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Participatie in het OV een stap vooruit!

In het openbaar vervoer zitten (vertegenwoordigers van) klanten regelmatig om tafel met vervoerders en 
aanbestedende overheden. Deze vormen van klantparticipatie bieden vervoerders en overheden geweldige kansen 
om betrokken te raken bij de beleving van de klant, en zo het OV-product precies af te stemmen op de wensen van 
de klanten.

Toch wordt in de OV-sector nogal eens negatief tegen klantparticipatie aangekeken. Inspraak wordt soms afgedaan 
als ‘gezeur’. Andersom leeft bij reizigersorganisaties het gevoel dat vervoerders en overheden (te) weinig doen met 
hun inbreng. En wanneer we naar de cijfers kijken, zien we ook nog eens dat lang niet alle groepen reizigers 
voldoende vertegenwoordigd zijn in participatievormen.

Een gemiste kans, vinden wij. Participatie kan een proces zijn met positieve resultaten voor alle partijen. Wij hebben 
gekeken hoe het beter kan. We zijn op zoek gegaan naar wegen om participatie slagvaardig en representatief te 
maken. Altijd met een positieve insteek: hoe kunnen we voor alle partijen win-win-situaties realiseren?

Deze brochure is het resultaat van deze zoektocht. We presenteren een ‘toolbox’ met een aantal concrete suggesties 
voor innovatieve klantparticipatie. En één van die ideeën hebben we uitgewerkt tot een concreet projectvoorstel. 
Daarmee is deze brochure geen eindpunt, maar een startpunt. Het begin van een reis naar slagvaardige 
klantparticipatie in het openbaar vervoer.

Oktober 2006
Maaike Adriaens (MuConsult)
David Eerdmans (inno-V)
Theo Kruse (ProRail)
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2. Probleemstelling
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Het speelveld
In het openbaar vervoer wordt op diverse manieren gebruik gemaakt van klantparticipatie. 
Zo maken vervoerders gebruik van klantenpanels; iets dat ook in andere sectoren 
gebruikelijk is.

Bijzonder ten opzichte van andere sectoren is dat de overheid klantparticipatie een officiële 
rol geeft in de totstandkoming van openbaar vervoer. Hiervoor zijn diverse overlegorganen 
opgezet, zowel op landelijk (LOCOV) als op regionaal (ROCOV)-niveau.  

De reden dat overheid inzet op klantparticipatie is dat het OV afhankelijk is van 
overheidsbijdragen. Er ontbreekt dus een natuurlijke prikkel om de klant op te zoeken. 
Overheden willen de vervoerder prikkelen dit toch te doen, zodat de gewenste 
(maatschappelijke) doelen bereikt worden. 

In de klantparticipatie zijn diverse organisaties actief, waarvan ROVER de bekendste is. 
Deze organisaties behartigen in en buiten de officiële overlegorganen de belangen van hun 
leden. 

Samenvattend is er dus een speelveld met drie typen actoren, drie verschillende belangen 
en dus ook drie verschillende redenen om waarde te hechten aan klantparticipatie. 

•Vervoerder --> Wil meer reizigers, dus inzicht in klantgroepen en -wensen

•Overheid --> Goede besteding van publieke middelen, dus belangenbehartiging van 
/ voor de maatschappelijke doelen waarvoor OV wordt ingezet

•Consumentenorganisaties --> verbetering van kwaliteit OV voor achterban / 
maatschappij

overheid

Co
ns

.o
rg

.

vervoerders
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Vormen van participatie / theoretisch kader

Wat verstaan we nu onder participatie? Participatie is een breed begrip. Wij hebben ervoor gekozen het ook breed te 
interpreteren. Volgens ons is participatie het deelnemen van (potentiele) reizigers bij de totstandkoming van verbeteringen 
in het openbaar vervoer.

Een dergelijke brede definitie vraagt om wat meer uitleg. Binnen deze definitie zijn immers veel verschillende vormen van 
participatie denkbaar. We proberen deze in te delen, om zo meer duidelijkheid te krijgen over de vormen die het kan 
aannemen.

Zo kunnen we onderscheid maken tussen de actieve en passieve participatie. Actieve participatie gaat uit van de 
consument, of van een groep van consumenten, zoals ROVER. Zij nemen autonoom actie om middels participatie iets 
gedaan te krijgen. Passieve participatie gaat uit van de vervoerder: zij kunnen bijvoorbeeld reizigers vragen deel te nemen 
aan een enquête. In beide vormen van participatie vindt een bundeling van de wensen van een groep reizigers plaats. 
Toch is er een belangrijk verschil: in het tweede geval kan de vervoerder de mening van de reizigers naast zich 
neerleggen, terwijl in het eerste geval de reiziger probeert uit te oefenen op de vervoerder, en dus niet snel genoegen zal 
nemen met een nee als antwoord.

De invloed die bij actieve vormen van participatie uitgeoefend wordt kan ook weer in verschillende vormen bestaan. Zo 
kan er sprake zijn van institutionele invloed, waarbij er dus een wettelijk kader geschapen is voor het uitoefenen van de 
invloed. Onder de Wet Personenvervoer 2000 is er sprake van dergelijke institutionele invloed, hoewel in beperkte mate: 
vaak dienen consumentenorganisaties alleen geraadpleegd te worden.

Als er geen institutionele invloed uitgeoefend kan worden kunnen consumentenorganisaties maatschappelijke invloed
uit te oefenen. Hierbij probeert men de vervoerder op basis van argumenten de overtuigen. De media kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen. Het naast zich neerleggen van een goed gefundeerde mening van consumentenorganisaties kan 
leiden tot negatieve media-aandacht, wat het imago van de vervoerder zal schaden.

Tenslotte kan invloed uitgeoefend worden door marktmacht. Een groep consumenten vertegenwoordigt ook een deel van 
de inkomsten van de vervoerder. Daarmee kan ook druk uitgeoefend worden. De consumentenorganisaties maken hier 
(nog?) weinig gebruik van.
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Onze focus

Wij kiezen in eerste instantie om de focus te leggen op het consumenten- en het maatschappelijk belang bij de 
inspraak op het landelijk spoorwegnet. We kiezen hiervoor omdat we een knelpunt signaleren bij het functioneren 
hiervan. Ondanks de verzelfstandiging van NS is er vanuit de samenleving de behoefte invloed uit te blijven 
oefenen op het functioneren van NS. Logisch: in tegenstelling tot een reguliere markt heeft NS een 
monopoliepositie gekregen op het landelijk spoorwegnet. Bovendien worden er publieke middelen gestoken in de 
railinfrastructuur van dit netwerk.

Toch heerst bij zowel consumentenorganisaties (ROVER, ROCOV, Consumentenbond) als politiek (Tweede 
Kamer, regionale overheden) het gevoel dat men onvoldoende invloed kan uitoefenen op NS. Zo heerst er bij 
deze partijen onvrede over de nieuwe dienstregeling die NS in 2007 invoert, maar – in tegenstelling tot de situatie 
op regionale spoorlijnen – de mogelijkheden voor invloed zijn beperkt.

Zijn de consumentenorganisaties zelf niet het probleem?
Er wordt nogal eens geopperd dat ‘NS maar doet wat ze wil’. Dat suggereert dat het gebrek aan 
inspraakmogelijkheden veroorzaakt wordt door de houding van NS. Dat is misschien (deels) waar, maar het valt 
ook om te draaien. Als de consumentenorganisaties een grote en invloedrijke groep klanten zou 
vertegenwoordigen, zou NS toch wel gek zijn er niet naar te luisteren? Kortom: minimaal een deel van het 
probleem ligt bij de consumentenorganisaties, die blijkbaar niet groot en / of representatief genoeg zijn.

Deze aanname wordt door cijfers ondersteund. Zo telt ROVER maar 3000 leden, terwijl dagelijks ongeveer een 
miljoen Nederlanders van de trein gebruik maken. Ongeveer 35 % van de reizigerskilometers per trein wordt 
gemaakt door jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar. Maar deze groep maakt slechts 8 % van het aantal 
ROVER-leden uit. Ook bijvoorbeeld keuzereizigers zijn ondervertegenwoordigd in de consumenteninspraak, 
terwijl ouderen- en gehandicaptenorganisaties oververtegenwoordigd lijken.
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Probleemstelling

Kortom: we zien twee aan elkaar gerelateerde knelpunten in de landelijke consumenteninspraak:

•Consumentenorganisaties hebben het gevoel dat ze onvoldoende invloed hebben op NS

•Consumentenorganisaties zijn relatief klein en niet representatief voor de gemiddelde reiziger op het   
landelijke spoorwegnet.

Daardoor komen we tot de volgende probleemstelling:

Hoe kan de consumenteninspraak op het landelijk spoorwegnet door innovatieve organisatievormen toenemen in 
invloed en representativiteit?

Randvoorwaarden
We willen de oplossing nadrukkelijk niet zoeken in meer regelgeving of een beperking van de zelfstandigheid van 
NS. We nemen de huidige wettelijke kaders als uitgangspunt. We zoeken daarbinnen naar mogelijkheden om een 
invloedrijke, moderne vorm van consumenteninspraak te creëren waar vervoerders / NS niet omheen kunnen. De 
beste vorm van participatie is een vorm waar alle partijen achter staan en waarbinnen naar win-winsituaties
gezocht wordt.
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3. Toolbox
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De ‘participatie toolbox’

Op basis van de probleemdefinitie en randvoorwaarden, die we in het vorige hoofdstuk 
behandelden, hebben we een aantal concrete ideeën voor innovatie in participatie bedacht. Deze 
ideeën zijn ontstaan door ‘out of the box’ te brainstormen, maar ook door naar andere sectoren te 
kijken. 

De ideeën presenteren we in dit hoofdstuk als een soort ‘toolbox’ voor innovatie in participatie. Een 
van de ideeën hebben we vervolgens nader uitgewerkt tot een concreet projectvoorstel. De keuze is 
gevallen op het idee ‘invloed inkopen’ (nr. 7). De uitwerking hiervan is in het volgende hoofdstuk te 
vinden.

Gluren bij de buren…

Eén van de initiatieven die we butien de sector 
tegenkwamen is CoolPolitics. Dit initiatief toont aan dat 
het – in tegenstelling tot wat weleens geroepen wordt 
– wel degelijk mogelijk is om jongeren te interesseren 
voor maatschappelijk relevante thema’s. CoolPolitics
organiseert aansprekende evenementen waarin 
jongeren betrokken worden bij politieke discussies.

www.coolpolitics.nl
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OV-buddy’s

Ervaren OV-reizigers, de 'OV-buddy's', nemen onervaren OV-reizigers (bv. verstokte automobilisten, 
ouderen die 'reintegreren‘ in het OV) mee op stap (reizen die toch al gemaakt moeten worden, of een
leuk uitstapje) en laten de onervaren OVreizigers kennis maken met de mogelijkheden die reizen met 
OV biedt. Doel is o.a. om de drempel om met OV te reizen te verlagen. 

Een idee voor de uitwerking: Reizigers die 'buddy' willen worden kunnen zich aanmelden via een site 
zij krijgen een training en een vergoeding, bv. In de vorm van gratis reisdagen. Onervaren reizigers 
kunnen zich inschrijven voor een reis en bestemming naar keuze of kiezen 'het verrassingsmenu'. 
Natuurlijk is een reisje met OV Chipkaart en een paar overstappen bij de reizen inbegrepen. 

1
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Hoe meer je inkoopt, hoe meer invloed
Te denken valt aan een soort van spaarpunten of 'aandelen' die je kunt inzetten in 
(jaarlijkse?) consultatierondes over bijvoorbeeld: directe verbindingen versus vaker overstappen maar 
met hogere frequenties, of prijs versus comfort, etc.

Deze consultatierondes youden ook door het Locov mogen worden 
georganiseerd om hun adviezen te onderbouwen cq. te sturen. Deze zouden 
dan een meer bindend karakter moeten krijgen dan in de huidige opzet.

De technische uitvoering zou via de chipknip kunnen worden gerealiseerd. Daarop kun je eenvoudig 
dat puntensaldo bijhouden en via de chipkaart-terminal zou je dan je mening kunnen geven door dat 
saldo over verschillende onderwerpen te verdelen. 
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Enqueteren in de trein

Met de aanstaande invoering van draadloos internet in de trein ontstaan er nieuwe mogelijkheden 
voor enquetering. Zo zou je in ruil voor het invullen van een enquete gratis internet kunnen krijgen: 
hoe verder je de enquete invult hoe meer minuten je krijgt. Ook zou het gebruikt kunnen worden voor 
het direct doorgeven van meldingen. 

3
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MMS het door!

Jongeren reizen meer dan gemiddeld in de 'marge-uren' en zien daardoor meer probleemsituaties 
(aanname). Het melden daarvan kan goed met de huidge camera telefoons. Doorgifte zou kunnen via 
MMS. Een nadeel hiervan is wel dat het de verstuurde geld kost. 

Alternatief zou dit per bluetooth kunnen. Met een zender in elke info-zuil en wagon kan een foto van 
een misstand gratis en traceerbaar wat betreft locatie worden doorgegeven 
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Meer inzicht in gedrag van keuzereizigers
Voor hun reguliere (woon-werk)verkeer maken mensen vooraf (meestal eenmalig) een rationele 
keuze. Dit is middels onderzoek nog goed te achterhalen en te gebruiken om het aanbod van OV 
daarop af te stemmen. 
Voor de overige/losse ritten is dat moeilijker vast te stellen. Om met name meer inzicht te krijgen in de 
afwegingen van hen die dan een auto kiezen, zou op het moment zelf de motivatie voor die keuze 
moeten worden vastgesteld. Daar men bij zulke ritten eerder gebruik maakt van de TomTom etc. zou 
daarin na het invoeren van de bestemming met 1 a 2 clicken de motivatie moeten kunnen worden 
ingevuld (kosten, tijd,ketenverplaatsing, bagage, etc).

Deze gegevens kunnen dan (door jezelf/NS/onderzoeksbureau) worden gebruikt om het aanbod beter 
af te stemmen. Nog uit te zoeken is hoe die informatie kan worden overgedragen en op welke wijze 
de automobilistdaarvoor beloond kan worden cq. er zelf zijn voordeel mee kan doen. 

5
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Participatiefestivals
Jongeren en keuzereizigers zijn ondervertegenwoordigd in de traditionele participatievormen in het 
OV. Vaak wordt gezegd dat deze groepen niet geïnteresseerd zijn in maatschappelijk relevante 
thema’s. 

Organisaties als CoolPolitics tonen echter aan dat ook ‘nieuwe generaties’ warm te krijgen zijn voor 
dergelijke thema’s. Het kent echter een andere vorm dan die van traditionele verenigingen of politieke 
partijen. Het is snel en vrijblijvend.

Het zou dus ook mogelijk moeten zijn om jongeren en keuzereizigers warm te krijgen voor participatie 
door de begrippen ‘snel’ en ‘vrijblijvend’ toe te passen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het 
organiseren van ‘participatiefestivals’ op locaties waar veel jongeren of keuzereizigers komen. Dat kan
variëren van uitgaansgelegenheden (jongeren) tot parkeerplaatsen langs de snelweg in de 
ochtendspits (voor de ‘net-niet-reizigers’). Mensen kunnen er informatie krijgen over OV, maar ook 
hun stem laten horen in interactieve participatievormen. 
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Invloed inkopen
Dit voorstel lijkt op voorstel twee, maar legt het initiatief bij de klant in plaats van bij de vervoerder. 

Analoog aan initiatieven in andere sectoren, zoals United Consumers 
(http://www.unitedconsumers.com/ ) zou een bestaande (ROVER) of nieuwe consumentenorganisatie 
kunnen proberen gezamenlijk abonnementen (evt. met korting) aan te schaffen. 

Als voldoende mensen met zo’n deal meedoen wordt het voor vervoerders een niet te negeren partij 
waarmee ook onderhandeld kan worden over bijv. de bediening van stations of de frequentie van 
treinen op een bepaald traject.

Dit idee is gekozen voor nadere uitwerking, zie het volgende hoofdstuk.

7
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Pimp my station!

Workshops op stations over stationinrichting. In feite een uitgebreidere versie van de tests op station
Utrecht met de nieuwe zitplaatsen, a la bewonersparticipatie: voor reizigers worden workshops 

georganiseerd waarin gebrainstormd wordt over de inrichting van het station, inventarisatie van 

wensen, terugkoppeling van besluiten van reizigers zorgt voor betrokkenheid en draagvlak.
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4. UNITEDTravelers ™
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UnitedTravelers – klantmacht benutten, streven naar win-win-situaties!
Analoog aan het idee van UnitedConsumers hebben wij het concept UnitedTravelers ontwikkeld. De idee is hetzelfde: 
door klanten te bundelen, bundel je ook (potentiële of reële) inkomsten van de vervoerder. Dat kun je benutten voor 
invloed! 

Te denken valt bijvoorbeeld in heel specifieke situaties: om in een VINEX-wijk een nieuw station geopend te krijgen, of de 
bediening van een bestaand station te verbeteren. Maar ook in meer generieke zin: om bijvoorbeeld kwantumkorting te 
krijgen, of te bedingen dat de klantengroep korting krijgt wanneer de gemiddelde punctualiteit onder een bepaald 
streefcijfers blijft. Er zijn talloze mogelijkheden denkbaar. In sommige gevallen, zoals verbeterde bediening, hebben alle 
reizigers iets aan de verbetering. In andere situaties, zoals geld terug of korting, hebben alleen de ‘klanten’ van 
UnitedTravelers er voordeel bij.

Een bijkomend voordeel is dat je een hele andere categorie reizigers kunt aanspreken dan de huidige leden van 
consumentenorganisaties. Er zit voor de ‘leden’ van UnitedTravelers direct voordeel in, dus je spreekt reizigers aan op 
hun directe belangen, in plaats van een relatief breed maatschappelijk belang dat niet iedereen zal aanspreken.

Een andere vorm van participatie…

Het idee om klantmacht te gebruiken leidt tot een heel andere vorm van participatie. Er ontstaat een 
onderhandelingssituatie, waarbij de consumentenorganisatie niet alleen iets vraagt, maar ook iets te bieden heeft. Dat 
schept dan gelijk de voorwaarde dat de groep ook daadwerkelijk iets te bieden moet hebben. 

Dat kan in de vorm van iets positiefs (het aandragen van een x-aantal nieuwe klanten, of de garantie dat een x-aantal 
abonnementen afgenomen worden) of iets negatiefs (de garantie dat een x-aantal klanten afhaakt wanneer de gevraagde 
verbetering niet wordt doorgevoerd). Verderop gaan we dieper in op deze ‘stokken en wortels’.

Een idee dat vraagt om uitwerking

Dit projectvoorstel is nog geen uitgewerte businesscase. We hebben het nog uitvoerig op haalbaarheid getoetst. We 
willen met dit voorstel vooral een aansprekend voorbeeld neerzetten hoe je op een andere manier naar klantenparticipatie 
kan kijken. 
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In de volgende paragrafen gaan we in op:

• De organisatievorm 

•Werving van leden en het verkrijgen van mandaat

• Hoe er onderhandeld wordt



Organisatievorm

We zijn er vanuit gegaan dat UnitedTrvalers een zelfstandige organisatie is die zichzelf zonder subsidies bedruipt, en 
daardoor altijd onafhankelijk kan opereren. Samenwerking met bestaande reizigersorganisaties ligt wel voor de hand. Met 
name ROVER heeft een goede ‘atenne’ voor problemen waar reizigers mee te maken hebben. Het is zonde om dat niet 
te benutten. 

Inkomstenbronnen

Om te overleven zullen de kosten van UnitedTravelers gedekt moeten worden. UnitedTravelers kan putten uit twee 
inkomstenbronnnen:

Inkomsten van reizigers. Ingeschreven reizigers betalen bij het sluiten van de deal een bepaald bedrag aan 
UnitedConsumers, afhankelijk van de winst die zij ermee behalen. Eventueel kun je ook denken aan een 
abonnementsbijdrage die ieder ‘lid’ van UnitedConsumers betaalt. Dat zou je echter alleen moeten toepassen 
wanneer er al een aantal generieke deals zijn waarvan het lid gelijk voordeel heeft. We willen reizigers immers 
aanspreken op hun directe eigenbelang. Als er alleen specifieke deals gesloten worden kan daarom gewerkt 
worden op ‘no cure, no pay’ basis.

Inkomsten uit deals. UnitedTravelers zit als vertegenwoordiger voor een groep reizigers om de tafel. Er zijn 
modellen denkbaar waarbij UnitedTravelers ook daadwerkelijk de abonnementen voor haar achterban afsluit. In dat 
geval kan, analoog aan UnitedConsumers, kwantumkorting bedongen worden. Deze kwantumkorting, of een deel 
hiervan, kan benut worden om de organisatiekosten te dekken. De achterban levert dan in feite de kwantumkorting 
in, in ruil voor de kwaliteitsvoordelen die UnitedTravelers kan bereiken.
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Mandaat

Om namens een grote groep reizigers te kunnen onderhandelen moet UnitedTravelers mandaat hebben van haar 
achterban. Hoe zien we dat voor ons?

In eerste instantie kunnen mensen zich, het liefst gratis, aanmelden als lid van UnitedTravelers. Dat kan eenvoudigweg 
via een website. Hier kan de reiziger gelijk, voor zover hij of zij dit wil, een aantal formulieren invullen met vragen of zijn 
reisgedrag. Zo verkrijgt UnitedTravelers inzicht in haar achterban en kan geselecteerd worden welke reizigers voor welke 
deals in aanmerking komen.

De volgende stap vindt plaats wanneer zich een mogelijke onderhandelingssituatie voordoet. Dat kan bijvoorbeeld 
wanneer een knelpunt geconstateerd wordt. Het signaleren van zo’n situatie kan gebeuren doordat leden aan de bel 
trekken, door de media in de gaten te houden of door samenwerking met een partij als ROVER. Ook verdient het 
aanbeveling actief data-analyse toe te passen op de reispatronen van de achterban en dat te vergelijken met 
voorgenomen veranderingen, om zo te bekijken wat de effecten zijn voor de achterban.

Een voorbeeld van een knelpunt is de bediening van Zoetermeer. Dat station verliest met ingang van 2007 haar Intercity-
status, tot grote ergernis van vele reizigers in de richting Gouda / Utrecht. 

In zo’n geval kan UnitedTravelers in haar database zoeken naar aangesloten reizigers die aan dat profiel voldoen. 
Daarnaast is het verstandig op dat moment ook gericht te gaan werven, door bijvoorbeeld te flyeren op of rond de 
betreffende stations.

Vervolgens moet deze groep reizigers een mandaat geven. Door het zetten van een handtekening geeft zij 
UnitedTravelers het recht om namens hem / haar te onderhandelen met NS over – in dit geval – de bediening van station 
Zoetermeer.
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Onderhandelen: geven en nemen

Goed, we hebben nu een verbetering die we nastreven, en mandaat van voldoende reizigers om het gesprek met NS aan 
te gaan. We bellen NS voor een afspraak en zo zitten we een tijdje later rond de tafel op het hoofdkantoor in Utrecht. Wat 
dan?

We moeten NS iets te bieden hebben, hetzij positief (een wortel die we voor kunnen houden), hetzij negatief (een stok 
waarmee we kunnen slaan). We streven naar win-win-situaties, dus werken liever met wortels dan met stokken. Dat zal 
zich vooral voordoen bij gewenste verbeteringen: “we hebben 1000 nieuwe reizigers voor jullie, mits jullie een nieuw 
station openen”. 

Maar in sommige gevallen kan er ook met ‘stokken’ gewerkt worden, om bijvoorbeeld een verslechtering teniet te doen. 
Zoals bijvoorbeeld in het geval van Zoetermeer. In veel gevallen lijkt juist ook een combinaties van wortels en stokken 
effectief.

Wortels:

• De afname van een aantal nieuwe 
abonnementen

• De garantie dat een aantal huidige
abonnementen nog voor twee of drie jaar 
wordt voortgezet.

Stokken

• De garantie dat een x-aantal klanten zal 
overstappen op een andere vervoersvorm
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Iets meer over stokken…

We hebben al gesteld dat we het liefst in een positieve onderhandelingssituatie zitten, waarbij we bijvoorbeeld nieuwe 
klanten voor het OV werven om zo een bepaalde verbetering te realiseren.

Toch is het onvermijdelijk dat er soms met stokken gedreigd wordt. Vooral als het gaat om een dreigende verslechtering: 
dan moet je hard kunnen maken dat die verslechtering ook daadwerkelijk klanten en dus inkomsten gaat kosten.

Daar wringt de schoen natuurlijk. Hoe doe je zoiets in een situatie met een monopolist? Je kunt niet even overstappen op 
de concurrent. En je kunt wel zeggen dat je achterban op de auto overstapt, maar als ze dat in de praktijk niet doen zal 
UnitedTravelers al snel aan geloofwaardigheid inboeten.

Die claims moeten dus hardgemaakt worden. Dit punt vraagt nog om nadere uitwerking, maar we hebben al wat ideeën 
uitgewerkt:

Hard maken dat de achterban overstapt op de auto. Er zou met contracten gewerkt kunnen worden, waarin de 
achterban zich daadwerkelijk verplicht het abonnement op te zeggen op het moment dat het gewenste resultaat 
niet bereikt kan worden. 

Toepassen van statistische cijfers over stated preference en revealed preference. Er is onderzoek voorhanden 
over hoeveel mensen ook daadwerkelijk doen wat ze in enquetes zeggen dat ze gaan doen. Met dergelijke cijfers 
kun je de tegenpartij ‘om de oren slaan’.

Het regelen van alternatief vervoer. De meest verregaande, maar ook meest consequente oplossing: als we er 
niet uitkomen, regelen we het zelf wel. Vanwege de Wet Personenvervoer is het niet mogelijk een alternatieve OV-
dienst in het leven te roepen. Maar er is wel het een en ander mogelijk met besloten vervoer, zeker wanneer het 
gaat om bijvoorbeeld de bediening van een bedrijventerrein. UnitedTravelers huurt dagelijks een bus voor een paar 
uur die haar leden van en naar de bestemming pendelt. De leden hebben een aandeel in de bus, hoeven dus geen 
kaartjes te kopen, en reizen daarmee dus met besloten in plaats van openbaar vervoer. Zo voegt UnitedTravelers 
de daad bij het woord, om ook in de toekomst een serieuze gesprekspartner te blijven! 

Een alternatief hiervoor is het opzetten van een soort deelautosysteem voor de achterban, bijvoorbeeld in 
samenwerking met Greenwheels. 
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5. Nawoord
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En nu?

We hebben het al eerder gesteld. Dit stuk is een beginpunt, en geen eindpunt. 

Er liggen nog vele vragen open: is UnitedTravelers financieel haalbaar? Sommige punten vragen nog om nadere 
uitwerking, zoals het aanbieden van alternatief vervoer.

Al met al moet er nog aardig wat gebeuren voordat UnitedTravelers het licht ziet. En misschien ziet het wel nooit het licht, 
omdat het in de praktijk onhaalbaar blijkt. We hebben dan ook geen blauwdruk voor de toekomst willen neerzetten, maar 
vooral een lonkend perspectief willen schetsen. Een perspectief waarin we werken vanuit een ander idee over participatie. 
Een vorm van participatie die uitgaat van het eigenbelang van de reiziger, en waarin de reiziger en de vervoerder als 
gelijkwaardige partners rond de tafel zitten en samen onderhandelen over win-win-situaties, in plaats van alleen maar te 
vragen om verbeteringen. 

We denken dat de meerwaarde van ons projectvoorstel vooral zit in deze andere ‘mindset’. Als UnitedTravelers niet 
haalbaar blijkt, is er vast wel een andere participatievorm denkbaar die voortborduurt op hetzelfde idee. En dat is volgens 
ons best het proberen waard. Het is een vorm van participatie die radicaal breekt met bestaande participatievormen, en 
daardoor misschien heel andere groepen reizigers aanspreekt dan de huidige consumentenorganisaties.

We hopen dat dit stuk bijdraagt aan de gedachtenvorming over participatievormen in de 21e eeuw.

Travelers all around the Netherlands, unite!

Maaike Adriaens (MuConsult)

David Eerdmans (inno-V)

Theo Kruse (ProRail)
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