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Samenvatting 
 
Partners  in het openbaar vervoer 
De intrede van de Wet personenvervoer 2000 (WP 2000) heeft de wereld van het 
openbaar vervoer in beweging gebracht. Één van deze bewegingen is die in de richting 
van toenemende inspraak en overleg tussen vervoersbedrijven, consumentenorganisaties 
en overheden. Deze ontmoetingen tussen vervoerders en hun maatschappelijke 
omgeving hebben alle potentie om constructief bij te dragen aan het openbaar vervoer.  
Mede door het liberaliseren van het openbaar vervoer is het ov meer een onderdeel van 
het publiek beleid geworden. Het ov wordt meer een schakel tussen mobiliteits-, 
leefbaarheid-, milieu- en sociaalbeleid. Deze ‘nieuwe’ status van het openbaar vervoer 
confronteert de vervoersbedrijven met een kennisgat. Een kennisgat, waar haar 
stakeholders invulling aan kunnen geven in een op participatie gerichte constructie.  
Door samen te werken middels zogenaamde ‘ontwikkelteams’ zijn vervoersbedrijven in 
staat om te profiteren van de kennis, mediamacht en gedrevenheid van haar 
belanghebbenden en tegelijk in staat om R&D-inspanningen terug te brengen en imago 
winsten te boeken. Het is in een ver stadium zelfs denkbaar dat niet de vervoerder 
inschrijvende partij is op een aanbesteding maar het gehele ontwikkelteam, waarbij 
iedere belanghebbende haar eigen beleidsveld invult met het beschikbare budget en de 
vervoerder zich concentreert op de regie over de beleidsterreinen en de vervoerskunde. 
 
Partners in Public Transportation 
Six years after the Public Transport Act (WP 2000) was effectuated, public 
transportation providers find themselves in a changing environment of communication 
and consultation. The legal ‘interference’ of a gradual increasing number of 
stakeholders is likely to be the result of bureaucracy. However, the voice of 
stakeholders alike united consumers, local authorities and NGO’s can be used for 
various constructive matters.  
Along side its liberalization, the status of public transport has changed. Nowadays, 
public transport (pt) is to be seen as an integrated part of public policy. It is in close 
contact with fields of policy like social policy, quality of living, and environmental 
policy. This requires for pt-companies to be expert in a field in which they are actually  
not. On these areas, pt-companies can gain serious benefits from the expertise of its 
stakeholders. If the architecture of collaboration is correct, benefits can be found in an 
improvement of public-image, a reduction of R&D-efforts, an increase in sales, and an 
opening to potential new markets.  

The architecture of collaboration described in this paper is based upon the principles of 
open source innovation. Here, the tendered public transportation specifications will act 
as ‘the source of the product’. In this construction, pt-companies will allow, for instance 
an NGO which is focused on social participation of the disabled persons, to allocate the 
accessibility budget in a tender and write this specific paragraph. This construction of 
co-creation-teams might even develop in a way that specific NGO’s post employees at 
the pt-companies office, in order to coordinate the specific actions to be taken on the 
NGO’s field of policy. What is left for the pt-company is to focus on its core business of 
providing public transportation and govern the added value of its partners.  
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1. Inleiding 
  

Na de droom van de privatisering van het openbaar vervoer door intrede van de Wet 

Personenvervoer 2000 worden veel vervoersbedrijven wakker in een speelveld dat sterk 

verandert is. Waar de vervoersbedrijven vroeger voornamelijk alleen overleg hadden met de 

opdrachtgever; de vervoersautoriteit, krijgen steeds meer partijen een luide stem in het 

openbaar vervoer. Deze stem klinkt soms jammerend, soms klagend, maar vaak spreekt deze 

stem geen loze woorden. De ‘bemoeienis’ van nieuwe gesprekspartners in het openbaar 

vervoer is dan ook eerder een zegen dan een last. Voor een goed gesprek is het echter wel een 

voorwaarde om zelf een goede gesprekspartner te zijn, om goed te kunnen luisteren en zelf te 

kunnen spreken.  

 

Deze inzending heeft de intentie om de kansen van samenwerkingsverbanden en proactief 

overleg uiteen te zetten, om het openbaar vervoer te schetsen als een in waarde stijgende 

dienst waaraan iedereen kan bijdragen. Maar verder dan deze beschrijvende rol nodigt dit 

rapport uit om zelf aan te schuiven aan de gesprekstafel, om zienswijzen te delen en te 

participeren in het bouwen aan een openbaar vervoerssysteem waar iedereen trots op kan zijn.  

 

Dit rapport bespreekt het veranderende veld van gesprekspartners van openbaar 

vervoersbedrijven. Zij noemt deze bij naam in het volgende hoofdstuk, en wijst op de kansen 

die zij het vervoersproduct te bieden hebben in het derde. Het vierde hoofdstuk nodigt u uit, 

het presenteert u handvaten die helpen mee te denken over wat u kunt bijdragen aan het 

openbaar vervoer; het streeft ernaar u te inspireren. Tot besluit wordt de visie van de auteurs 

op de kansen en mogelijkheden én op de constructie van partnerships in het openbaar vervoer 

uiteengezet. Ook plaatst dit laatste hoofdstuk een kritische noot bij het systeem van 

participatie door stil te staan bij de randvoorwaarden en mogelijke valkuilen die inherent zijn 

aan een overlegcultuur . 
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2. Het speelveld van samenwerken 

Het openbaar vervoer is een verlengstuk van de openbare ruimte, een heterotopia zoals het 

ook vaak genoemd wordt. Een plek waar mensen elkaar tegenkomen en ontmoeten. Maar 

verder dan dat zij zelf een onderdeel van de maatschappelijke ruimte is, heeft het openbaar 

verschillende maatschappelijke functies. De Raad voor Verkeer en Waterstaat definieerde 

deze voor het eerst in haar advies De Waarde van het Openbaar Vervoer (2003). In dit stuk 

vertalen we deze maatschappelijke waarde naar een drietal functies; de economische-, de 

sociale- en de publieke functie.  

 

Ten eerste heeft het openbaar vervoer een economische functie en verbindt het economische 

centra met elkaar, met werknemers, klanten en leveranciers. Zodat mensen, bedrijven en 

instellingen de kans hebben om deel te nemen aan het economische verkeer. Ten tweede heeft 

het openbaar vervoer een sociale functie, namelijk de functie om maatschappelijke 

participatie van minder-mobielen te garanderen. Een derde functie van het openbaar vervoer 

wordt de publieke functie genoemd. Deze beschrijft de waarde van het openbaar vervoer voor 

‘de omgeving’ waarbinnen het opereert. Zo is het openbaar vervoer vaak een instrument bij 

het invullen van beleidsvelden zoals: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

 

 Economische functie OV als Verbinding van economische centra en woonkernen 

 Sociale functie  OV als Garantie voor maatschappelijke participatie 

 Publieke functie OV als Instrument voor beleid op flankerende terreinen  

Fig. 1 De maatschappelijke functies van het openbaar vervoer 

 

Dit alles maakt het speelveld van het openbaar vervoer een bijzonder complex veld. De 

gesprekstafel die in de inleiding figuurlijk werd beschreven is er een die voor partijen uit 

iedere hoek van de maatschappij gedekt zou moeten worden. Binnen de maatschappij is een 

sterke driedeling te herkennen in de gesprekspartners. In deze driedeling hebben de 

gesprekspartners vaak hele specifieke wensen die voor hun ‘kant van de maatschappij’ 

relevant zijn. Het is de kunst om niet te verdwalen in eindeloos overleg maar het belang en de 

toegevoegde waarde van iedere luisteraar of spreker te herkennen. Dit vraagt om een goed 

begrip van ‘de maatschappij’. 
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Deze ‘maatschappij’ is voor te stellen als een driehoek (Van Tulder en Van der Zwart, 2003). 

Een eerste kant van deze driehoek wordt gevormd door de ‘staat’. De staat is de wet- en 

beleidsgevende macht, maar in het openbaar vervoer ook de concessieverlener. Een tweede 

kant van de maatschappij laat zich beschrijven door de (georganiseerde) burgerij; de civils 

society. Deze civils society heeft vaak het gezicht van een niet gouvernementele organisatie 

(NGO); een bond, stichting of vereniging. De derde kant van de maatschappij, ten slotte, is 

die van de ‘markt’. Hier vinden we tal van bedrijven en instellingen die opereren onder een 

bepaald winstoogmerk, maar ook hun bedrijfsinterne actoren; de aandeelhouders, 

werknemers, etc.. Als we dit domein beschouwen vanuit een vervoersbedrijf dan zien we hier 

ook haar leveranciers (de zogenaamde first tier) en in de schil daaromheen de leveranciers van 

de leveranciers (second tier).   

 
Fig. 2 De maatschappelijke driehoek en het speelveld van functies geïllustreerd in het openbaar vervoer 

 

De bovenstaande figuur illustreert de zogenaamde maatschappelijke driehoek en haar 

speelveld van functies voor het openbaar vervoer. Merk op dat deze figuur slecht illustratief is 

en tot in een verre diepte zelfs onuitputtelijk. Deze veelheid aan partijen onderstreept het 

belang van nauwkeurige selectie van de daadwerkelijke partners door de vervoersbedrijven.  
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3. De winsten van participatie 

Samenwerken gebeurt altijd vanuit de filosofie dat twee partijen er beter van worden, het 

uitgangspunt is een win-win situatie waarin zowel het vervoersbedrijf als haar 

maatschappelijke partner(s) hun gram halen. Verder is het helder dat de sociale-, de 

economische en de publieke functie van het openbaar vervoer een samenhang vertonen. Deze 

samenhang is ooit door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor haar dienstenketen in 

een model vertaald; het triple-value model (figuur 3). Een bewerking van dit model kan de 

samenhang van de belangen van de vervoerder en die van haar partner illustreren.  

Fig. 3 Bewerking van Triple-Value Model van KLM (Bron: o.b.v.  Cramer, 2002) 

 

Uiteraard is het bovenstaande figuur niet alles omvattend en illustreert zij slechts enkele 

verbanden in een veld waarin er velen bestaan. Voorbeelden van win-win situaties zijn echter 

eenvoudig te lezen in het model. Denk aan een gehandicapten platform wiens belangen sterk 

gebaat zijn bij een impuls in de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, waardoor het 

openbaar vervolgens toegankelijker wordt voor een grotere groep en dus kan rekenen op meer 

gebruikers. Dezelfde redenering gaat op (termijn op) voor de keuze voor alternatieve en 

minder vervuilende brandstoffen. Waar de publieke belangen van de overheid enerzijds en de 
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brandstofkosten van de vervoerder anderzijds, mee gebaat zijn. Het omslagpunt van 

winstgevendheid in zulke vraagstukken is een punt wat door gebrek aan kennis en ervaring 

niet altijd door marktwerking gevonden wordt.  

 

Voor alle drie de kanten van de maatschappij, de staat, de (georganiseerde) burgerij en de 

markt zijn er verschillende redenen om te participeren in het openbaar vervoer. Ook voor het 

vervoersbedrijf zelf zijn er meer dan (direct) financiële redenen.  

 

Één van de meest voor de hand liggende redenen voor een vervoerder om een partnership aan 

te gaan is het aanwenden van kennis die niet voorhanden is. Nu het openbaar vervoer steeds 

meer een schakel wordt in het integrale beleid, gaan zaken als milieu, maatschappelijke 

participatie en leefbaarheid steeds meer spelen. Veel vervoersbedrijven voorzien van oudsher 

niet in de nodige kennis om hierop in te spelen. Dit zorgt ervoor dat NGO’s welke meer en 

meer een wetenschappelijke basis krijgen, en steeds meer de demonstratieve houding 

afzweren en zich richten op participatie, interessante partners worden. Zodoende werken de 

publieke doelstellingen van de NGO en de commerciële doelstellingen van het vervoersbedrijf 

elkaar in de kaart.  

 

Klimaatneutraal Vervoer; Veolia Transport Nederland en Trees for Travel Stichting 

In een samenwerkingsverband proberen Veolia Transport Nederland en Trees for Travel 

klimaatneutraal vervoer aan te bieden. Door een constructie van boomaanplanting en 

duurzaam bosbeheer -  in Nederland en in het buitenland – worden de emissies van bussen 

gecompenseerd door de CO2-adaptie van de bossen. Sommige van deze bossen worden zelfs 

gebruikt om van de vruchten biodiesels te kraken. Voor Veolia een interessant product op een 

markt van groeiend belang. Voor Trees for Travel een groeikans en een bevestiging van hun 

idealen en voor de vervoersautoriteit een invulling van hun duurzame inkoopplicht. Winst 

voor allen. 
Fig. 4 Klimaatneutraal vervoer 

 

Voor wat betreft de verhouding tussen NGO’s en vervoersbedrijven speelt er echter meer dan 

het vullen van een informatiegat. In grote mate dragen de NGO’s bij aan de totstandkoming 

van de publieke opinie. Vooral het signaleren van misstanden in de samenleving en deze aan 
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de kaak stellen kan vergaande negatieve gevolgen hebben voor een bedrijf. Een sprekend 

voorbeeld van een dergelijk geval van ‘reputatieschade’ vinden we in de Brent Spar affaire in  

1995, toen Shell voor de meest milieuvriendelijke optie koos om het verouderde boorplatform 

te laten afzinken. De milieuorganisaties echter beslisten anders. Door een vurig protest vanuit 

met name Greenpeace is er destijds voor gekozen om toch niet voor de optie van afzinking te 

kiezen. Dit voorbeeld is sprekend als we het belang van tijdig overleg voor het ontstaan van 

draagvlak willen beschrijven. Deze redeneringen gaan net zo goed op voor het openbaar 

vervoer als dat ze opgaat voor een bedrijf als Shell, zij het in andere mate. Dit effect noemen 

we het reputatiemechanisme en ook in het openbaar vervoer wordt dit gestuurd door 

verenigingen met veel mediamacht, denk aan: Rover, Greenpeace, Ouderenbonden, maar 

bijvoorbeeld ook aan het opkomende medium van kritische weblogs.   

 

Als we de relatie tussen de vervoerder en de staat beschouwen en we zoeken het belang van 

samenwerking dan zijn ook hier meerdere beweegredenen te vinden. Voor bedrijven met een 

langetermijnvisie in een maatschappelijke omgeving is het een kunst om te kunnen 

anticiperen op komende wetgeving. Het werken met herenakkoorden wordt vaak als een 

instrument gebruikt om beleidswensen voor de toekomst al op een constructieve en niet 

autoritaire manier aan de markt kenbaar te maken. Door hier open en constructief mee om te 

gaan kunnen investeringen voor een juiste termijn gepland worden.  

 

Maar de relatie tussen de markt en de staat heeft meer in zich. Zo is er een sterke tendens 

zichtbaar in de ontwikkelingen van contractvormen. De opkomst van publiekprivate 

samenwerkingen is voor veel vervoersbedrijven een commerciële kans om nieuwe markten 

aan te boren en mee te denken in de ontwikkeling van het product. Op haar beurt profiteert de 

staat van de kennis en ervaring aanwezig bij de vervoersbedrijven. 

 

Nu de relaties tussen vervoersbedrijven en NGO’s enerzijds en vervoerbedrijven en de staat 

anderzijds beschreven te hebben is het de beurt aan de marktinterne samenwerkingen. Door 

het maken van slimme productcombinaties worden nieuwe markten aangeboord en opent de 

vervoersmarkt zich voor productdifferentiatie. Een sprekend voorbeeld uit een andere markt is 

hier de opkomst van een samenwerking tussen een koffiefabrikant en een elektromagnaat. De 

Senseo is een koffiezetapparaat wat zowel innovatief is in haar uitvoering als in haar 
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marktconstructie. Een ander waarneembaar positief effect in dergelijke samenwerkingen is het 

fenomeen van imago-overdracht. De samenwerking heeft een kruisbestuivende werking op 

het publieke beeld (imago) van de bedrijven. Het is niet ondenkbaar dat vergelijkbare 

initiatieven het openbaar gaan veroveren.  
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4. Handvaten voor participatie 

 De innovatiewetenschappen zijn helaas dieper geworteld in veel andere disciplines dan in het 

openbare vervoer. Dit schept echter wel de opportuniteit om af te kijken en de juiste lessen te 

leren. Een huidige trend in de innovatiewetenschappen is dat bedrijven hun R&D-kracht 

buiten de poorten gaan zoeken en verschillende fanatiekelingen en betrokkenen inspraak laten 

hebben in de totstandkoming van een product. Dit principe gaat te boek als ‘open-source 

innovation’. Veel software programma’s maar bijvoorbeeld ook de Fiat 500, de digitale 

encyclopedie Wikipedia en de verschillende Lego-paketten worden volgens dit principe in 

elkaar gestoken. Een dergelijke constructie is ook denkbaar in het openbaar vervoer. Hierin 

kunnen wij de bestekseisen van de vervoersautoriteit vergelijken met een broncodering van 

een softwareconcern.  

 

 
Fig. 5 Schematisch overzicht van open-source innovation (Bron: Lakhani, 2005) 

 

In het huidige spel van aanbesteden staat het vervoersbedrijf mid-mid. Zij heeft de rol van 

spelverdeler en moet op het vraagstuk van de vervoersautoriteit (lees: het bestek) zo goed 

mogelijk in spelen door een slimme invulling van de verschillende eisen (en wensen) van de 

bestekschrijver. De rol valt wellicht te betitelen als assembleur, binnen welke rol zij kan 

kiezen uit verschillende bussen, verschillende toegankelijkheidstoepassingen, etc. als 

bouwstenen voor de bouwtekening van de vervoersautoriteit..  
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Binnen het principe van open source innovation zou het vervoersbedrijf echter de rol van 

trainer-coach moeten ambiëren; een rol waarbinnen zij niet meedrijft op het innovatie 

vermogen uit de bedrijfsomgeving (dat van haar leveranciers en de leveranciers van haar 

leveranciers), maar een rol waarin zij de lijnen uitzet en innovatie aanwakkert door 

verschillende partijen te betrekken en bij elkaar te brengen.  

 

Open source innovation is geen steekspel wat in de achterkamertjes gespeeld hoort te worden, 

het is een innovatiemethode die slechts kans van slagen heeft bij hoge betrokkenheid. Het 

succes van deze formule bestaat dan ook slechts bij gratie van het draagvlak dat het geniet 

onder de deelnemers. Dit betekent iets voor de verschillende spelers uit de maatschappelijke 

driehoek die in aanmerking komen voor een basisplaats. Zij zullen enerzijds de ambitie 

moeten hebben bij te dragen aan het openbaar vervoer en anderzijds behoeven zij de nodige 

expertise en inspiratie om daadwerkelijk bij te kunnen dragen.  

 

Co-Creation Mass Customization www.legofactory.com  

Onder het credo van co-creation voert LEGO USA een vorm van opensource innovation 

waarin de klanten inspraak krijgen in de produktontwikkeling en waarbij zelfs de meest 

interessante ontwerpen van de ‘ervaringsdeskundigen’ worden gefabriceerd en online besteld 

kunnen worden..  

Fig. 6 Het co-creation concept van LEGO 

 

Zoals het voorgaande hoofdstuk ons al verteld zijn het niet alleen de ervaringsdeskundigen die 

een basisplaats verdienen. In de opstelling van het open-source model is het aan het 

vervoersbedrijf om afhankelijk van de wedstrijd (lees: het bestek of vraagstuk) de juiste 

betrokken instanties en mogelijk overheidsorganen of andere marktpartijen op het veld te 

zetten.  

 

Het toeval wil dat het openbaar vervoer een product is wat menig mens doet inspireren. 

Liefhebbers van de dienstverlening die soms te boek gaan als de ‘spoorseksuelen’ of 

‘busfanaten’ spreken op internetfora met een deskundigheid en een intrige die menig 

professional versteld doet staan. Maar ook stichtingen die zich bezighouden met zaken als 

http://www.legofactory.com
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toegankelijkheid, milieuvriendelijkheid of verkeersveiligheid handelen vaak vanuit een sterke 

overtuiging met de nodige vakkennis. Het is dus aan de vervoersbedrijven om het apparaat 

van participatie zo in te richten dat afhankelijk van het vraagstuk de juiste partijen opgesteld 

staan. De winsten zijn dan te vinden in de sterke innovatiekracht, dit is een duurzaam 

concurrentie voordeel, maar ook in een verlaging van de interne R&D inspanningen, het 

draagvlak wat de dienstverlening geniet onder de eindgebruiker en de critici en de winsten in 

reputatie en imago.  

 

Het vraagt wat van het inbeeldingsvermogen, maar iedere lezer met een gezonde dosis 

fantasie kan zich inbeelden dat de (in)schrijver van een offerte op ov-aanbestedingen straks 

niet alleen een vervoersbedrijf is, maar een (we zullen het maar zo noemen) een 

ontwikkelteam. In dit ontwikkelteam is niet alleen de vervoerder maar zijn ook haar partners 

vertegenwoordigd. Wat als de vervoerder het invullen van de sociaal veiligheidsparagraaf 

(uiteraard in overeenstemming over het budget en de acties) over laat aan een particuliere 

beveiliger (markt) of in samenspraak met de plaatselijke dorps-/wijk- belangenverenigingen 

deze paragraaf invult? Wat als het vervoersbedrijf het schrijven en invullen van de 

toegankelijkheidsparagraaf uit handen geeft aan de gehandicaptenplatforms? Begeleid hen in 

het proces en laat hen met de nodige kennis van de plaatselijke hiaten en wenselijke 

oplossingen het plan zo doeltreffend mogelijk inrichten. Wat nu als de milieuparagraaf van 

een offerte zijn invulling krijgt door een rond-de-tafel van busbouwers en  leveranciers in 

afstemming tussen vervoerder en milieustichtingen? Een inschrijver op een aanbesteding zal 

dan niet alleen het vervoersbedrijf sec zijn, maar het ontwikkelteam wat zich ten doel stelt de 

aanbesteding zo maatschappelijk verantwoord (lees: publiek-, economisch-, sociaal- en 

bedrijfskundig- verantwoord) mogelijk in te richten. Om nog verder op de muziek vooruit te 

lopen is het zelfs nog in te beelden dat de partners van de vervoersbedrijven op enig moment 

ook een functie hebben in de dagelijkse verzorging van het openbaar vervoer en de werkvloer 

met hen delen.  

 

Dit zijn interessante vraagstukken en de tijd zal ons uitwijzen of deze vergaande partnerships 

kans van slagen hebben in een sterk concurrerend veld, een predikaat wat de ov-markt op dit 

moment passend beschrijft.  
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5. Een visie op partnerships 

Veel van onze overtuigingen zijn al eerder uitgesproken in deze paper. In dit hoofdstuk willen 

wij echter nog een kritische noot zetten bij de slagingskans van een participatiegerichte 

cultuur in het openbaar vervoer. Deze cultuur vraagt namelijk, zoals altijd bij culturen het 

geval is, om een specifiek klimaat. Concreet voor het openbaar vervoer wensen wij een 

klimaat van keuzevrijheid; een klimaat waarin doelen voorgeschreven worden door een 

concessieverlener en niet slechts middelen gevraagd worden. Een ambitie in termen van x 

bussen van het type x met een aardgasmotor ten einde een emissiereductie te bereiken, laat 

minder ruimte voor innovatie en participatie dan slechts de ten doel gestelde emissiereductie 

voor te schrijven. In het aanbestedingsproces moeten ook punten verdiend kunnen worden 

door de nog niet bedachte oplossingen aan te dragen. Immers, anders komen we nooit verder 

dan waar we vandaag zijn.  

 

Uiteraard herkennen ook wij de huidige cultuur van juridificatie in het aanbestedingstraject en 

delen wij een bezorgdheid met verschillende vervoersautoriteiten en andere vervoerders over 

de manier waarop de partijen in de sector nu met elkaar omgaan. Maar deze bezorgdheid mag 

geen angst worden en verder dan dat mag deze angst er niet voor zorgen dat wij onze ambities 

laten waaien en dat kansrijke vormen van participatie (al dan niet in de vorm van 

ontwikkelteams) in het openbaar vervoer non-existent blijven. Als dit het geval is zullen we 

blijven steken op het huidige apathische niveau van ‘aan tafel zitten’ wat te boek gaat als het 

ROCOV- (dan wel LOCOV-) overleg en waarin iedereen een stem heeft maar niet de 

constructieve bijdrage levert die zij in huis heeft.  

 

Met het juiste klimaat en de juiste cultuur ontstaat er in onze beleving een incubatiemilieu 

voor innovatie waarin het bij elkaar brengen van verschillende partijen leidt tot 

kruisbestuiving en wederzijdse bevruchting van ideeën. Het is dan aan het vervoersbedrijf om 

de juiste partijen bij elkaar te krijgen en de kennis, inzichten en prioriteiten zo te verdelen dat 

de vraagstukken zo optimaal mogelijk worden ingevuld.  

 

Het profijt voor het vervoersbedrijf en de sector ligt nadrukkelijk in het duurzame 

concurrentievoordeel wat zij weet te boeken op haar concurrenten. Zij is door haar 

innovatieve kracht koploper in de ‘birst to be first’. Verder dan dit zou het systeem in een ver 
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ontwikkeld stadium een deel van de R&D inspanningen van het bedrijf kunnen vervangen en 

draagt het bij aan het draagvlak en de beleving van het systeem. De overige participanten zien 

hun (publieke) belangen gewaarborgd in een product waaraan zij bijgedragen hebben. We 

moeten echter wel bewust zijn van de valkuilen van het poldermodel. Overmatig overleg en 

medezeggenschap leidt tot de consensus en de consensus leidt tot suboptimalisatie. 
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