weer verder weg van de provinciale weg, die ligt dan weer dichter bij de snelweg,
maar daar zal sowieso geen bus stoppen. Daar is de potentie veel hoger en is ook de fiets geen
concurrent omdat de afstand te groot is. Nou, daar zou je wel iets kunnen betekenen. En in Dorst zou
je bij wijze van spreken zo’n burgerinitiatief kunnen opzetten die langs die halte gaat rijden. Alleen
dan is het wel zo dat de overheid ervoor moet zorgen dat je bij die halte mag stoppen. Formeel
gezien mag jij nu niet bij een halte stoppen. Technisch gezien is het ook bijna onmogelijk geworden,
want we hebben met z’n allen bedacht dat we die haltes gingen ophogen. Als ik mijn deur open ga
trekken bij een halte dan gaat de lak eraf. Dus dit soort dingen, daar moet wel over nagedacht
worden. Dus het alternatief zal een combinatie van alles zijn. En daarom vind ik wel dat je als
overheid hiermee rekening moet houden bij de ontwikkeling van je ov-netwerk als je dingen
wegsnoept of gaat strekken. Je zal dan in de infrastructuur aanpassingen moeten doen zodat mensen
wel naar zo’n halte toe kunnen.
M: Syntus is bezig met een project met fietsen. En voor hun is de kritische afstand van de fiets zeven
kilometer.
P: Ja, dat is al honderd jaar zo.
G: Daarmee bedoelen ze de fietsafstand van huis tot een halte?
M: Ze plaatsen elektrische fietsen, die in de toekomst ook stoplichten kunnen gaan beïnvloeden. Er
zit ook GPS in zodat ze ze kunnen tracken. En er zit een systeem in zodat ze in een cirkel kunnen
worden opgehangen, bijvoorbeeld aan een boom. Dus je heb gewoon acht of tien fietsen die aan één
paal hangen. Dit neemt dus heel weinig ruimte in beslag en je kan ze met één hand ontgrendelen.
Dat is een heel mooi project en bedoeld voor het natransport en niet het voortransport, want dan
heb je er niks aan dat dat ding er hangt. En dan hebben ze als kritische afstand zeven kilometer. Nou,
dat werkt dus…Ik neem even IJsselstein waar ik woon als voorbeeld. Je hebt daar de
industrieterreinen en in het verleden zouden mensen daar niet met het openbaar vervoer naartoe
gaan. Nu staan er van die ov-fietskisten en dan pakken ze een ov-fiets. En dan wordt opeens zo’n
industrieterrein bereikbaar. Dat gaat allemaal wel werken. Maar als jij in Alkmaar in de Rijp woont…je
komt daar niet aan met de bus en denkt: ik ga bij iemand op visite, ik pak de fiets. Dat zullen
misschien wel een aantal mensen doen, maar die aantallen zijn zo laag dan. Het valt gewoon bij die
lage aantallen. Elke investering valt gewoon in het niet. Daarom geloof ik dus ook niet in die
filefunctie. Ik heb het meegemaakt in Purmerend. Dat is mijn desillusie geweest. Op zondag hebben
ze het vervoer in Purmerend eruit gehaald. Ze zijn gestopt met het openbaar vervoer in Purmerend
op zondag. Er reden best wel wat lijnen. De betrokkenen hebben in hun wijsheid een telling
gehouden en stelden dat er 300 reizigers inzaten. Ze vroegen of wij even het taxivervoer over wilden
nemen, zodat mensen wel konden reizen op zondag. Dus dat gingen we doen, we gingen mensen
ophalen en dat soort dingen. Op de beste zondag die we ooit gehad hebben daar hadden we dertig
reizigers. Waarom? Iedereen in Purmerend heeft een abonnement. Echt iedereen. En waarom? Je
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reist naar Amsterdam, je reist naar Alkmaar. Je reist daar niet met de bus binnen de gemeente. Ja,
dat doe je wel omdat je het abonnement hebt en toch gratis kan reizen. Dus wat we daar gezien
hebben is dat op het moment dat het abonnement eruit ging…wat we terugkregen waren de
kroegrijders en ons eigen personeel. Maar de burger van Purmerend werd niet vervoerd, want ze
pakken gewoon een alternatief. Ze gaan met de fiets inderdaad naar die halte toe of reizen gewoon
met de fiets naar de stad. Het is een beetje de weg van de minste weerstand zoeken. Dus het enigste
waar je naar mijn mening zo’n project op moet richten is de mensen die die fietsafstand niet willen of
kunnen overbruggen.
P: Nee, je moet niet blind zeggen, en dat is wat ik met zo’n toolbox bedoel, we gaan iets anders
aanbieden. Nee, je moet gewoon heel goed kijken hoe jouw omgeving eruit ziet. Is het te fietsen, dan
zullen heel veel mensen de fiets pakken.
M: En de buurtvereniging in een klein dorp kan best een busje exploiteren. En dat is dan veel
effectiever dan wanneer je probeert een commerciële dienst in te zetten.
P: Het kan wel commercieel. De lokale taxivervoerder kan ook iets bedenken. Maar de overheid, de
gemeente in dit geval, die moet dat wel gaan accepteren en faciliteren. Daar zal het veel meer
naartoe moeten. Dus niet meer zozeer in fysieke oplossingen, behalve dan die infrastructurele
oplossingen om het mogelijk te maken dat je met je taxi kunt parkeren langs de provinciale weg om
mensen in en uit te laten stappen. Maar voor de rest zal de gemeente moeten gaan faciliteren. In
vergunningen, weet ik het wat.
G: Uit de gesprekken die ik gevoerd heb met respondenten kwam naar voren dat ze een persoonlijke
benadering en kleinschaligheid belangrijk vinden in plaats van een grote, onbekende vervoerder
waarbij het vooral commercieel is.
P: Dat is op zich al een belangrijke reden om uit de Europese Unie te stappen, haha. Ja, dat zie je toch
bij veel mensen dat ze het liefst toch lokale vervoerders willen hebben. Alleen je zit gewoon met die
Europese aanbestedingsregels. Een vervoerder uit Spanje mag bij wijze van spreken hier in
Nederland gewoon een Wmo-dienst gaan rijden, mits hij voldoet aan alle eisen. Dus je ziet ook als
gevolg van die heel Europese aanbestedingswetgeving….kijk, vroeger had elk dorp wel een aantal
taxibedrijven en die draaiden allemaal redelijk goed op lokale ritjes, relatief korte ritjes en je had
instaptarieven en dat was allemaal goed te doen. Maar wat je tegenwoordig ziet is dat al die kleine
taxibedrijfjes worden opgevreten door de wat grotere bedrijven of het ontstaan van die
samenwerkingsverbanden, waarbij je gezamenlijk probeert een aanbesteding te doen. Maar dat kan
wel betekenen dat iemand die bijvoorbeeld eerst alleen in de omgeving van Heerenveen z’n business
had nu ook richting het midden van het land opschuift. Op bijvoorbeeld Willemsen-De Koning die
vanuit Arnhem zelfs onderhand in Amsterdam zitten.
M: Ja, die schrijven gewoon landelijk in. En dat is omdat hun core-business…zij zijn namelijk groot
geworden op die instellingen op de Heuvelrug, daar zitten al die taxibedrijven. En die markt is open,
je ziet ook dat in het buitengebied het gemiddelde taxibedrijf ook op die manier is begonnen. Waar ik
ben begonnen, die man was melkrijder en was dus gewoon de enige met een auto. En omdat je de
enige bent met een auto breng je een keertje iemand ergens naar toe. En dan gaat het je opvallen en
merk je dat je er geld voor kan gaan vragen. En dan kom je niet uit en dan wordt het groter en ga je
van twee, drie, vier naar veertig auto’s. Maar het ontstaat allemaal vanuit het idee, en dat is een
andere manier van delen, het delen van het materiaal voor verschillende doeleinden. En je ziet dat
de bedrijven die nog overleven lokaal dat nog steeds hebben. Die hebben een tankstation, een
rijschool, een fietsenmaker en een taxibedrijf. En als het rustig is bij de een werk je bij de ander. En
zo redden ze het, want het taxibedrijf is niet rendabel. Dat is alleen rendabel omdat hij een
garagebedrijf heeft waardoor hij het onderhoud zelf kan doen en omdat hij zelf op die auto zit. Op
het moment dat hij dat niet meer kan doen is dat hele bedrijf van hem niet meer rendabel. En wat je
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ziet is dat het daar weer naar terug moet wil je het vervoer dicht bij de burger krijgen in het landelijk
gebied. Dus dat betekent dat je of moet teruggaan naar een systeem waarbij een bedrijf als DHL er
iemand naast zit die meerijdt. Bij stadsdistributie gebeurt dat natuurlijk ook al. Er komen bijna geen
auto’s meer de steden in, dus buiten de steden krijgen we van die hubs. En dat is dan misschien een
manier.
G: Dat concept ken ik al onder de noemer cargo hitching. Dat zou dus ook tot de mogelijkheden
behoren?
M: Ja, de minister heeft een prijsvraag uitgeschreven om met ideeën te komen waarvan het nu niet
mag volgens de wet. Heel veel mensen denken namelijk dat dit niet mag, tegen betaling combineren
met goederen. Het mag wel, maar je bent je belastingvoordeel kwijt. Het belastingvoordeel op een
taxi, bpm, heb je bijvoorbeeld alleen maar wanneer hij voor een bepaald percentage wordt gebruikt
voor personenvervoer. Als je je auto ook nog voor andere dingen gebruikt, dan vervalt die
belastingvrijstelling. Maar op zich is dat helemaal niet erg, want die koerier had die
belastingvrijstelling toch niet. Daar moet dus iemand wat slims op verzinnen. Maar dat is ook
gewoon een financieel verhaal. We moeten nu ook niet doen alsof de auto het merendeel van de
kosten betreft. Kijk, als je een busje hebt van 30.000 euro zit daar voor 10.000 aan bpm op, ik noem
maar even wat, en in de kosten van het hele vervoer is dat echt verwaarloosbaar. Dat bpm-voordeel
is wel belangrijk voor vervoerders, want als ze het niet hebben dat stijgt gewoon de prijs, maar dat
betekent niet dat je geen vervoer kunt doen zonder dat bpm-voordeel.
G: En degene die meerijdt kan je natuurlijk ook mee laten betalen als je dat voordeel niet hebt.
M: Ja, daarom. En ik denk dat Pascal daar ook wel een punt heeft. Dat is misschien een andere vorm
van deeleconomie, maar dat is inderdaad het delen van goederen en personen. Zelf heb ik in 2001,
na de invoering van de Wet Personenvervoer in 2000, vanuit het taxibedrijf waar ik heb gewerkt
gesprekken gehad met FreeRecordShop. Wij hadden in de stad Amsterdam gewoon heel veel auto’s
rondrijden waarvan er ook heel veel niks aan het doen waren gedurende de dag. Kunnen we dan niet
de bevoorrading en thuisbezorgen van FreeRecordShop overnemen. Ik weet bijvoorbeeld dat de
Biosgroep in Rotterdam een contract heeft voor het opnemen van de waterstanden. Die chauffeurs
hebben gewoon tijd, met name in de daluren. Maar ook daar liepen ze uiteindelijk aan tegen
problemen met regelgeving, valt het wel binnen de cao en dergelijke. We regelen in Nederland heel
veel. Vervoerders zoeken altijd naar combinaties om dubbel geld te verdienen. Al is het alleen maar
om een sticker achter op de auto te plakken om 150 euro per maand extra te krijgen per auto. We
hebben heel veel dal in het vervoer, kunnen we dan geen andere omzet draaien? Stadsdistributie is
daar echt wel een kans voor. En zeker wanneer je dat slim organiseert. Een leerlingbusje rijdt
bijvoorbeeld toch al wijkgebonden, die brengt niet kinderen naar de hele stad. Ik weet nog wel dat
wij een deel van de bevoorrading deden van de kranten op de stations, omdat je toch die route rijdt
en bij die stations komt. En we hadden daardoor een gratis krant voor onze chauffeurs. Zeker bij de
lijntaxi toen er bij elk station een taxi moest staan. De kofferbak is leeg, dus waarom zou je niet de
kranten bijvullen? En dat is denk ik een tweede vorm van deeleconomie.
G: Het moet dan gewoon op een goede manier georganiseerd worden. Dan is het haalbaar lijkt me.
M: Ja, maar techniek helpt daarbij. Kijk, het plannen van mensen of pakketjes is niet zo’n verschil.
Het is niet leuk om te zeggen tegen die mensen, maar zo is het. Ik heb het dynamische
ritplanningssysteem ingericht en één van de beste die we hadden, Shortrec van Ortec, was een
logistieke distributieplanningsmodule. Zij gebruikten hem voor bevoorrading van cementcentrales en
tankstations en dat soort dingen. En bij iets als cement speelt tijd ook wel een kritische rol. De
manier van plannen en met name van pakketjes aan elkaar rijgen, de combinatie van die twee,
hebben we toen gebruikt. Het is binnen diezelfde planningsmodule helemaal niet ingewikkeld om
mensen te combineren met pakketten of andersom. Zeker omdat die pakketdistributie ook steeds
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nauwkeuriger wordt. Die busjes rijden heel vaak door een wijk heen en zitten ook strak op de tijd.
Maar voor bepaalde bestemmingen kan ik me voorstellen dat het commercieel best interessant is. En
voor de vervoerder met name om de daluren te vullen. Ik denk dat een pakketdienst dan weer niet
echt daluren kent.
P: Nee, maar wat ik wel zie is dat zo’n pakketdienst door een wijk rijdt en op de dag in de meeste
gevallen voor jan joker aan de deur staat. Op het moment dat je niet alleen pakketten bezorgt, maar
ook mensen vervoert is het niet erg om daar te rijden want je moet toch nog iemand afzetten of
ophalen. En als je dat ook nog kan combineren met het afleveren van een pakketje bij de buren kan
je dat veel efficiënter ontwikkelen.
G. Ok, dat is duidelijk. Ik denk dat we dit interview hier kunnen beëindigen. Ik heb veel nieuwe en
interessante informatie gehoord waar ik wel het een en ander mee kan. Hartelijk bedankt voor uw
medewerking aan dit interview!
Einde interview
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