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Colofon

Uitgave 
Dit is een uitgave van de OV-ambassadeur, in samenwerking met het Kennisplatform 
Verkeer en Vervoer. Met dank aan de decentrale overheden en vervoerbedrijven in 
Nederland, die op de uitvraag naar goede voorbeelden in het openbaar vervoer, 
enthousiast hun voorbeelden hebben aangedragen.
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Postbus 20906
2500 EX  Den Haag

T  (070) 351 9300
F  (070) 351 9393
E  info@ov-ambassadeur.nl
I www.ov-ambassadeur.nl
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Jaarbeursplein 15
3521 AM  Utrecht

Productie
Tekst:    Nieuw en Verbeterd, Gertjan Hulster en OV-ambassadeur, Esther de Kler
Eindredactie: OV-ambassadeur 
Vormgeving: KpVV, Ruud Overweg
Druk:     TDS printmaildata, Schiedam
Film:    Nieuw en Verbeterd, Gertjan Hulster en Arne Gielen

Contactpersoon
Esther de Kler
T  (070) 351 9545
E  esther.de.kler@ov-ambassadeur.nl

Den Haag, december 2008
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15 Vriendelijke verzoeken van OV-reizigers

1. Neem mij serieus. Ik snap best dat alles niet 100% kan gaan. Maar behandel mij als een volwassen per-
soon, die graag weet waar hij aan toe is.

2. Beloof mij niet iets wat je niet kan waarmaken. Anders verlies ik het vertrouwen.

3. Een reis zie ik als een geheel. Niet als een optelsom van losse stukjes. Hou daar rekening mee. Laat mij op 
haltes bijvoorbeeld zien in welke omgeving ik me bevind. Ook fietsenstallingen en transferia zijn onderdeel 
van mijn reis. Mijn auto beschouw ik soms als alternatief en soms als aansluiting op het openbaar vervoer.

4. Help mij aan snelle verbindingen, want ik ben graag zo min mogelijk tijd kwijt aan reizen.

5. Wachten vind ik niet leuk. Laat mij daarom frequent kunnen instappen. Als ik precies weet hoe lang ik nog 
moet wachten, kan ik zelf bepalen wat ik in de tussentijd doe. Een aangename wachtplek is prettig.

6. Maak het mij zo gemakkelijk mogelijk. De dag heeft al genoeg uitdagingen. Reizen vind ik best plezierig, 
maar bespaar mij uitzoekerij. Ik wil eenvoud. Gedoe is taboe.

7. Ik hou niet zo van gebruiksaanwijzingen. En doe de dingen liefst meteen vanzelf goed. Zorg dat het 
openbaar vervoer ook vanzelf spreekt. Als het echt nodig is, geef me dan begrijpelijke informatie als ik het 
verwacht. Ik vind het niet normaal dat ik daarvoor moet betalen. Geef mij de antwoorden die ik op dat mo-
ment zoek.

8. Vermoei mij niet met complete dienstregelingen, hele lijnennetten en verwarrende lijnnummers. Vertel 
mij waar ik heen kan: geen lastige haltenamen van straten die ik niet ken. Geef lijnen bijvoorbeeld ook kleu-
ren en haltes ook nummers.

9. Ik zie graag in één oogopslag waar ik heen moet. Laat mij niet verschillende borden hoeven checken. Laat 
digitale informatie kloppen met de werkelijkheid.

10. Ik ga ervan uit dat de chauffeur of conducteur mij graag helpt als dat nodig is.

11. Bied mij eenvoudige tarieven en makkelijke manieren om te betalen. Aantrekkelijke pasjes en abonne-
menten trekken mij over de streep om vaker te komen.

12. Ik wil vaste dingen best via automatische systemen doen. Maar sluit me niet buiten als ik een keer per-
soonlijk contact wil.

13. Meestal heb ik wel interesse in kortingen of stimulansen om iets nieuws te proberen. Vaak blijken men-
sen na het proberen ook terug te komen. 

14. In veel auto’s en op sommige fietsen voel ik mij verwend met handige extra’s. Maak het openbaar ver-
voer ook leuker en mooier.

15. Natuurlijk zit ik graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Ik begrijp dat openbaar vervoer geld kost. 
Als ik er iets voor terugkrijg, dan ben ik best bereid daarvoor te betalen.
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Voorwoord

Het gaat goed met het openbaar vervoer.

Vanuit mijn functie als OV-ambassadeur spreek ik met partijen over de 
uitdagingen in het openbaar vervoer. Deze gesprekken zijn vaak kritisch 
van aard. Een kritische houding is goed, dit houdt ons scherp. Maar naast 
de kritische blik mag de aandacht voor de goede zaken niet ontbreken. Het 
Nederlandse openbaar vervoer is ook op zijn huidige niveau al heel goed. Per 
dag maken meer dan 2 miljoen reizigers gebruik van het openbaar vervoer. 
Voor vrijwel iedereen gaat dit zonder problemen. 

Ik vind het als OV-ambassadeur belangrijk om de goede voorbeelden uit 
te dragen, opdat partijen van elkaar leren. De goede voorbeelden in het 
openbaar vervoer zijn de verdienste van de decentrale overheden en de 
vervoerders. Ik heb daarom aan deze partijen gevraagd mij te vertellen op 
welke kleine en grote voorbeelden ze trots zijn. Met deze inbreng van de 
partijen in het openbaar vervoer is deze rapportage met bijbehorende film tot 
stand gekomen.

Bij mijn werkzaamheden stel ik de reiziger centraal. Deze rapportage is 
daarom opgezet vanuit de wensen van de klanten, de reiziger. Hiervoor heb 
ik gebruik gemaakt van de wensen van de reiziger zoals die door Joep ten 
Brink van Klant Centraal zijn verwoord en samengevat met de uitroep van de 
reiziger: “Eigenlijk wil ik gewoon precies hetzelfde als jij”. Dit is de kern waar 
het in het openbaar vervoer omgaat.
Ik vraag u daarom uzelf bij uw werkzaamheden altijd de vraag te stellen: “Wat 
heeft de reiziger hieraan?” Technisch is veel mogelijk, maar het is aan u om 
de techniek zo in te zetten dat het een verbetering voor de reiziger oplevert. 

Ik hoop u met deze voorbeelden te inspireren tot een Beter, Sneller, Schoner 
en Mooier openbaar vervoer voor de reiziger. Houd mij en anderen op de 
hoogte van uw ontwikkelingen. Op deze wijze kunnen we blijven leren van 
elkaar.

Jeltje van Nieuwenhoven
OV-ambassadeur
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01 Een belangrijke motivatie voor menselijk gedrag is het krijgen en houden van controle over 
de omgeving. Om controle te krijgen kan je rituelen uitvoeren, zoals regendansen, bezwe-
ringen of het brengen van offers. In de Westerse samenlevingen is controle het resultaat 
van de tweepoot technologie en organisatie. Nederland is bij uitstek een land dat technolo-
gie omarmt (deltawerken) en organisatie tot in de puntjes beheerst (poldermodel)1. 

Onderstaande voorbeelden geven weer wat mogelijk is om bij te sturen in het 
openbaar vervoer indien zaken niet 100% goed gaan.

NS: Informatie bij vertraging

NS medewerkers informeren reizigers op stations en in de treinen over vertraging. 
Sinds kort beschikken de NS medewerkers over een Railpocket. De Railpocket bevat 
een reisplanner met actuele vertrektijden, dat wil zeggen dat zij tot op de minuut 
nauwkeurig op de hoogte zijn van eventuele vertragingen. Ook wijzigingen in vertrek- 
of aankomstsporen, overstapinformatie, oorzaken en prognoses voor de vertraging 
en (om)reisadviezen bij verstoringen zijn voor hen beschikbaar. 
Niet alleen via de NS medewerker is deze informatie beschikbaar. Reizigers kunnen 
deze informatie ook rechtstreeks raadplegen via de internetverbinding op hun 
telefoon. Op de mobiele internet site - mobiel.ns.nl - is alle beschikbare informatie 
over vertragingen en actuele vertrektijden per station aangeboden.

Goede en actuele reisinformatie helpt de reiziger in te springen op verstoringen. De 
reiziger kan alternatieven bedenken of de mensen die op hen wachten informeren 
over de verwachte aankomsttijd. 

De servicemedewerkers kunnen de reizigers beter informeren over het vervolg van 
hun reis. De klantoordelen over de klantgerichtheid van de medewerkers zijn mede 
hierdoor gestegen.

Deze service wordt door NS aangeboden in samenwerking met ProRail.

De service zou nog kunnen worden verbeterd door alternatieve reismogelijkheden 
van andere vervoerders aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de ZuidTangent als de 
spoorlijn naar Schiphol gestremd is of de metro in Rotterdam en Amsterdam als er 
rond de grote steden problemen zijn. 

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

1. Neem mij serieus. Ik snap best dat niet alles 100% goed kan gaan. 

Maar behandel mij als een volwassen persoon, die graag weet waar hij aan toe is.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Provincie Flevoland: Dynamisch Concessiebeheer 

Een concessie wordt in Flevoland gezien als een periode van doorontwikkeling op het 
gekozen concept, in tegenstelling tot jaren van hetzelfde. Lopende de uitvoering van 
de concessie leren alle partijen immers bij.

Voor de start van de concessie zijn aannames gedaan waarop de optimale lijnvoering 
is gebaseerd. In de praktijk kan blijken dat delen van de lijnvoering niet optimaal zijn, 
ook is het mogelijk dat de wensen van de reizigers wijzigen. De provincie Flevoland 
kan hier met het dynamisch concessiebeheer op inspelen. 

Enkele aanpassingen die in de huidige concessie zijn doorgevoerd zijn de 
aanpassingen aan lijn 315 (Lelystad – Groningen), het lijnennet bij Zeewolde en 
betere bereikbaarheid van het ziekenhuis in Lelystad vanuit Urk.

Goede communicatie tussen opdrachtgever, vervoerder én consumentenorganisaties 
is belangrijk.

De reiziger is ook gebaat bij continuïteit in de dienstuitvoering. Belangrijk is dat 
een wijziging van de concessie ook echt een verbetering is. Reizigersinspraak is een 
goede methode om de wensen van de reiziger te achterhalen.

Contactpersoon provincie Flevoland: de heer Van Selm (0320) 265 265

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten



            

            
9 De overstap

Een gevleugelde uitspraak in het Nederlands taalgebruik is “Beloften maakt schuld”. De 
reiziger gaat er vanuit dat hij ook krijgt wat hem wordt beloofd, maar wat als we niet aan 
de belofte kunnen voldoen? Een mismatch tussen verwachtingen en ervaringen zorgt voor 
een negatieve emotie. Wanneer de reiziger steeds weer teleurgesteld wordt, dan zal hij 
uiteindelijk afhaken voor het openbaar vervoer. Een makkelijke oplossing zou zijn om de 
reiziger dan maar niks meer te beloven. Hier spreekt echter geen ambitie uit. 

Onderstaande voorbeelden geven aan op welke wijze partijen hun beloften 
waarmaken. Enerzijds door die zaken te beloven die ze kunnen waarmaken. 
Anderzijds door oplossingen te bieden wanneer zaken anders lopen dan gepland.

Concessie Almere streek: Bussen vertrekken niet meer te vroeg 

Je kan reizigers niet beloven dat je nooit meer te laat komt. Door overmacht kan ieder 
vervoerbedrijf vertraging oplopen. Wat je de reiziger wel kan beloven is dat je nooit 
meer te vroeg vertrekt. In de concessie Almere streek wacht de buschauffeur tot zijn 
afgesproken vertrektijd.

02
2. Beloof me niet iets wat je niet waar kan maken. Anders verlies ik het vertrouwen.
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Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten

De reiziger kan zijn vertrektijd later en nauwkeuriger plannen. Een zekerheidmarge 
voor de vertrektijd is niet meer nodig.
 
De reiziger weet waar hij aan toe is. Dit middel kan zonder extra kosten worden 
ingezet.

De provincie Flevoland heeft hierover in de concessie Almere streek afspraken 
gemaakt met de vervoerder Connexxion.

Het is evident dat een goede dienstregeling de start is van deze belofte. Met een 
goede dienstregeling wordt voorkomen dat de buschauffeur op een halte moet 
wachten op zijn vertrektijd. Dit betekent dat ook de doorgaande reizigers geen hinder 
ondervinden van een lange wachttijd op een halte.

Contactpersoon provincie Flevoland: de heer Van Selm (0320) 265 265

Concessie Noord-Holland-Noord: Thuiskom- en aansluitgarantie 

In de concessie Noord-Holland-Noord biedt Connexxion vanaf 14 december 2008 
een aansluitgarantie. Een bijzondere aansluitgarantie is de laatste aansluiting; 
Met Connexxion komt u altijd thuis. Alle laatste bussen wachten dan 10 minuten 
op elkaar. Mochten reizigers deze aansluiting niet halen dan regelt Connexxion 
vervangend vervoer voor de getroffen reizigers.

In het systeem werkt Connexxion met automatisch gegarandeerde aansluitingen, 
deze worden vooraf ingevoerd voor de belangrijkste vervoerrelaties. Gezien de grote 
hoeveelheid kris-kras-verplaatsingen in het busvervoer kunnen de reizigers daarnaast 
ook hun aansluitingswensen aangeven bij de chauffeur. De chauffeur kan dit via 
Infoxx doorgeven aan de CVL en via ditzelfde systeem kan de CVL medewerker de 
aansluiting tot stand brengen.

De betrouwbaarheid van het openbaar vervoer wordt vergroot. De reiziger hoeft geen 
zekerheidsmarge in te bouwen. Hij kan vertrouwen op de laatste bus.

De thuiskomstgarantie loopt te kort om al te kunnen spreken van resultaten.

Voor de laatste aansluitingen tussen de bus en de trein kijkt Connexxion samen 
met NS naar de mogelijkheden voor vervangend vervoer, indien de laatste trein een 
vertraging heeft van meer dan 10 minuten.

Een belangrijke rol in de beheersing van de aansluitingen is weggelegd voor de 
medewerker van de CVL. Via het voertuigvolgsysteem op zijn scherm houdt hij 
het overzicht over alle operationele bussen in het concessiegebied. In het geval 
een bewaakte aansluiting dreigt mis te lopen waarschuwt het systeem. Op het 

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten



            

            
11 De overstap

beeldscherm verkleuren voertuigen automatisch als deze voor- of achterlopen 
op de dienstregeling. De CVL medewerker heeft hiermee in één oogopslag de 
juiste informatie om de juiste beslissing te nemen. In geval van vertraging kan 
de medewerker de aansluiting alsnog realiseren door de vertrektimer van het 
aansluitende voertuig te verzetten.

Contactpersoon Connexxion: mevrouw Wennekendonk  (035) 625 1600

NS: Geld terug bij vertraging 

De regeling ‘Geld terug bij vertraging’ is een regeling van de Nederlandse 
Spoorwegen. Als de reiziger meer dan 30 minuten te laat op zijn bestemmingsstation 
aankomt krijgt de reiziger (een deel van) zijn geld terug, in principe ongeacht de 
oorzaak van de vertraging.
De reizigers die vertraging hebben opgelopen kunnen de tegemoetkoming 
achteraf met een formulier van NS aanvragen. Het formulier is verkrijgbaar bij de 
klantenservice, via internet en bij de servicebalies op de stations.

De reiziger wordt gecompenseerd voor het tijdverlies.

Deze handreiking aan de reizigers wordt inmiddels door meerdere vervoerders 
overgenomen.

De vergoeding wordt aangeboden door NS en door ProRail. ProRail draagt bij 
omdat een deel van de vertragingen wordt veroorzaakt door problemen met de 
infrastructuur.

In het begin waren de reizigers niet tevreden over de wijze waarop je aanspraak kon 
doen op de compensatie. Het formulier was moeilijk verkrijgbaar. Met de vernieuwde 
website van NS is dit probleem opgelost. De formulieren zijn ook verkrijgbaar bij de 
servicebalies.

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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De reiziger reist niet van halte naar halte. De reis gaat van deur tot deur. De keten van 
voorzieningen die de reiziger gebruikt is vaak in handen van meerdere partijen. Ieder heeft 
zijn eigen doelen, ideeën, tarieven en verantwoordelijkheden. De uitdaging is daar een 
logisch geheel van te maken. Ketenmobiliteit kan de pluspunten van individueel vervoer 
(opstappen voor de deur, gaan en staan waar je wilt) combineren met de sterke punten 
van collectief vervoer (geen last hebben van files en het weer, reistijd nuttig of aangenaam 
besteden, stadscentra snel inkomen, niet hoeven parkeren in dure of enge garages). 

Het mooie is dat auto, bus, fiets en trein elkaar dan niet bijten, maar juist aanvullen, 
getuige ook onderstaande voorbeelden.

Concessie Groningen: P+R Citybus

De bezoeker van de stad Groningen kan voor maximaal een half uur zijn auto 
op straat parkeren. Voor langer parkeren zijn de parkeergarages in het centrum 
beschikbaar evenals 6 P+R-terreinen aan de rand van het centrum. De totale P+R 
Citybus capaciteit is ruim 3.000 plaatsen.
De reiziger parkeert de auto op het parkeerterrein en reist vervolgens met het 
openbaar vervoer naar het centrum. Parkeren en de reis met het openbaar vervoer 
kost €2,= voor een retour voor maximaal 5 personen.

3. Een reis zie ik als een geheel. Niet als een optelsom van losse stukjes. Houd 

daar rekening mee. Laat mij op haltes bijvoorbeeld zien in welke omgeving ik me 

bevind. Ook fietsenstallingen en transferia zijn onderdeel van mijn reis. De auto 

beschouw ik soms als alternatief en soms als aansluiting op het openbaar vervoer.03
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De reiziger kan zijn auto veilig parkeren op het P+R-terrein en in een hoge frequentie 
(minimaal 6 keer per uur) met het openbaar vervoer naar het stadscentrum reizen.
Belangrijk voordeel voor de reiziger is het gemak en in mindere mate het kostenvoor-
deel. Zeker in de spits, maar ook daar buiten is sprake van een reistijdvoordeel.

Het aantal reizigers is circa 1,3 miljoen per jaar (2007).Voor 2008 worden 1,8 miljoen 
P+R Citybusreizigers verwacht, mede als gevolg van de opening van transferium 
Haren aan de A28 begin 2008. Het parkeerterrein in Haren heeft een capaciteit van 
450 auto’s. Binnen een jaar is de volle capaciteit van dit terrein benut.
Afhankelijk van het dagtype worden tussen de 1.000 en 3.000 autobewegingen naar 
het centrum van Groningen vermeden.
De waardering van de reiziger is hoog, met name als gevolg van het gemak en 
in minder mate door het tarief. De P+R Citybus is doorslaggevend geweest in de 
verkiezing van Groningen als ‘beste binnenstad van Nederland 2005 – 2007’.
 
De vervoerder (Arriva), de gemeente Groningen en het OV-bureau Groningen-
Drenthe werken samen aan een hoogfrequente dienstregeling, de marketingstrategie 
en het beheer en onderhoud van de P+R terreinen.

In 2000 is geprobeerd om de richtlijnen voor de verschillende P+R-terreinen 
zoveel mogelijk gelijk te trekken. Voor de verschillende terreinen gelden echter nog 
verschillende frequenties, verschillende openingstijden en verschillende tarieven. Het 
P+R-beleid is nog niet eenduidig.
Het P+R Citybus concept is niet alleen in de stad Groningen gepromoot, maar in heel 
Drenthe en Groningen. Huis-aan-huis is een specifieke P+R Citybusfolder verspreid. 

Contactpersoon OV-bureau Groningen Drenthe: de heer Stoker (0592) 39 69 14

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie De Valleilijn: P+R Barneveld

Elke dag staat het verkeer op de A1 stil, maar met transferium Barneveld heeft de 
reiziger een keuze. Op het transferium kan de reiziger overstappen op de trein naar 
Amersfoort, Utrecht of verder. Op het bord langs de A1 met verwijzing naar het 
transferium is actuele reisinformatie opgenomen.

De reiziger reist in 11 minuten van het transferium naar Amersfoort centrum. In 
veel gevallen is dit sneller dan doorrijden met de auto. Het transferium is 7 dagen 
per week geopend van 5.30 uur tot de laatste trein is aangekomen. De trein naar 
Amersfoort rijdt 4 keer per uur en naar Ede/Wageningen rijdt twee keer per uur een 
trein.

In 2008 zijn er twee proefperioden waarin reizigers die gebruik maken van het 
transferium gratis of met 40% korting vanaf Barneveld Noord naar Amersfoort 
kunnen reizen. Met deze proef wordt bekeken of reizigers daadwerkelijk liever voor 
de trein kiezen dan voor de file. 
De eerste proef was gericht op de bereikbaarheid van Amersfoort. De proef liep van 
7 januari tot 7 maart 2008. De tweede proef ging in september van start en duurt tot 
eind 2008. In deze proef wil de provincie Gelderland (samen met Connexxion en NS) 
ook andere bestemmingen opnemen. 
Enquêtes onder de mensen die van deze actie gebruik maken moeten uitwijzen of 
deze actie daadwerkelijk leidt tot een overstap van auto naar trein en onder welke 
voorwaarden dit plaatsvindt.

Het transferium is een samenwerking tussen de provincie, Connexxion en NS. 

Voor succes van een transferium is de locatiekeuze een belangrijke factor. Het 
transferium ligt dichtbij afrit 16 van de A1. Hiermee is het transferium aantrekkelijk 
voor zowel reizigers vanuit de wijde omgeving van Apeldoorn en Ede als voor 
reizigers uit de nabije omgeving.

Contactpersoon provincie Gelderland: de heer Van der Wart (026) 359 91 11

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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NS: OV-fiets

De OV-fiets is een snelle en flexibele huurfiets voor het laatste stukje van de reis 
naar de eindbestemming. De OV-fiets is te huur op ruim 175 locaties, vooral bij NS-
stations maar ook bij metro- en busstations, P+R-terreinen, enkele bedrijventerreinen 
en in stadscentra. 

De reiziger huurt zonder formulieren, borg of legitimatie maar met zijn OV-fiets-
pas of andere mobiliteitskaart. Hierdoor heeft de reiziger op veel locaties binnen 
een minuut een fiets tot zijn beschikking. Het abonnementsgeld en de kosten 
voor verhuur worden achter per automatische incasso van de bankrekening van 
de huurder afgeschreven. De reiziger kan met de fiets vanaf het eindpunt van het 
openbaar vervoer meer locaties bereiken.  Met de fiets kunnen grotere afstanden 
worden afgelegd dan te voet.

In 2008 is het aantal klanten van OV-fiets gegroeid van 34.000 naar 53.000. Het 
aantal gemaakte ritten groeide in hetzelfde jaar van 330.000 naar bijna een half 
miljoen.

OV-fiets is een aparte dochteronderneming van NS. OV-fiets werkt samen met 
afdelingen van NS, decentrale overheden en stad- en streekvervoerders om de OV-
fiets op zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen en het gebruik ervan nog 
verder te stimuleren. Consumentenorganisaties, vervoerders en decentrale overheden 
hebben zitting in een Raad van Toezicht voor OV-fiets. Daarnaast beschikt OV-fiets 
over enkele partners die het werk van OV-fiets aanbevelen.

De fiets is niet altijd het meest geschikte vervoermiddel voor de OV-reiziger, hetzij 
door de aard van zijn afspraak, hetzij door de afstand tot de bestemming. Om deze 
reden is OV-fiets gestart met twee pilots: De NS-scooter op de stations Den Haag 
Centraal en Den Haag HS en de Segway die binnenkort in onder andere Den Bosch 
voor OV-fiets klanten te huur zal zijn.

Contactpersoon NS OV-fiets: de heer Mook (088) 671 18 97

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Stadsregio Rotterdam: Parkshuttle

De parkshuttle biedt de reizigers een optimale vorm van vervoer tussen de metro-
halte Kralingse Zoom en de kantorenparken Rivium en Brainpark III. De parkshuttle 
is een volledig automatisch systeem, dat gebruik maakt van elektrische computer-
gestuurde voertuigen, die rijden op een eigen baan zonder mechanische geleiding. 
Binnenkort wordt de testfase afgerond en de parkshuttle in exploitatie genomen.

Voor het laatste stukje van de reis heeft de reiziger een alternatief voor lopen. De 
parkshuttlebaan heeft een lengte van 1.800 meter en heeft 5 halten. Op elke halte kan 
de reiziger een voertuig oproepen, die hem binnen enkele minuten ophaalt en naar 
de gewenste halte brengt.

Binnenkort rondt Connexxion de testfase van de parkshuttle af en wordt de 
parkshuttle in exploitatie genomen.

De parkshuttle wordt aangeboden door Connexxion, de Stadsregio Rotterdam en de 
gemeente Capelle a/d IJssel. 

Contactpersoon Stadsregio Rotterdam; mevrouw Van der Eijk (010) 417 23 89

Concessie Rivierenland: Medelbus

Het project Medelbus is een combinatie tussen het verbeteren van de bereikbaarheid 
en sociale integratie.

De Medelbus rijdt op vaste tijden een pendeldienst van het NS-station naar het 
bedrijvenpark Medel vice versa voor het personeel. Op andere tijden is de bus op 
afroep beschikbaar. In samenwerking met het CWI worden chauffeurs ingezet in 
het kader van werkervaringsplaats. Er zijn doorgroeimogelijkheden naar een vaste 
aanstelling bij het vervoerbedrijf.

De bus is voor de reiziger de laatste schakel in de keten van het station naar het 
bedrijventerrein Medel.

Met de inzet van de Medelbus is het bedrijventerrein beter bereikbaar voor de 
openbaar vervoer reiziger.

Provincie, vervoerder (Arriva) en het CWI Tiel werken samen in dit project.

De invulling die door Gelderland is gekozen omvat zowel het verbeteren van de 
bereikbaarheid als ook de werkgelegenheid.

Contactpersoon Provincie Gelderland: de heer Van der Wart (026) 359 91 11

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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04We kunnen nu binnen seconden realiseren, waar mensen vroeger maanden, jaren of een 
mensenleven voor nodig hadden. Denk maar aan de correspondentie tussen mensen die 
ver van elkaar leven, denk aan wereldreizen of het verzamelen van encyclopedische kennis. 
Maar anderzijds is duidelijk dat wij, die sneller kunnen handelen, leren, reizen en produce-
ren, meer haast hebben dan mensen ooit hadden en dat we meer tijd te kort komen dan 
al die trager levende mensen2.

In een leven van 74 jaar besteden mensen gemiddeld 8,5 jaar aan reizen3. 
Onderstaande voorbeelden dragen bij aan het verkorten van de reistijd.

Concessie Waterbus: Waterbus Dordrecht – Rotterdam

Als pilot voer de waterbus in de periode van half februari tot half april in de ochtend- 
en de avondspits als sneldienst tussen Dordrecht en Rotterdam v.v. Ten behoeve van 
het voor- en natransport kan de fiets mee worden genomen op de waterbus.

Snel vervoer over water is een concurrerend alternatief voor de auto gebleken: de 
reistijd halveerde. Uit onderzoek is gebleken dat de snelheid van de verbinding voor 
de reizigers de belangrijkste motivatie is om van de Waterbus gebruik te maken. Een 
ander belangrijk argument, wat ook bijdraagt aan een kortere reistijd, is het kunnen 
meenemen van de fiets op de waterbus. 

De reiziger waardeert de waterbus met het rapportcijfer 8,2. Het aantal reiziger is ten 
opzichte van de situatie voor de sneldienst gestegen met 9%. De fiets is belangrijk in 
combinatie met de waterbus. 58% van de reizigers gebruikt de fiets bij het voor- en/of 
natransport. 70% van deze fietsers neemt de fiets ook mee op de boot.
Door het succes van de pilot is de sneldienst opgenomen in het programma van 
eisen voor de lopende aanbesteding van het nieuwe contract voor de waterbus.

De vervoerder (Waterbus) heeft bedrijven binnen een straal van 3 kilometer van de 
aanmeerplaatsen benaderd. Samen met de bedrijven is gekeken of de Waterbus een 
alternatief kan zijn in de vervoerwijzekeuze van de werknemers.

Eén van de lessen uit de pilot was dat een groter succes met marketingacties 
gegenereerd kan worden wanneer de administratieve afwikkeling van abonnementen 
beter wordt gestroomlijnd.

Contactpersoon Provincie Zuid-Holland: de heer Boots (070) 441 66 11

4. Help mij aan snelle verbindingen, want ik ben graag zo min mogelijk tijd aan 

reizen kwijt.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Zeeuwsch-Vlaanderen: Grensoverschrijdend vervoer

De provincie Zeeland biedt openbaar vervoer dat niet bij de landsgrenzen stopt. 
Waar voorheen de keten uit twee lijnen bestond, is nu een doorgaande verbinding 
gerealiseerd. Specifiek te noemen zijn lijn 2 Breskens – Brugge en lijn 19 Hulst 
– Antwerpen – Breda. 

Lijn 2 wordt in gezamenlijkheid geëxploiteerd door Veolia en de Belgische vervoerder 
De Lijn (als lijn 42). Beide bedrijven rijden een aantal doorgaande ritten, waardoor 
geen sprake is van een overstap bij de landsgrens.
Lijn 19 was van oudsher een binnenlandse verbinding. Het traject door België werd 
gereden zonder te halteren. Door een stop in Antwerpen heeft deze lijn ook betekenis 
gekregen in het grensoverschrijdend vervoer.

Voor inwoners van Zeeuwsch-Vlaanderen liggen veel bestemmingen zoals zieken-
huizen, winkels en scholen in Vlaanderen. De steden Brugge, Gent en Antwerpen zijn 
met directe snelle busverbindingen bereikbaar.

De verbetering van het grensoverschrijdend vervoer heeft geleid tot een forse 
toename van het aantal reizigers. Opvallend is dat niet alleen Nederlanders gebruik 
maken van de buslijnen. Ook vele Vlamingen reizen met de bus naar Zeeuwsch-
Vlaanderen. Dit verstrekt de onderlinge band tussen Vlamingen en Nederlanders.

De vervoerders De Lijn (België) en Veolia (Nederland) exploiteren in gezamenlijkheid een 
buslijn. Daarnaast werken de beide opdrachtgevers samen aan een optimaal lijnennet.

Om te voorkomen dat de reiziger twee aparte kaartjes moet kopen moet een 
combinatietarief worden aangeboden.

Contactpersoon Provincie Zeeland: de heer Chervet, (0118) 631644

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Rijkswaterstaat: Tijdelijk intercity overstappunt Best 

Rijkswaterstaat zet een reeks van middelen in om fileoverlast, door de 
werkzaamheden aan de A2, te verminderen. Eén van deze middelen is het IC Station 
Best. Station Best is een tijdelijk overstappunt waar reizigers de auto en trein kunnen 
combineren. Het overstappunt is in 4 maanden tijd gecreëerd om reizigers een snelle 
verbinding met het openbaar vervoer te bieden, als alternatief voor het filerijden als 
gevolg van de werkzaamheden aan de A2.

Automobilisten op de A2 kunnen bijvoorbeeld tijdens de spits tot een half uur sneller 
in Utrecht zijn door over te stappen. Actuele reisinformatie aan de A2, overstappen 
op een station vlak bij een afrit van de A2, gratis parkeren bij het station en een hoge 
frequentie van treinen naar Tilburg, Den Bosch, Utrecht/Schiphol en Eindhoven 
bieden de reiziger gemak.

Het aantal treinreizigers van en naar Best is in een half jaar tijd met enkele tientallen 
procenten toegenomen. Deze groei wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door een groep van enkele honderden A2 rijders, die nu dagelijks gebruik maken 
van het tijdelijke intercity overstappunt Best. Veel van deze mensen reizen naar 
Utrecht, Schiphol of Amsterdam. Deze mensen rijden vanaf Best niet meer op 
de A2, maar reizen comfortabel met de trein. Hierdoor is het aantal dagelijkse 
verkeersbewegingen op de A2 afgenomen, vooral tijdens de drukke spitsuren.

In dit project werken Rijkswaterstaat, NS, ProRail en de gemeente Best intensief 
samen. Rijkswaterstaat zorgt voor de reisinformatie langs de snelweg en de 
bereikbaarheid van het station. NS zorgt voor voldoende parkeerplaatsen en het 
vervoer per trein. ProRail voor het station en het perron en de gemeente Best voor de 
stationsomgeving.
 
Overstappunten tussen auto en openbaar vervoer zoals in Best zijn alleen succesvol 
wanneer alle betrokken partijen hun schouders eronder zetten, een bijdrage leveren 
vanuit hun eigen expertisegebied en het gemeenschappelijke belang in het vizier 
houden. Het gemeenschappelijke belang kan worden omschreven als het bieden van 
een goed alternatief voor de snelweg waaraan gewerkt wordt. Om vast te stellen wat 
een goed alternatief is, hebben alle partijen continu geredeneerd vanuit de voor- en 
nadelen van de auto en openbaar vervoer voor een weggebruiker op de A2 ter hoogte 
van Best. 

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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NS: Actuele reisinformatie bij Veenendaal de Klomp

Langs de A12 wordt de reiziger middels een bord geïnformeerd over de actuele 
reistijd met de auto en met een overstap op het OV.

De automobilist kan een weloverwogen keuze maken voor het doorrijden met de auto 
of het overstappen op het openbaar vervoer.

Door het tonen van de reistijdwinst die met het openbaar vervoer te behalen is, is het 
aantal overstappers op station Veenendaal de Klomp gestegen. De automobilisten die 
niet overstappen zien wel dagelijks het voordeel van de trein, langzaam draagt dit bij 
aan een betere beeldvorming over het openbaar vervoer.

NS en Rijkswaterstaat werken samen om de juiste reisinformatie te tonen.

De automobilist ontvangt reisinformatie van dat moment. Mogelijk stappen 
automobilisten niet over omdat ze verwachten dat ze op de terugweg voordeel van de 
auto hebben.

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Groningen Drenthe: Qliner en iQliner

Hoogfrequente busverbindingen bieden de reiziger in de spits een verbinding langs 
de file

De reiziger heeft met dit product een snelle busverbinding, die kan concurreren met 
de auto.

Enkele voorbeelden zijn de rechtstreekse bussen van Assen (519) en Drachten (514) 
naar het universiteitsterrein Zernike. Deze lijnen zijn met 200% gegroeid in een jaar 
tijd. Het aantal reizigers op de Qliner groeit met 10% per jaar.

De dienstregeling is tot stand gekomen door samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, met inspraak van de consumentenorganisaties.

Om de verwachtte reistijd te kunnen garanderen en om de korte reistijden te kunnen 
bieden maakt de bus deels gebruik van de vluchtstrook. 

Contactpersoon OV-bureau Groningen Drenthe: de heer Stoker (0592) 39 69 14

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam: RandstadRail

RandstadRail is de eerste LightRail verbinding van Nederland. RandstadRail verbindt 
de steden Zoetermeer – Den Haag en Rotterdam – Den Haag.

RandstadRail is een tussenvorm van tram, metro en trein en kan op alle sporen 
rijden. Hiermee rijdt RandstadRail niet alleen tussen de steden maar juist ook de 
steden in.
RandstadRail heeft comfortabele voertuigen met relatief veel zitplaatsen. De 
instap van en naar het station is gelijkvloers, dus klantvriendelijk voor ouderen, 
gehandicapten en reizigers met een kinderwagen.

Op dit moment maken 17.000 reizigers gebruik van de verbinding Zoetermeer – Den 
Haag. De verwachting is dat dit aantal groeit tot 42.000 reizigers in 2010. 
Op de verbinding Rotterdam – Den Haag reizen 7.000 reizigers. Naar verwachting 
groeit dit tot 28.000 in 2010. Als de koppeling met de Rotterdamse metro is 
gerealiseerd dan worden op de verbinding Den Haag Centraal – Rotterdam Slinge 
47.000 reizigers verwacht.

In het project RandstadRail werken het stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio 
Rotterdam en de vervoerders HTM en RET samen.

RandstadRail is een complex project zowel door de techniek en de besluitvorming. 
Technisch is RandstadRail een combinatie van trein, metro en tram. De 
besluitvorming is een proces tussen twee opdrachtgevers en twee vervoerbedrijven. 
Dit resulteert in enkele verschillen tussen het traject in de stadsregio Rotterdam en 
het traject in de Stadsregio Haaglanden. Op het samenlooptraject resulteert dit in 
enkele situaties die niet even duidelijk voor de reiziger zijn. 

Contactpersoon stadsgewest Haaglanden: de heer Hillhorst (070) 750 1500
Contactpersoon stadsregio Rotterdam: mevrouw Van der Eijk (010) 417 23 89

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Zuidwest Drenthe, Noordoost Overijssel en Zwolle: 
Stadsdienst Zwolle

De stadsdienst van Zwolle kent een gestrekte lijnvoering

Door de lijnen meer uit de woonwijken te halen rijden de bussen beter op tijd en zijn 
de reizigers sneller op het station.

De reistijd voor reizigers is verkort.

De provincie en de vervoerder werken samen aan de dienstregeling. 
Consumentenorganisaties hebben middels het ROCOV inspraak op de planvorming.

Er is altijd een dilemma tussen gestrekte lijnvoering en lijnvoering van deur-tot-deur. 
Komt de bus tot in de woonwijk dan is de afstand van de voordeur tot het openbaar 
vervoer voor veel reizigers korter. Bij gestrekte lijnvoering is de tijd in het voertuig 
veelal korter, maar mogelijk neemt de afstand tot het openbaar vervoer toe.

Contactpersoon provincie Overijssel: mevrouw Stremmelaar–Veluwenkamp (038) 
4998899

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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“Waar vrouwen zoal op wachten4” 

Een vrouw wacht gemiddeld 452 minuten per week, dat is 396 uur per jaar.  In 25 jaar 
wacht ze één jaar en zes weken. Zóveel minuten op het gaar worden van de peultjes, zó-
veel minuten in winkels, of voor loketten. Dat hebben ze uitgerekend, het stond laatst in
de krant en het is een benauwende en overtuigende statistiek geworden. 
Maar toch ontbrak er iets aan. Want dat was allemaal het doorsnee-wachten van een 
doorsnee-vrouw, maar welke vrouw leeft helemaal doorsnee? Geen een. 
Nee, het zijn de bijzondere, de klemmende, de nood-wachtgevallen, die ons de das om-
doen. Je zou dan ook een soort statistiek kunnen aanleggen, die er als volgt uitziet: 
Wachten op lijn 9 naar huis, als je ineens weet dat je die morgen de bruine bonen hebt 
laten opstaan op een hoog gasje. 1½ eeuw. Wachten op de veearts, als je denkt dat de kat 
stikt. 1 eeuw. Wachten op de loodgieter met je duim op ’t gat van de waterleiding, terwijl 
je beseft dat je er bij staat als een plaatje in Punch. 2 eeuwen. Wachten op het woord van 
de Grote Man tegenover je, die over je carrière zal beslissen: Tot mijn spijt, Mejuffrouw, of: 
Het doet me genoegen, Mejuffrouw. 3 eeuwen. … 
Ziet u, op die manier loopt het op, het wachten… En er zijn zóveel soorten van wachten. … 
Maar och, het hele leven wordt ons al verteld dat we moesten wachten: 
Wacht maar tot je groot bent. Wacht maar tot de oorlog over is. Wacht maar tot Ome 
Koos dood is. Wacht maar tot er nieuw behang op zit. .. Nou, dan kan het wachten op ’t
koken van de melk er nog wel bij.”

In de beleving van Annie MG Schmidt kan het wachten op de trein er ook nog wel bij, 
maar over het algemeen ervaart de reiziger het als prettig wanneer het wachten wordt 
beperkt of veraangenaamd.

Concessie Den Haag Rail: Tramtunnel Den Haag

De Haagse tramtunnel is een circa 1250 meter lange tunnel voor trams en het 
lightrail-project RandstadRail. De tunnel ligt in het centrum van Den Haag en bevat 
twee ondergrondse tramhaltes; halte Spui en halte Grote Markt. Een ondergrondse 
parkeergarage maakt deel uit van het project. Het totale complex heet het Souterrain.

De twee ondergrondse tramhaltes hebben elk hun eigen kenmerkende architectuur. 
De tunnel is in zijn geheel ontworpen onder leiding van architect Rem Koolhaas. 
Het ontwerp is later meegenomen door architect Rob Hilz, tegenwoordig werkzaam 
als zelfstandig architect (bureau Lab-Da). De perrons zijn van hout. De wanden 
zijn voor het grootste gedeelte onafgewerkt gelaten; de ruwe betonnen diepwanden 
blijven zichtbaar. Met behulp van speciale verlichting worden de wanden zelfs 
extra geaccentueerd. De halte en de parkeergarage erboven hebben ondergrondse 
verbindingen met een aantal nabij gelegen warenhuizen. In de houten perronvloeren 

05
5. Wachten vind ik niet leuk. Laat mij daarom frequent kunnen instappen. Als ik 

precies weet hoe lang ik nog moet wachten, kan ik zelf bepalen wat ik in de tus-

sentijd doe. Een aangename wachtplek is prettig.
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van station Grote Markt is een mozaïek opgenomen dat een oude stadsplattegrond 
van Den Haag weergeeft. In glazen putten in dit deel van het perron worden 
archeologische voorwerpen tentoongesteld, die werden gevonden tijdens de bouw 
van de tramtunnel. De half verdiepte hoofdingang van station Grote Markt komt 
rechtstreeks uit op het gelijknamige plein.

De tramtunnel is een aangename wachtplek voor de reiziger.

De Haagse tramtunnel is geopend op 16 oktober 2004. Het Souterrain, het geheel 
van tramtunnel en parkeergarage, heeft inmiddels enkele bouwkundige prijzen 
gewonnen.
 
De beide eigenaren Q-Park en de Gemeente Den Haag dragen zorg voor het dagelijks 
beheer van alle installaties in het souterrain. Het dagelijks beheer wordt in opdracht 
van de gemeente uitgevoerd door HTM (het openbaar vervoerbedrijf). De BHV 
(bedrijfshulpverlening) is ook in handen van HTM. 

Contactpersoon HTM: mevrouw Hendriksen (070) 374 9495

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken
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Concessie Waterland: Hoge frequentie Purmerend – Amsterdam 

Tussen Purmerend en Waterland rijden tijdens de spitsuren de bussen in een 
frequentie van 12 keer per uur. De bus maakt grotendeels gebruik van de busbaan.

Een reiziger uit Purmerend hoeft niet meer op de klok te kijken, iedere 5 minuten 
vertrekt een bus naar Amsterdam. Reizen zonder kennis van de dienstregeling is 
hierdoor mogelijk.

Ten opzichte van andere regio’s maken in Purmerend extreem veel forensen gebruik 
van de bus. Aan de nieuwe bewoners van Waterland is een gratis abonnement 
aangeboden. 38% van de forensen die voorheen met de auto naar het werk ging, 
heeft na deze actie aangegeven om voortaan met de bus naar het werk te gaan.

De vervoerder Arriva en de concessieverlener Stadsregio Amsterdam hebben samen 
afspraken gemaakt over deze dienstverlening. Arriva promoot regelmatig middels 
marketingacties de hoge frequentie en het feit dat in de spits de reistijd met de bus 
naar Amsterdam 50% korter is dan met de auto.
 
Om een volwaardige keuze mogelijkheid te zijn is niet alleen de hoge frequentie van 
belang. De bus maakt grotendeels gebruik van de busbaan om zo langs de file te 
rijden, in plaats van in de file te staan.

Bij een hoge frequentie is beheersing van de rijtijd van belang. Beheersing van de 
rijtijd voorkomt clustering van voertuigen gedurende een periode. Het 5-minuten-
interval moet worden gewaarborgd.

Contactpersoon Arriva: mevrouw Slob (0513) 65 59 55

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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NS: Inrichting stations

Stations spelen een onmiskenbare rol in de keuze voor de trein. Op het station 
zorgen winkelformules ervoor dat het verblijf op het station aangenamer en nuttiger 
voor de klanten wordt. 

Door met de inrichting van de stations aan te sluiten bij de activiteiten van reizigers 
kan de reiziger dagelijkse bezigheden combineren met zijn verplaatsing. Dit 
voorkomt dat de reiziger nog andere locaties moet bezoeken en beperkt de tijd die 
nodig is voor verschillende activiteiten. Zo kan de reiziger bij de AH-to-Go nog snel 
een laatste boodschap doen. Door gebruik te maken van de werk- en vergaderplekken 
op de stations Den Bosch of Utrecht Centraal kan de zakelijke reiziger tijd besparen.

Het verblijf op het station wordt voor de reiziger nuttiger en aangenamer omdat 
de inrichting van stations is afgestemd op zijn behoeften. De nieuwe stations gaan 
meer bieden dan horeca en uitgebreidere winkelvoorzieningen. NS denkt ook aan 
de automobilist die bij het station zijn auto een kleine beurt kan laten geven. Ook 
studeert NS op een combinatie met kinderopvang en fitnesscentra. Bij Ako en de 
FreeRecordshop komen oplaadstation voor bijvoorbeeld iPod en laptop. En NS 
onderzoekt de mogelijkheid van apotheken en stomerijen op stations.

Servex is het onderdeel van NS dat gaat over winkels en horeca. Servex beheert 22 
formules met 325 verkooppunten op 110 stations. De grootste formule is AH to go. 

Mensen komen in hoofdzaak naar het station om te reizen. De gemiddelde reiziger 
verblijft 7 minuten op het station. NS verwacht dat de tijd die de reiziger doorbrengt 
op het station iets toeneemt bij uitbreiding van het winkelbestand en wanneer er 
meer treinen rijden. Als je weet dat wanneer je een trein laat gaan de volgende ook 
snel komt, dan ben je geneigd om nog even een boodschap te doen.

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Salland: Stadsdienst Deventer 

Sinds januari 2008 rijden alle stadsbussen in Deventer in een kwartierdienst.

De reiziger heeft een hoogfrequente verbinding binnen de stad Deventer. 

De reiziger in de stad kan nagenoeg zonder dienstregeling reizen.

De dienstregeling komt tot stand in samenspraak tussen vervoer en opdrachtgever, 
met daarbij inspraak van het ROCOV.

Omdat alle bussen in een kwartierdienst rijden is afstemming mogelijk. Tevens biedt 
het kansen voor vaste patroontijden. 

Contactpersoon provincie Overijssel mevrouw Stremmelaar–Veluwenkamp (038) 
4998899

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten



            

            
32 De overstap



            

            
33 De overstap

6. Maak het mij zo gemakkelijk mogelijk. De dag heeft al 

genoeg uitdagingen. Reizen vind ik best plezierig, maar be-

spaar mij uitzoekerij. Ik wil eenvoud. Gedoe is taboe.

7. Ik hou niet zo van gebruiksaanwijzingen. En doe de dingen 

liefst meteen vanzelf goed. Zorg dat het openbaar vervoer 

ook vanzelf spreekt. Als het echt nodig is, geef me dan begrij-

pelijke informatie als ik het verwacht. Ik vind het niet nor-

maal dat ik daarvoor moet betalen. Geef mij de antwoorden 

die ik op dat moment zoek.

8. Vermoei mij niet met complete dienstregelingen, hele 

lijnennetten en verwarrende lijnnummers. Vertel mij waar 

ik heen kan: geen lastige haltenamen van straten die ik niet 

ken. Geef lijnen bijvoorbeeld ook kleuren en haltes ook num-

mers.

06
07
08
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Chrétien Gerrits (Material): “De drie reizigerswensen komen allen op hetzelfde neer: 
“maak het openbaar vervoer vanzelfsprekend”. Dan heb je geen gebruiksaanwijzing nodig 
(wens 6), zijn er geen verwarrende zaken (wens 7) en zie ik in één oogslag wat ik moet 
doen (wens 8). 

Het vanzelfsprekend maken van openbaar vervoer is niet zo eenvoudig. Want het OV 
is complex. Zo is het Nederlandse openbaar vervoer aanbod logistiek gezien vele malen 
complexer dan het vliegverkeer in de hele wereld bij elkaar. Niet alleen is het aantal Neder-
landse haltes en stations drie keer zo groot als het totale aantal luchthavens, vliegvelden 
en airstrips. Belangrijker nog is dat het aantal bestemmingen per lijn een veelvoud is van 
het aantal bestemmingen van een vliegtuig. Dat maakt communiceren lastig. Om met 
het openbaar vervoer te kunnen reizen moet je je die taal eerst eigen maken. Dat geldt 
natuurlijk ook voor automobilisten. Hoe eenvoudiger de taal hoe groter het gebruik.

Vanzelfsprekend maken van openbaar vervoer begint daarom bij bewustwording. Want je 
ziet het pas als je het doorhebt5. Openbaar vervoer is vrijheid om je te kunnen verplaatsen. 
Maar de gebruiker associeert openbaar vervoer niet direct met vrijheid. Het begrip vrijheid 
kleeft in sterkere mate aan de auto en de fiets. Toch heeft openbaar vervoer in potentie een 
grotere vrijheid dan de auto. Men wordt immers gereden, hoeft zich geen zorgen te maken 
over een krasje, de benzinekosten of een parkeerplaats en reist idealiter zonder plannen of 
nadenken, waarheen men wil.

Bouwstenen van vanzelfsprekend openbaar vervoer zijn o.a. een vanzelfsprekend 
lijnennet en dienstregeling en een vanzelfsprekende communicatie/marketing. In 
onderstaande voorbeelden wordt aangegeven hoe het reizen met het openbaar 
vervoer voor de reiziger makkelijker wordt.

OV-wijzer®

Het OV-wijzer-concept is een vorm van ‘vanzelfsprekende’ communicatie/marketing 
en uniek in de wereld. Tussen 1997 en 2007 zijn o.a. in Amersfoort, Leiden, Breda 
en Tilburg huis-aan-huis wijkfolders volgens het OV-wijzer-concept verspreid. Het 
concept is ook toegepast voor bedrijventerreinen en individuele instellingen als 
ziekenhuizen en scholen in Amsterdam, Haarlem, Nieuwegein en Tilburg en op 
haltes en knooppunten in Flevoland, Noord-Brabant en Gelderland. 
De OV-wijzerkaart laat op maat zien waar men vanaf de betreffende plek naar 
toe kan reizen en hoe lang dat ongeveer duurt. Het is dus geen lijngerichte maar 
een bestemmingsgerichte aanpak. Want mensen denken niet in lijnen maar in 
bestemmingen.  
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Het geeft inzicht in de bereikbaarheid in de eigen regio vanuit je eigen wijk, of in het 
voorbeeld van of naar Amsterdam RAI. Je ziet in één oogopslag of openbaar vervoer 
een interessante optie is voor je eigen bestemmingen of dat men toch beter de auto 
of de fiets kan nemen: “what you see is what you get”. Op de achterzijde van de 
folder is weergegeven waar de dichtstbijzijnde bus of trein vertrekt en hoe laat men 
op kan stappen. Men kan dus meteen reizen. Zonder puzzelen of onzekerheid.

Liefst 90% van de mensen vindt deze vorm van informatie (zeer) duidelijk en (zeer) 
nuttig. Dit zijn bijzonder hoge cijfers in vergelijking tot de conventionele lijnenfolders 
en lijnennetkaarten. Belangrijker nog is dat 23 tot 35% aangeeft vaker te gaan reizen 
door deze vorm van informatie en 45% aangeeft dit misschien te gaan doen.

In het geval van het voorbeeld van Amsterdam RAI: GVB, Connexxion en NS. In 
andere gevallen ook andere vervoerbedrijven en overheden.
 
Hoe eenvoudig en vanzelfsprekend het resultaat ook lijkt, het betreft een geheel 
nieuwe aanpak. Via wijken en bestemmingen, met ‘anders denken’ en complex 
vertaalwerk van Material om tot eenvoud te komen. Dat vergt visie bij alle 
betrokkenen.

Contactpersoon: Material, adviesburo voor product-marktontwikkeling, 
Chrétien Gerrits directeur (06) 476 98 761

Disclaimer (zie pag 64)

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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9292 Reisinformatie

9292 is het nummer dat vrijwel iedere OV-reiziger kent. Vooraf aan de reis of tijdens 
de reis kan de reiziger via telefoon of internet contact opnemen met 9292. 9292 
neemt de reiziger aan de hand mee naar zijn eindbestemming.

9292 is een vertrouwd nummer dat de reiziger altijd kan raadplegen als hij de weg 
in het openbaar vervoer is kwijtgeraakt. De reiziger kan via allerlei kanalen altijd en 
overal informatie opvragen die de reis betreft. Met goede en objectieve voorlichting 
is de huidige OV-reiziger geholpen in de beste keuze. De keuzereiziger wordt aan het 
handje meegenomen door het OV-netwerk, thuis of onderweg. 

9292 is bij driekwart van de Nederlander bekend: iedereen die een reisadvies nodig 
heeft kan dit op de ene of de andere manier verkrijgen. Altijd en overal. Collectief of 
persoonlijk. Het is conform de wens en verwachting van de reiziger van vandaag, 
geheel passend in momentbehoeften van reizen, verwachting, keuzegedrag en 
soepele integratie van technische hulpmiddelen in ieders life-style.  
9292 maakt als informatieloket voor het reizen per OV een explosieve stijging door. In 
2007 gaf 9292 via al haar kanalen 72 miljoen reisadviezen. In 2008 streeft 9292 af 
op 85 miljoen deur-tot-deur reisadviezen met alle vormen van OV. De klant volgt het 
reisadvies op met 85% en geeft 9292 nog steeds een 8 voor kwaliteit en service. 

9292 is een nauwe samenwerking van alle OV vervoerders in Nederland. De overheid 
geeft 9292 helpen oprichten met een opstartsubsidie. Ook de klant werkt met 
9292 samen: 9292 heeft dagelijks nauwe contacten met de belangenorganisaties, 
overheden en vele duizenden klanten via telefoon en internet. 9292 werkt op internet 
nauw samen met de sites van vervoerders zoals RET en NS en sinds kort ook met de 
ANWB.

De opzet van het openbaar vervoer zou dusdanig moeten zijn dat  de reiziger 
zonder gebruiksaanwijzing kan reizen. Gelet de vraag naar openbaar vervoer is het 
reizen zonder dienstregeling niet altijd mogelijk. 9292 biedt in die situaties en op 
momenten van verstoring van de dienstregeling een uitkomst voor de reiziger.

Contactpersoon 9292 Reisinformatie: de heer Mijling (030) 232 8806

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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 Concessie Rotterdam: Lijnen met kleuren en namen

De RET gebruikt op haar lijnennetkaart kleuren voor de verschillende lijnen. De lijnen 
zijn onderscheidend in de frequentie waarin ze rijden. De kleuren van de vier soorten 
buslijnen komen terug op de haltepaal. Voor de tramlijnen blijft de kleur geel gebruikt 
op de haltepaal. 

Aan de hand van de kleur, ziet de reiziger in één oogopslag welke lijn het beste op uw 
reiswensen aansluit.

Het resultaat is een eenduidige afstemming tussen lijnennetkaart en het openbaar 
vervoer op straat. 

Voor de lijnennetkaart is samengewerkt met de vervoerders Connexxion en Qbuzz, 
zodat in de stadsregio Rotterdam voor het gehele lijnennet dezelfde kleurcodering 
wordt gehanteerd.
 
Er is een maximum aan het aantal onderscheidende kleuren dat je kan gebruiken. 
Daarom voegen namen een extra onderscheidende dimensie toe. Bovendien 
sommige mensen zijn beter in getallen en anderen in namen. Dus als je  
lijnnummers, combineert met kleuren en namen dan weet je zeker dat iedereen iets 
heeft dat hij/zij makkelijk onthoudt.

Contactpersoon RET: mevrouw Van de Berg (010) 447 69 11

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten



            

            
38 De overstap



            

            
39 De overstap

Om te kunnen reizen heeft de reiziger informatie nodig. Niet alleen voor vertrek, maar ook 
tijdens de reis. De reiziger wilt weten of hij de verwachtte aankomsttijd haalt en wat de 
mogelijke alternatieven zijn als de reis anders loopt dan vooraf gepland. Na het uitstappen 
wilt de reiziger worden geïnformeerd hoe hij van de halte op de eindbestemming komt. 
Door te zijn geïnformeerd kan de reiziger de regie over zijn eigen reis nemen. 

In de projecten GOVI (Grenzeloze OV Informatie) en BISON (platform voor Beheer 
Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland) werken decentrale overheden, 
vervoerders en marktpartijen samen aan gegevensverzameling en standaarden om 
actuele reisinformatie aan te kunnen bieden. Voor de reiziger onderweg is belangrijk 
hoe deze informatie aan hem wordt gepresenteerd. Onderstaande voorbeelden geven 
de reiziger in één oogopslag de informatie die hij zoekt.

Hermes Groep NV: Infotin

De Infotin toont de reiziger bij de bushalte actuele informatie over de vertrektijden. 
Op de Infotin ziet de reiziger op de minuut nauwkeurig hoe laat de eerstvolgende bus 
bij de halte vertrekt.

Voordeel voor de reiziger Infotin wordt door de vervoerder Hermes in de 
streekgebieden toegepast. Juist in het streekvervoer met de lagere frequenties is het 
voor de reiziger belangrijk om te weten hoe laat de eerst volgende bus vertrekt.

Infotin voorziet in een behoefte van de reiziger. Op korte termijn woren 1.000 
infotinsystemen in de Stadsregio Eindhoven geplaatst. Ook in Almere en Leeuwarden 
zijn halten uitgerust met dit systeem

Infotin is een gezamenlijk project van de Stadsregio Eindhoven en de Hermes Groep 
NV. De realisatie van het systeem Infotin verricht het projectbureau Technolution in 
Gouda. 

Bij het ontwerp van Infotin heeft duurzaamheid van het systeem voorop gestaan. De 
technische specificaties van Infotin maken het mogelijk om het systeem te plaatsen 
zonder dat daar bekabeling voor moet worden aangelegd op de halte.

Contactpersoon Hermes Groep NV: de heer Van den Broek (040) 235 8600

09
9. Ik zie graag in één oogopslag waar ik heen moet. Laat mij niet verschillende 

borden hoeven checken. Laat digitale informatie kloppen met de werkelijkheid.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Stadsregio Amsterdam: Reisinformatie op busstation Zaandam

Op het busstation van Zaandam kan de reiziger naast informatie over de 
busdienstregeling ook informatie over NS vinden. Op het busstation is een 
reisinformatiepaneel van NS geplaatst.

De reiziger kan al op het busstation zien of de aansluitende trein op tijd rijdt. 
Hierdoor weet de reiziger of hij moet rennen om zijn trein te halen of dat hij nog 
langs de kiosk kan lopen voor een croissantje en een krantje.

De reiziger heeft meer controle over zijn eigen reis.

In dit project werkt de Stadsregio Amsterdam samen met de vervoerders.

Vanaf het tijdelijke busstation moet de reiziger verder lopen naar het station dan 
vanaf het reguliere busstation. Ter compensatie van dit ongemak heeft de stadsregio 
een bord met actuele vertrektijden van de trein opgehangen. Het informeren van 
reizigers bij gewijzigde omstandigheden is in veel gevallen aanleiding voor extra 
informatie aan de reiziger, maar ook in standaardsituaties moet de reiziger worden 
geïnformeerd. Deze stap heeft de stadsregio Amsterdam ook gezet, want ook bij 
busstation Amsterdam Bijlmer Arena wordt de reiziger geïnformeerd over de actuele 
treintijden én metrotijden.

Contactpersoon Stadsregio Amsterdam, de heer Van Paridon

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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HTM: HTM  mobiel

Onderweg informatie opvragen over haltetijden, routes of actuele wijzigingen? Dat 
kan met de gratis services van HTM: imode, WAP en SMS. Imode is reisinformatie 
opvragen via mobiel internet. Het adres van deze pagina’s is imode.htm.net. Deze 
service is gratis, de reiziger betaalt alleen de kosten voor het gebruik van uw toestel. 
Ook voor het opvragen van de haltetijden via WAP heeft de reiziger alleen een 
mobiele telefoon, een palmtop of een andere ‘handheld device’ nodig. De reiziger 
surft eenvoudig naar wap.htm.net. De reiziger kan de actuele haltetijden ook via sms 
opvragen. De reiziger stuurt een sms-berichtje met het haltenummer naar nummer 
06 - 24949494 en binnen enkele ogenblikken ontvangt hij een berichtje van HTM 
terug met de actuele vertrektijd op de betreffende halte.

De reiziger kan op de momenten dat hij wenst informatie krijgen over de route, de 
haltetijden en de actuele wijzigingen in het lijnennet van HTM.

Deze service is door HTM opgezet

 HTM mobiel geeft de reiziger controle over de tijd en daarmee over zijn reis.

De sms-service wordt met ingang van de dienstregeling 2009 ook ingezet door 
Connexxion in de regio Utrecht.

Contactpersoon HTM: de heer Vermeulen (070) 374 9000

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Klanten zijn de bron van het bestaan van elke organisatie. Het is daarom niet meer dan 
normaal dat organisaties klantvriendelijk zijn. Inderdaad, niet meer dan normaal, dus niet 
genoeg. Wie er zeker van wil zijn dat zijn inkomstenbron niet opdroogt, moet klantgericht 
zijn. En klantgerichtheid is heel iets anders dan klantvriendelijkheid.
Bij klantgerichtheid draait het erom de klant niet te geven wat hij vraagt maar wat hij no-
dig heeft. Dat zijn meestal twee zeer verschillende dingen. Een kapper bijvoorbeeld ‘doet’ 
helemaal niet in knippen, maar in zelfvertrouwen. Dat knippen doet hij er gewoon bij. Het 
is natuurlijk wel belangrijk dat zijn medewerkers dat ook weten6.

Fast Ferry: SMS contact 

Deze SMS-service is spontaan tot stand gekomen tussen een aantal vaste reizigers 
en de bemanning. Circa vier forensen op de ferry Hoek van Holland naar de Maas-
vlakte hebben telefoonnummers uitgewisseld met de bemanning van de Fast Ferry. 
De reizigers bellen met de bemanning wanneer de trein verlaat is.  De overstaptijd 
van de trein op de fast ferry is 7 minuten. Dit is bij een normale dienstuitvoering 
voldoende om van het station naar de aanlegsteiger te lopen. Bij vertraging van de 
trein wordt de tijd krap. De ferry vaart één keer per uur, de boot missen leidt dus tot 
een lange wachttijd. Er is voldoende speelruimte in de dienstregeling van de ferry, 
dus als de bemanning weet dat de trein verlaat is dan kunnen ze wachten op de 
vertraagde reizigers. Middels een telefoontje houden de treinreizigers de bemanning 
op de hoogte. De treinreizigers geven ook door wanneer ze een dag vrij zijn of een 
uur later beginnen, zodat dan niet tevergeefs op hen gewacht wordt. 

Vertragingen zijn vooral hinderlijk als daardoor de overstap op de volgende 
(laagfrequente) OV schakel wordt gemist. Reizigers willen graag zekerheid over de 
overstap. Door het telefoontje wordt een lange wachttijd voorkomen.

De grotere betrouwbaarheid van de overstap maakt de boot trein combinatie voor 
een groter publiek aantrekkelijk.

 Er is een samenwerking tussen forensen en het personeel van de vervoerder

Wachten op overstappers is alleen mogelijk als de dienstregeling daarmee niet in 
gevaar komt. Dit soort arrangementen is erg afhankelijk van betrokken personeel en 
reizigers. Buiten de uren dat de forensen er niet zijn is er geen arrangement. In de 
toekomst zou het arrangement kunnen worden uitgebouwd door contacten tussen de 
treindienstleiding en de schippers te organiseren.

Contactpersoon RET: de heer Mol (010) 447 69 11

10. Ik ga ervan uit dat de chauffeur of conducteur mij graag helpt 

als dat nodig is.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Amsterdam: GVB Gastvrij

In de periode juni – september staan zes medewerkers van het GVB op donderdag 
– vrijdag – zaterdag op station Amsterdam Centraal om reizigers de weg te wijzen en 
de vragen over het openbaar vervoer te beantwoorden.

Reizigers vinden het moeilijk zich te oriënteren op drukke plaatsten. Herkenbare 
service mensen zorgen voor duidelijkheid.

De reizigers voelen zich zekerder omdat ze meer controle over de situatie hebben. Ze 
kunnen bij iemand terecht als ze vragen hebben.

Dit project is een initiatief van het GVB. De medewerkers die reizigers informeerden 
waren niet de mensen die dit dagelijks voor hun werk doen. In dit project is al het 
niet-rijdend-personeel uitgenodigd om aan de klanten service te verlenen.
 
Het is belangrijk dat de servicemedewerkers over de juiste informatie beschikken. 
Zeker bij verstoringen. De reiziger ervaart het als prettig wanneer hij niet op zoek 
moet naar de informatie, maar dat hij pro-actief wordt geïnformeerd.

Contactpersoon GVB: mevrouw Wijkniet (020) 460 6060

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Twente: OV ambassadeurs

U wilt graag met het openbaar vervoer reizen, maar weet niet zeker of dat voor u 
mogelijk is. Kan ik makkelijk instappen? Kan ik mee in mijn rolstoel? Hoe werkt alles? 
De OV-ambassadeurs zijn er voor al uw vragen. Zij geven voorlichting en trainingen 
zodat de reiziger (opnieuw) kennis kan maken met de verbeterde toegankelijkheid van 
bussen in Twente. Ook begeleiden zij reizigers eenmalig op een busrit. Op deze wijze 
ervaart de reiziger of het reizen met het openbaar vervoer voor hem een mogelijkheid 
is.

Reizigers die onzeker zijn over de mogelijkheden die het openbaar vervoer voor hun 
biedt krijgen begeleiding en uitleg over het reizen met het openbaar vervoer. De 
reiziger heeft het gevoel meer controle te hebben over de situatie.

Door de inzet van de OV-ambassadeurs is het gebruik van het WMO vervoer gedaald. 
Reizigers ervaren dat ze zelfstandig met het reguliere openbaar vervoer kunnen 
reizen. De mobiliteit van de mensen neemt toe.

Dit is een actie van stadsregio Twente. Regio Twente is het samenwerkingsverband 
van de 14 Twente gemeenten.

De voorlichting die de ambassadeurs geven wordt ondersteund met de inzet van 
toegankelijk materieel.

ContactpersoonTwente: OV-ambassadeur Twente (053) 480 74 85 

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Onbekend maakt onbemind. Mensen die met het openbaar vervoer reizen oordelen 
positiever over het openbaar vervoer dan mensen die het alleen kennen van horen zeggen. 
Het imago van het openbaar vervoer kan dus worden verbeterd wanneer meer mensen het 
reizen met het OV ervaren. Nederlanders zijn gevoelig voor prijsprikkels.

Provincie Limburg: Cultuurkaartje OV voor het basisonderwijs

De provincie Limburg introduceert het cultuurkaartje. Vanaf 1 oktober 2008 krijgen 
basisscholen in Limburg de mogelijkheid om tegen een eenheidstarief met het 
openbaar vervoer meer dan 80 cultuur- en natuurlocaties te bezoeken. Kinderen 
maken op deze wijze kennis met het openbaar vervoer en met cultuur en natuur.

Op deze wijze maken kinderen uit het primair onderwijs in Limburg kennis met het 
openbaar vervoer en met de regionale en lokale natuur en cultuur.

Dit project is gestart op 1 oktober 2008. Deze periode is te kort om nu al te spreken 
van resultaten. In het verleden kende Limburg al een cultuurkaartje, dit kaartje was in 
die periode zeer succesvol.

In het project werkt de provincie (afdeling Mobiliteit en afdeling Cultuur, Welzijn en 
Zorg) samen met NS en Veolia Transport Limburg.

Scholen wordt geadviseerd om minimaal 14 dagen voor het bezoek contact op te 
nemen met de te bezoeken instelling. De instelling regelt dan het vervoer van en naar 
de halte. Veolia stuurt het vervoerbewijs en de factuur voor de vervoerkosten.

Contactpersoon provincie Limburg: de heer Hamakers (043) 389 78 67

11. Bied mij eenvoudige tarieven en makkelijke manieren om te betalen. 

Aantrekkelijke pasjes en abonnementen trekken mij over de streep om vaker te 

komen.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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HTM: Gratis met het OV naar het theater

In Den Haag kunnen bezoekers van de belangrijkste theaters gratis gebruik maken 
van het openbaar vervoer van HTM. Het theater kaartje is gelijk het vervoersbewijs.

De bereikbaarheid van het theater staat onder druk. Aangezien veel voorstellingen 
net na de spits beginnen, komen steeds meer mensen te laat. Gehaast door file 
en parkeerdruk in een theater aankomen past ook niet bij een avondje uit. Met het 
openbaar vervoer reist de reiziger comfortabel naar het theater.

De kans dat mensen op tijd in het theater arriveren wordt aanzienlijk vergroot.

Voor deze actie is er een samenwerking tussen de theaters, Haaglanden en HTM.

Slechte bekendheid bij het publiek is het grootste afbreukrisico van deze actie. 
Op de websites van de theaters en de uit agenda dient deze actie groot te worden 
aangekondigd. 

Contactpersoon HTM: mevrouw Hendriksen (070) 374 9495

HTM: Groene abonnement

HTM heeft het groene abonnement ontwikkeld. Reizigers betalen niet extra voor dit 
abonnement maar HTM schenkt wel een deel van haar inkomsten aan een goed doel. 

Het openbaar vervoer heeft al een groen imago. Met het groene abonnement levert 
de reiziger een extra bijdrage aan het milieu zonder dat het de reiziger geld kost.

Reizigers voelen zich gesteund in hun maatschappelijk verantwoorde 
verplaatsingswijze.

Deze actie is door HTM ontwikkeld.

Te sterk op duurzaamheid steunen heeft het risico dat mensen “duurzaamheidsmoe” 
raken. Het is dus van belang het argument niet al te dwingend in te zetten.

Contactpersoon HTM: mevrouw Hendriksen (070) 374 9495

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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GVB: All in one travelcard

Rond Amsterdam kunnen toeristen gebruik maken van de All in one travelcard. 
Daarmee kan zowel van NS als het GVB gebruik worden gemaakt. De kaart is op de 
luchthaven te koop en geldig voor een periode van 24, 48, 72 of 96 uur. Daarna mag 
er worden teruggereisd naar Schiphol. Meer toeristen zullen voor het OV kiezen 
tijdens hun verblijf in Nederland. Dit betreft een pilot.

Veel toeristen zijn afhankelijk van het OV in Nederland. Het kaartjessysteem in 
Nederland is moeilijk te begrijpen en een boze conducteur – omdat het verkeerde 
ticket is gekocht – komt de vakantiepret niet ten goede.

Toeristen kunnen makkelijk van het OV gebruik maken.

In deze pilot werken GVB, NS en Amsterdam Toerisme & Congres Bureau samen.

Het zal reizigers niet direct duidelijk zijn dat de kaart niet geldig is bij de andere 
vervoerders rondom Amsterdam. 

Contactpersoon GVB: Mevrouw Wijkniet (020) 460 6060

Flevoland: Maxx kaartje

In Almere kan met Maxx kan voor 2 euro worden gereisd tot maximaal 1,5 uur. Er kan 
zo vaak worden overgestapt als gewenst. Er zijn ook meerreizen-kaarten en kaartjes 
voor het nachtnet. 

Veel gelegenheidsreizigers hebben geen abonnement of strippenkaart op zak. 

De kaartjes verlagen de drempel om met de bus te gaan.

Voor deze actie is een samenwerking tussen de opdrachtgever en Connexxion.

Deze actie is alleen geldig binnen het Maxx concept. Er kan dus onduidelijkheid 
optreden over andere buslijnen in het gebied.

Contactpersoon provincie Flevoland: de heer Van Selm (0320) 265 265

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Rotterdam: OV-Chipkaart

Sinds eind 2005 kunnen reizigers in de Rotterdamse metro gebruik maken van de 
OV-chipkaart. Rotterdam is het pilot gebied voor deze nieuwe manier van reizen. 
Wanneer de OV-chipkaart verder is uitgerold kan de reiziger in het openbaar vervoer 
reizen met één kaart.

Naast een veiliger openbaar vervoer biedt de OV-chipkaart de reiziger ook gemak. Zo 
hoeven reizigers geen zones meer uit te rekenen, omdat de reiskosten automatisch 
worden berekend en het saldo automatisch wordt afgeschreven.

Medio 2008 kiezen ruim 100.000 reizigers het in- en uitchecken boven het 
stempelen. Bij RET worden iedere maand ruim 2,5 miljoen ritten met de OV-chipkaart 
gemaakt.

Aan dit project wordt gewerkt door alle vervoerders en opdrachtgevers inclusief het 
rijk.

De complexiteit van het OV-chipkaart project in Nederland is uniek in de wereld. 
De reiziger wordt geconfronteerd met heel veel nieuwe elementen waardoor het 
niet meer eenvoudig is te leren en het gemak van de kaart op de achtergrond raakt. 
Belangrijk is dat het voor de reiziger bevatbaar is op welke wijze en welk tempo de 
veranderingen plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat de reizigers een geen-
gezeur-garantie krijgen mochten zich problemen voordoen.

Contactpersoon Stadsregio Rotterdam: mevrouw Van der Eijk (010) 417 23 89

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie DAV:  Eurokaartje

In de vervoersregio DAV is een eurokaartje ingevoerd. Reizigers betalen één euro voor 
een enkele reis. Dit kaartje is geldig binnen de grote steden Gorinchem en Dordrecht. 
In de avonduren is het Eurokaartje in het hele DAV-gebied te gebruiken en is twee uur 
geldig. 

Veel gelegenheidsreizigers hebben geen abonnement of strippenkaart op zak. Het 
Eurokaartje biedt de reiziger de mogelijkheid om toch tegen een laag tarief te reizen.

Dit kaartje is vooral bedoeld om meer mensen in de avond per bus te laten reizen. In 
de steden helpt het Eurokaartje om de parkeerdruk te verlagen.

Voor deze actie werkten de opdrachtgever samen met de vervoerder.

Het succes van deze actie valt of staat bij voldoende bekendheid bij het publiek en 
duidelijkheid over wanneer het kaartje wel en niet geldig is.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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In onderzoek is vastgesteld dat de kwaliteit van klantcontact na ‘vertrouwen in de dienst-
verlener’, het meest bepalend is in de beslissing van consumenten om een product al dan 
niet te kopen of te behouden. Techniek maakt het mogelijk veel klantcontacten zonder tus-
senkomst van een medewerker te laten verlopen. Denk aan automaten en internet. Voor 
veel situaties en mensen is dit een efficiënte oplossing, maar niet altijd. Ook in de telefoon-
markt zie je dit terug. Dat is een geautomatiseerde wereld en de meeste klantcontacten 
zijn dan ook digitaal of via de telefoon. Daarnaast blijven de aanbieders de mogelijkheid 
bieden in moderne, goedvindbare winkels persoonlijke adviezen te verstrekken en vragen te 
beantwoorden.

BRU: Klachtenafhandeling

De Bestuursregio Utrecht kent een laagdrempelige klachtenregeling en 
informatieverstrekking. Tegen regionaal tarief kan de reiziger een 088 nummer bellen.
 

Reizigers willen graag gehoord worden als ze een probleem hebben ondervonden 
tijdens de reis. Het geeft niet alleen erkenning maar vergroot ook het gevoel van 
controle over de situatie.

Het nummer is met ingang van de decemberdienstregeling 2008 in gebruik. Het is 
te kort om al te spreken over effecten van deze maatregel. Verwacht mag worden dat 
door de betere bereikbaarheid het aantal klachten aanvankelijk stijgt, waarna deze 
dalen, omdat opdrachtgevers en vervoerders beter kunnen inspelen op de grootste 
ergernissen van reizigers. 

Er is een samenwerking tussen opdrachtgever en bus- en tramvervoerders.

De reiziger voelt zich serieus genomen wanneer  structurele verbeteringen worden 
doorgevoerd die herhaling van klachten voorkomt.

Contactpersoon BRU: de heer Bouma (030) 286 25 79

12
12. Ik wil vaste dingen best via automatische systemen doen. Maar sluit me niet 

buiten als ik een keer persoonlijk contact wil.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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9292 Reisinformatie

9292 niet alleen te raadplegen via website, maar ook via telefoon en mobiele diensten 
Het is het nummer dat mensen kennen voor reisinformatie met het openbaar 
vervoer. 9292 is het voorbeeld waarbij mensen veel zaken zelf kunnen regelen, maar 
ook altijd kunnen terugvallen op een telefoniste. 

Internet is vandaag de dag het grootste kanaal voor advisering; de mobiele site van 
9292 maakt een explosieve stijging door. De telefoondienst schuift heel kenmerkend 
op van ooit oriënterend, naar nu als helpdesk voor de reis onderweg: lijfelijk via een 
reisadviseur bij lastige vragen of een persoonlijk gesprek, bij snelle treinadviezen 
is de sprekende computer een uitkomst. Daarnaast heeft 9292 de jacht geopend op 
de keuzereiziger: met goede, betrouwbare en vergelijkbare reisinformatie op het vlak 
van auto, OV en combinaties hiervan, meer autorijders in het OV verleiden. 

De reiziger kan via allerlei kanalen altijd en overal informatie opvragen die de reis 
betreft. Met goede en objectieve voorlichting is de huidige OV-reiziger geholpen in 
de beste keuze. De keuzereiziger wordt aan het handje meegenomen door het OV-
netwerk, thuis of onderweg. 

9292 is bij driekwart van de Nederlander bekend: iedereen die een reisadvies nodig 
heeft kan dit op de ene of de andere manier verkrijgen. Altijd en overal. Collectief of 
persoonlijk. Het is conform de wens en verwachting van de reiziger van vandaag, 
geheel passend in momentbehoeften van reizen, verwachting, keuzegedrag en 
soepele integratie van technische hulpmiddelen in ieders life-style.  
9292 maakt als informatieloket voor het reizen per OV een explosieve stijging 
door. In 2007 gaf 9292 via al haar kanalen 72 miljoen reisadviezen. In 2008 
streeft 9292 af op 85 miljoen deur-tot-deur reisadviezen met alle vormen van OV. De 
klant volgt het reisadvies op met 85% en geeft 9292 nog steeds een 8 voor kwaliteit 
en service. 

9292 is een nauwe samenwerking van alle OV vervoerders in Nederland en dat 
succesverhaal duurt al 16 jaar. De overheid heeft 9292 helpen oprichten met een 
opstartsubsidie. Maar ook de klant werkt met 9292 samen: 9292 heeft dagelijks 
nauwe contacten met de belangenorganisaties, overheden en vele duizenden klanten 
via telefoon en internet. 9292 werkt op internet nauw samen met de sites van 
vervoerders zoals RET en NS en sinds kort ook met de ANWB.

Lange wachttijd bij telefonisch informatie is de belangrijkste frustratie voor 
bellers. Piekmomenten bij problemen in de keten van OV zijn moeilijk qua wachttijd 
te verkleinen, maar gelukkig biedt de SMS-dienst en mobiel internet een enorme 
uitkomst voor de reiziger.

Contactpersoon 9292 Reisinformatie: de heer Mijling (030) 232 8806

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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De meeste mensen kiezen uit gewoonte. Voordat iemand alternatieven gaat overwegen 
moet hij zich eerst bewust worden van het bestaan van die alternatieven (awareness). 
Wanneer de reiziger zich bewust is van het bestaan van openbaar vervoeralternatieven 
blijkt hij daar bepaalde voorstellingen bij te hebben (perceptie). Pas als hij die vooronder-
stellingen heeft overwonnen kan hij tijdens het gebruik constateren 
of zijn voorkeuren overeenstemmen met de kwaliteit van het openbaar vervoer (concreet 
gebruik). (Railforum: De kunst van het verleiden: emoties in het openbaar vervoer. Railfo-
rum 2005)

Provincie Gelderland: Ervaar het OV 

De provincie Gelderland heeft een website geopend waarop een scala aan acties rond 
het openbaar vervoer te vinden is. Probeerkaartjes, krasloten, gratis groepsreizen en 
nog veel meer. Reizigers worden verleid om de site te bezoeken en te kijken wat er 
nu weer aan de hand is. Daarnaast krijgt iedere inwoner een gratis dagkaart en wordt 
verhuizers van een proefkaart voorzien.

Veel mensen reizen nooit met het openbaar vervoer. Door ze gericht gebruik te laten 
maken – al dan niet in een prettige context – wordt de drempel verlaagd.

Reizigers krijgen de kans het openbaar vervoer te heroverwegen.  

Deze acties zijn ontwikkeld door de provincie Gelderland.

Het afbreukrisico is klein. Alleen als het openbaar vervoer in de praktijk niet voldoet 
zal het aandeel mensen die na de acties blijft laag zijn. 

Contactpersoon Provincie Gelderland: de heer Van de Wart (026) 359 91 11

13. Meestal heb ik wel interesse in kortingen of stimulansen om iets nieuws te 

proberen. Vaak blijken mensen na het proberen ook terug te komen. 

13
Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Arriva: Uitdelen van abonnementen langs de file

Arriva heeft gedurende een maand maandabonnementen uitgedeeld langs de file in 
het concessiegebied Waterland. 

Forensen zitten vast in hun dagelijkse routine. De file is onderdeel van het bestaan 
en wordt nog nauwelijks als probleem ervaren. Als een deel van de autorijders over 
zou stappen op het OV zou het fileprobleem flink afnemen. Door het uitdelen van 
abonnementen heeft Arriva de reiziger bewust gemaakt van zijn vervoerwijzekeuze.

Bij nameting is gebleken dat 20% van de automobilisten na het aflopen van het 
maandabonnement nog steeds gebruik maakt van het openbaar vervoer.
 
Deze actie is een samenwerking tussen Arriva en de provincie Noord-Holland. De 
provincie heeft in haar bestek van het OV de voorwaarden geschapen waardoor dit 
soort acties mogelijk zijn.

Afbreukrisico is klein. Het OV moet wel op orde zijn. 

Contactpersoon Arriva: mevrouw Slob (0513) 65 59 55

Probeerkaartje bij verhuizing (Noord-Holland en Gelderland)

Een verhuizing is een duidelijk moment waarop mensen hun reispatronen 
heroverwegen. Probeerkaartjes helpen mensen die keuze ten gunste van het OV te 
laten vallen.

Reizigers kunnen makkelijk het OV uitproberen na een verhuizing.

Een aanzienlijk deel van de probeerreizigers blijft na de proefperiode OV reiziger. 
Het OV gebruik neemt dus toe.

Bij deze actie werken provincie en gemeenten samen.

Mensen zijn niet alleen geholpen met een gratis kaartje voor het openbaar vervoer. 
De reizigers moeten ook worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het 
openbaar vervoer bij hun in de omgeving. 
Om te voorkomen dat de actie verdwijnt tussen de overige reclamefolders die 
mensen bij een verhuizing krijgen is een opvallende verpakking noodzakelijk.

Contactpersoon Provincie Gelderland: de heer Van de Wart (026) 359 91 11

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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Het OV in Nederland heeft geen historie om veel aandacht te besteden aan schoonheid 
en leuke dingen. Andere producten zoals auto’s besteden juist extra veel aandacht aan 
deze ‘verborgen verleiders’ Menig auto wordt gekozen vanwege de uitstraling, het ‘gratis’ 
navigatiesysteem of de bijzondere kleur. Mensen identificeren zich graag met iets moois. In 
het OV is dit denken nog nieuw. De Zuidtangent en Randstadrail zijn goede voorbeelden 
van een product waar je graag in gezien wordt. 

Noordoost Overijssel: Lichtknopjes

Er zijn op de donkere haltes lichtknopjes aangebracht zodat de reiziger als het donker 
is een lichtje aan kan doen en de chauffeur ziet dat hij moet stoppen om iemand mee 
te nemen.

De reiziger ervaart een groter gevoel van veiligheid omdat hij op de halte een lichtje 
aan kan doen. Ook is de kans kleiner dat de buschauffeur de reiziger in het donker 
over het hoofd ziet.

Voor het aanpassen van de halte is samenwerking tussen de provincie en de 
infrabeheerder belangrijk.

Met een tijdschakelaar kan worden voorkomen dat de verlichting continu blijft 
branden.

Contactpersoon provincie Overijssel: mevrouw Stremmelaar–Veluwenkamp (038) 
4998899

14. In veel auto’s en op sommige fietsen voel ik mij verwend met 

handige extra’s. Maak het openbaar vervoer ook leuker en mooier.

14
Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten
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Concessie Rotterdam Rail: TramPlus

Bij TramPlus staat de wens van de reiziger centraal. Verhogen van het reiscomfort en 
betrouwbaarheid van het vervoersysteem zijn de uitgangspunten. Het tramnet wordt 
hiervoor tot in het kleinste detail verbeterd.

Snellere reistijden worden gerealiseerd door vrije baan, gelijkvloerse instap en 
prioriteit bij verkeerslichten. Door ruime perrons, comfortabele wachtruimte en 
lagevloertrams is het reizen comfortabel. De betrouwbaarheid wordt gerealiseerd 
door op tijd-rijden en het verstrekken van actuele reisinformatie. 

De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het vervoerbedrijf werken 
samen aan een betere dienstuitvoering.

Een opwaardering van enkele lijnen straalt uit over het verdere netwerk. In de 
afweging moet het contrast tussen het netwerk en de tramplus lijnen worden 
meegenomen.

Contactpersoon RET: de heer Mol (010) 447 69 11

Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten
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Provincie Overijssel: De Natuurexpress

In de zomerperiode verzorgt de Natuurexpress het openbaar vervoer in de 

natuurgebieden ten zuidwesten van Steenwijk: de Wieden en de Weerribben. 
De Natuurexpress wordt gereden met twee klassieke Zwitserse Postbussen, die 
verschillende verblijfsaccommodaties en attracties met elkaar verbinden.

De Natuurexpress is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en is een 
attractie op zich. Het kaartje van de Natuurexpress geeft de reizigers korting bij 
diverse ondernemers.

De Natuurexpress is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de 
regionale ondernemersvereniging KopTop, de provincie Overijssel, de gemeente 
Steenwijkerland, Europese subsidieverstrekker Leader+, vervoerder Connexxion, VCC 
Noord-Nederland en diverse ondernemers in het gebied.

De Natuurexpress is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Het succes 
wordt grotendeels bepaald door de promotie onder verblijfsgasten en bezoekers.

Contactpersoon provincie Overijssel: mevrouw Stremmelaar–Veluwenkamp (038) 
4998899

Amsterdam: Metro schoonhouden

Medewerkers van AGO houden de wagons van de metro- en sneltramlijnen overdag 
schoon. Oorspronkelijk bestond de schoonmaakdienst op de lijnen 50, 51 en sinds 
kort is de dienst uitgebreid naar de lijnen 53 en 54.

Het reinigen van de metro zorgt voor een aangenamere reis. Omdat de metro schoon 
is houden de reizigers de metro ook schoner.

Het GVB werkt in dit project samen met AGO. AGO is een organisatie die 
dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

Een schone reiservaring in het voertuig moet worden voortgezet met een schone 
ervaring op het station.

Contactpersoon GVB Amsterdam: mevrouw Wijkniet (020) 4606060

Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten

Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten
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Provincie Gelderland: Concessie De Valleilijn

De Valleilijn is een totaal OV-concept. Er rijden nieuwe stille en moderne treinen 
met zogenaamde doelgroepencompartimenten in een verhoogde frequentie tussen 
Ede/Wageningen en Amersfoort. Tussen Wageningen en het station Ede/Wageningen 
rijden moderne gelede aardgasbussen.

Het betreft een totaal OV-concept, de trein- en busdiensten zijn op elkaar afgestemd. 
Het materieel is afgestemd op de doelgroep, onder andere op studenten. De halten 
zijn voorzien van dynamische reisinformatiepanelen. Bij Barneveld is een groot 
transferium geplaatst om de overstap van de auto op de trein te verbeteren. De 
provincie promoot het openbaar vervoer en biedt geregeld acties.

Een totaal concept kan alleen worden geboden bij goede samenwerking tussen 
opdrachtgever, vervoerbedrijf en consumentenorganisaties.

Aan het ontwerp van het interieur van de Valleitrein is veel aandacht besteed.

Contactpersoon provincie Gelderland: de heer Van de Wart (026) 359 91 11

Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten
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Amsterdam: Kunst in de metro

Vanaf 24 september 2008 rijden in Amsterdam metro’s die aan de binnenkant 
volledig zijn voorzien van kunst. Op alle wanden bevindt zich kunst van een 
geselecteerde kunstenaar. Ook de vloeren worden van een coating en kleur voorzien 
en de ramen krijgen een folie waardoor ze krasvrij zijn.

Door aandacht aan het interieur van de metro te besteden wordt de reis voor de 
reiziger aangenamer.

Dit project is een initiatief van het GVB. Het GVB werkt samen met verschillende 
kunstenaars.

Een metrostel is vandalisme gevoelig. In het algemeen is er respect voor de kunst 
van een ander, maar om vandalisme te voorkomen is het gebruik van speciale 
materialen belangrijk. Zo worden naast de wanden ook de ramen en de muren 
vandalismebestendig gemaakt met een speciale coating of folie.

Contactpersoon GVB Amsterdam: mevrouw Wijkniet (020) 4606060

Voordeel voor de reiziger

Samenwerken

Niet vergeten
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Bij prijs wordt altijd gedacht aan de wens om lagere prijzen. Dat gaat voorbij aan de 
kansen die er zijn om meerwaarde te bieden en de bereidheid bij mensen om daarvoor te 
betalen. Zo betaalt menig Nederlander voor een kopje koffie met een glaasje water, vrien-
delijke gepresenteerd in een fraai servies op een stemmig gedekte tafel in een restaurant, 
het veelvoudige van dezelfde koffie thuis.
In het OV is het bewezen door de populariteit van instapkaartjes. Die bieden het gemak 
dat je geen strippenkaart nodig hebt, maar zijn vaak duurder dan reizen op strippen. 

Het is niet de prijs die op zich telt, maar de waarde die je ervoor terugkrijgt. Aandacht voor 
de kansen van extra waarde verlaagt de beleving van prijs en trekt meer reizigers aan.

NS: 1e Klas

De treinen van NS bieden de mogelijkheid om tegen extra betaling een luxere plek te 
krijgen. In een aantal treinen zijn stopcontacten voor laptops aanwezig bij de eerste 
klas zittingen. Bovendien is de kans op een zitplaats aanmerkelijk groter.

De reiziger ervaart extra luxe en comfort.

Veel zakenreizigers stappen over op de trein. Ze weten dat ze de reistijd kunnen 
gebruiken om te werken.

Dit is een product van NS.

Voor onder andere zakenreizigers is een belangrijk argument om te reizen met het 
openbaar vervoer dat ze reizen en werken kunnen combineren

Contactpersoon NS: de heer Ohlenroth (030) 235 9329

15
15. Natuurlijk zit ik graag voor een dubbeltje op de eerste rang. Ik begrijp dat 

openbaar vervoer geld kost. Als ik er iets voor terugkrijg, dan ben ik best bereid 

daarvoor te betalen.

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten
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HTM: Nachtnet

In Den Haag wordt net als in een aantal andere grote steden een nachtnet 
aangeboden. Reizigers betalen een vast tarief. Duurder dan overdag reizen. Maar wel 
veilig en eenvoudig terug naar huis.

Reizigers hoeven minder op de klok te letten. Dat betekent dat ook voor de heenweg 
makkelijker voor het OV gekozen wordt.

Minder mensen rijden met een borrel op in de auto.

Gemeente, Haaglanden en vervoerder zijn samen verantwoordelijk voor dit product.

Van belang is het nachtnet goed te communiceren. Let ook op de veiligheid.

Contactpersoon HTM: mevrouw Hendriksen (070) 374 9495

Voordeel voor de reiziger

Resultaat

Samenwerken

Niet vergeten

Voetnoten
1 Nico Frijda – de emoties
2 P. van Tongeren – ‘Over het verstrijken van de tijd’
3 Kievit – Broeze: Effectief tijdbeheer
4 Annie M.G. Schmidt : Impressie van een simpele ziel
5 Uitspraak van Johan Cruijff
6 Jos Burgers: Management Topics, in 7 stappen naar Klantgerichtheid

Disclaimer m.b.t. de OV-wijzer® 
Het gedachtegoed ‘vanzelfsprekend openbaar vervoer’ en het OV-wijzer- en OV-
wizard- concept zijn bedacht door Material. De intellectuele eigendomsrechten 
liggen bij Material. Voor het gebruik of exploitatie ervan is dan ook schriftelijke 
toestemming nodig. Op deze wijze wil Material de ‘vanzelfsprekende’ kwaliteit 
bewaken. Dat is juist in het belang van de klant en de opdrachtgever. Material zal 
graag medewerking verlenen aan verwezenlijking van getoonde ideeën. 
Contactpersoon: Material, adviesburo voor product-marktontwikkeling, 
Chrétien Gerrits directeur (06) 476 98 761

Foto’s op blz. 26 en 28 Erwin Dijkgraaf
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