
Voorwoord  

Alstublieft! Het nieuwe maandbericht, of eigenlijk het twee maandelijks bericht. Het is elke 

keer weer lastig kiezen welke onderwerpen we in een maandbericht opnemen. We kunnen 

namelijk niet over alle onderwerpen waar we mee bezig zijn rapporteren: sommige lenen 

zich daar niet voor en andere vragen veel te veel tekst.  

We hebben gekozen voor een aantal zaken die in het nabije verleden speelden of die nu of 

in de nabije toekomst spelen. Waaronder tekst en uitleg over een spannend MaaS-project, 

veranderingen in de rolstoelvervoer wet, maar ook over de verschillende onderzoeken die 

lopen. Zoals gezegd, kunnen we niet alle zaken waar we mee bezig zijn, opsommen, maar 

we willen hier nog wel benoemen dat het bestuur zich eind maart buigt over zaken die met 

een iets verder verleden of toekomst te maken hebben zoals de financiële afsluiting van het 

jaar 2019 (binnen de gestelde kaders) en de begroting voor het jaar 2021 (ook binnen de 

gestelde kaders).  

Jan Bos 

Maandbericht - Maart 2020
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Bezoek Zijne Majesteit de Koning 

Op dinsdag 3 december hadden we de eer om Zijne Majesteit de Koning rond te leiden 

bij Publiek Vervoer. Hij maakte kennis met de mensen achter deze unieke samenwerking. Een 

samenwerking tussen gemeenten, Provincies, OV-bureau en Publiek Vervoer. We kijken terug op 

een zeer spannende en geslaagde dag waar we veel hebben kunnen vertellen en laten zien! Als 

vervolg op dit werkbezoek was Jan Bos aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van Zijne en Hare 

Majesteit. Naast een unieke ervaring was dit ook een goede gelegenheid om Publiek Vervoer 

onder (koninklijke) aandacht te brengen.  

Klanttevredenheidsonderzoek 

Het klanttevredenheidsonderzoek is gestart. We doen onderzoek naar het Wmo-, leerlingen- en 

participatievervoer en de hubtaxi’s. Hiervoor hebben gebruikers van het Wmo-en het 

leerlingenvervoer thuis een brief ontvangen. Het onderzoek naar hubtaxi's gebeurt online 

en worden reizigers gevraagd mee te doen als ze gebruik maken van de hubtaxi. Het onderzoek 

bij Participatievervoer gebeurt met interviews. De resultaten verwachten we over ongeveer 8 

weken.  
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Tussen-evaluatie  

Op verzoek van een aantal gemeenten voeren we een tussen-evaluatie uit. De opdracht is, op 

basis van een meervoudige offerte, gegund aan adviesbureau ZorgfocuZ. Dit bureau voert 

ook het klanttevredenheidsonderzoek uit. De tussen-evaluatie spitst zich toe op de volgende 

onderdelen: 

• ambities en doelstellingen (doeltreffendheid). 

• samenwerking (doeltreffendheid). 

• doelrealisatie (doelmatigheid). 

Deze evaluatie gebeurt via documenten onderzoek, vragenlijsten en interviews bij gemeenten, 

vervoerders en onszelf. Eind maart starten we met de vragenlijsten en de interviews. We 

verwachten de eindrapportage in de 3e week van mei.  

Mobility as a Service (MaaS): de start van een nieuw project 

Al enkele jaren zijn we betrokken bij het landelijke MaaS-traject. In de pilot Groningen-Drenthe 

werken we samen met de beide Provincies, het OV-bureau en het Ministerie van I&W. Deze pilot 

is één van de zeven die in samenwerking met het Ministerie van I&W wordt uitgevoerd.  

Wat houdt dit project in?

Bij dit project ligt de nadruk op het vervoeren van alle inwoners en de bereikbaarheid van het 

platteland. Mobility is a service (MaaS) is eigenlijk niets anders dan een ‘ketenreis’ 

waarbij reizigers gebruik maken van verschillende vervoersmodaliteiten (wielen) van derden. 

Denk bijvoorbeeld aan (deel)auto’s, (deel)fietsen, de bus en trein. Via een MaaS-aanbieder kan 

de reiziger aan de hand van eigen voorkeuren een reis plannen, boeken en betalen. Dit kan 

bijvoorbeeld via een app.  

Waar staan we nu? 

We zitten nu in de fase dat de gezamenlijke opdrachtgevers starten met een aanbesteding. Voor 

ons project verwachten we de aanbesteding in het tweede kwartaal en kunnen wij de eerste 

stappen in MaaS zetten. Door deelname aan dit MaaS-pilot verwachten we ook een aantal 

stappen te zetten in de verduurzaming van vervoerstromen in Groningen en Drenthe.
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Afhandeling klachten Leerlingenvervoer 

In november vorig jaar hebben we alle gemeenten gevraagd of ze behoefte hebben om de 

klachten van het leerlingenvervoer in het klachten- en registratiesysteem (Smile) te 

registreren. 6 van de 24 gemeenten gaven aan hierin interesse te hebben.  

We hebben deze uitkomst besproken en afgezet tegen de te maken investeringen. Hierbij 

hebben we de volgende afwegingen meegenomen: 

• Klachtenregistratie en -afhandeling is volgens het vervoerscontract een taak van de 

gemeente. 

• De klachtenapplicatie Smile kunnen we beschikbaar stellen voor de registratie van 

klachten over het leerlingenvervoer. Hieraan zijn structurele kosten verbonden. 

• Door het ontbreken van een centrale registratie hebben we geen duidelijk beeld van de 

hoeveelheid klachten over Leerlingenvervoer. 

• De reizigers in het Leerlingenvervoer staan niet in de klantendatabase waardoor 

registratie bemoeilijkt wordt. 

Op basis van deze overwegingen hebben we besloten dat we de registratie van klachten over 

Leerlingenvervoer in Smile niet standaard voor alle gemeenten beschikbaar stellen. De 

gemeenten die dit wel graag willen, kunnen tegen kostprijs (abonnement en 

onderhoud) toegang tot de applicatie krijgen. De kosten van de implementatie zijn voor 

rekening van de gemeente(n). 

Start nieuw schooljaar Leerlingenvervoer 2020-2021 

Hoewel het nog een eind weg lijkt, zijn we gestart met een draaiboek voor de implementatie 

Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021. Wij houden jullie op de hoogte van de 

ontwikkelingen en waar nodig informeren we!
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Vertel het door: Pas verloren? Vervoerder bellen! 

Regelmatig ontvangt ons klachtenloket vragen over het vernieuwen van een pas voor Wmo-

vervoer. Bijvoorbeeld bij verlies of diefstal. Reizigers kunnen voor het aanvragen van een nieuwe 

pas, bellen met de eigen vervoerder. Wilt u dit in uw organisatie laten weten? Zodat we klanten 

dan niet meer onnodig hoeven door te verwijzen. Op deze manier kunnen we klanten beter 

helpen. 

Code VVR: ons advies aan de gemeenten 

Per 1 juli 2020 gaat de aangescherpte code VVR in. Deze code heeft voor de grootste 

groep rolstoelgebruikers geen gevolgen. Voornamelijk voor 

maatwerkvoorzieningen kan deze nieuwe code VVR problemen opleveren. We hebben hierover 

een kort advies geschreven: hoe er met deze individuele maatwerkvoorzieningen omgegaan kan 

worden. Het advies is als bijlage in deze nieuwsbrief opgenomen. Lees verder in de bijlage. 

Agenda 

• 23, 24 en 25 maart werkbezoek aan Ieper, België (Stronger Combined) 

• 25 maart bestuursvergadering Publiek Vervoer 
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Lees online Uitschrijven

BIJLAGE: ADVIES AAN GEMEENTEN 

Hoe om te gaan met de nieuwe code VVR  

De nieuwe Code VVR gaat 1 juli 2020 in. Het uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers zoveel mogelijk op 

een vaste zitplaats worden vervoerd, de meest veilige plek. Als dat niet mogelijk is, mogen 

rolstoelgebruikers alleen nog vervoerd worden in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 (o.a. 

te herkennen aan het haaksymbool op de rolstoel). 

Wat betekent invoering van de nieuwe code in de praktijk?  

We verwachten dat deze nieuwe code voor de meeste gebruikers geen gevolgen heeft. Er zijn al geruime 

tijd rolstoelen op de markt die geschikt zijn voor veilig vervoer. Deze voldoen aan de norm ISO 7176-19 

en zijn herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool. Is er bij de indicatie en uitgifte van een rolstoel al 

rekening gehouden dat een rolstoelgebruiker (op termijn) alleen nog in de rolstoel vervoerd kan worden? 

Dan zijn er in deze groep waarschijnlijk weinig gebruikers voor wie deze Code VVR tot problemen leidt.  

Maatwerkvoorzieningen die niet gecrashtest kunnen worden  

Een kleine groep kan volgens de nieuwe code niet meer vervoerd worden binnen het vervoer. Voor deze 

groep geldt:

• dat een rolstoelgebruiker met een rolstoel zonder de ISO-norm en die ook geen transfer kan 

maken, mag vanaf 1 juli 2020 alleen nog individueel vervoerd worden.  

Ons advies over rolstoelvervoer in de nieuwe wet

Er zijn meerdere manieren om hiermee om te gaan:

• Passief (piepsysteem, adhoc)

• Actief

De passieve wijze gaat ervan uit dat een vervoerder of een inwoner zelf bij de gemeente aangeeft dat zijn 

of haar rolstoel niet aan de norm voldoet. Vervolgens moet er dan per keer actie ondernomen worden.

Bij de actieve wijze neemt u als gemeente zelf de regie. U kunt contact opnemen met de 

Volg ons ook op Twitter
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hulpmiddelenleverancier. Deze levert een lijst aan van alle inwoners met een hulpmiddel dat niet voldoet 

aan de ISO 7176-19. Deze lijst kan vergeleken worden met de lijst inwoners die een indicatie hebben voor 

Wmo-vervoer en/of leerlingenvervoer. Via deze analyse heb je direct duidelijk welke pashouder en 

voorziening prioriteit hebben.

De eerste stap is vervolgens:

• De bestaande rolstoel zo aanpassen dat hij wel voldoet aan de ISO norm. Dit kan in overleg met 

de leverancier.

• De bestaande rolstoel vangen door een rolstoel die wel voldoet aan de ISO-norm.

• individueel vervoer aanbieden. 

 Mogelijk heeft de vervoerder of leverancier ook nog ideeën hierover. Meer weten over de code VVR? Kijk 

op: http://codevvr.nl/
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