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Geachte leden van het ROCOV Gelderland,
Bedankt voor uw reactie op de officiële adviesaanvraag aangaande breng flex.
In uw reactie komen een aantal vragen naar voren, die wij graag beantwoorden middels deze brief.
Naar onze mening is de regio Arnhem / Nijmegen, en eigenlijk de hele sector, gebaat bij grotere
innovaties zoals breng flex. Toch komen deze maar moeilijk van de grond, het vraagt een omschakeling in
denken en handelen van alle betrokken partijen. In uw reactie bemerken wij, naast de kritiek, ook een
positieve grondhouding ten opzichte van breng flex. We betreuren uw uiteindelijke negatieve advies.
Omdat we tijdens onze presentaties aan gemeenten, provincie en Rocov ook veel positieve en
enthousiaste reacties ontvingen is er wellicht voldoende perspectief om toch nader tot elkaar te komen.
U geeft aan dat er een vorm van “vervoerarmoede” ontstaat in de buitengebieden. Deze mening en
terminologie delen wij niet. Hermes wil de middelen vooral inzetten daar waar de reiziger er ook om vraagt
We willen overaanbod voorkomen en op relaties waar reizigers meer aanbod vragen hen ook goed
kunnen bedienen. Er is zorgvuldig naar de buitengebieden gekeken. Daar waar het vervoeraanbod in de
buitengebieden waar breng flex niet rijdt, wordt teruggebracht matcht dat ook met de vraag, is een
buurtbus in sommige gevallen een beter passend alternatief of blijft er een volwaardig alternatief bestaan.
Dat staat los van het wel of niet beschikbaar stellen van breng flex. De gedetailleerde argumentatie heeft
u kunnen lezen in het adviesaanvraag voor de nieuwe dienstregeling.
Daarnaast zijn we voornemens om breng flex, na het eerste jaar verder uit te rollen in de hele regio. Iets
waar veel gemeenten zeer positief over zijn, omdat het voor veel (kwetsbare) doelgroepen meer mobiliteit
mogelijkheden oplevert. Ook voor nieuwe groepen die nog niet in het ov zitten. Met de combinatie van
breng flex en regulier OV kan op termijn een bredere groep bediend worden.
U geeft aan dat breng flex tegen hetzelfde tarief moet kunnen worden aangeboden als regulier openbaar
vervoer. We begrijpen uw standpunt goed. Het volgen van een dergelijk uitgangspunt heeft niet alleen
technische implicaties, waarvoor meer tijd nodig is. Het heeft ook consequenties voor de mate van
eenduidigheid en begrijpbaarheid van het systeem. Als er voor bepaalde buurten of straten een ander
tarief geldt kan het prijsbeleid diffuus worden. Het hanteren van een tarief voor breng flex, gebaseerd op
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kilometers is naar onze mening verwarrend voor reizigers. Met de keuze voor een flat fare kiezen wij voor
een eenvoudig en begrijpelijk tariefsysteem. Daardoor laat het zich lastig vergelijken met een prijssysteem
per kilometer. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen € 3,50 echt goedkoop vinden. Daarbij
opgemerkt dat het voornemen om de 34% leeftijdskorting toe te passen in het onderzoek nog niet eens
genoemd is. Maar die gaat er dus nog vanaf. Het tarief van € 3,50 is ons inziens daarom ook een meer
dan redelijk tarief. Daarnaast wordt de duidelijkheid, het weten waar je aan toe bent (iedere rit kost
hetzelfde) als positief gezien. Dat beeld komt overeen met de meeste reacties die wij tot nu toe hebben
ontvangen.

a) Reserveren via internet: Een rit kan nog niet via internet aangevraagd worden. We sluiten niet uit
dat we later ook een website-reservering mogelijk maken. Tot die tijd denken we met een gewone
telefoon, een android app en een ios-app drie mogelijkheden bieden waarover de meeste mensen
beschikken. Daarnaast werken we aan een doorontwikkeling waarbij mensen ook voor een ander
kunnen reserveren, wat een uitkomst kan zijn voor ouders van jonge kinderen of mantelzorgers.
Mensen kunnen uiteindelijk via een smartphone, tablet, phablet, of klassieke telefoon bestellen.
b) Telefonisch reserveren: Het deugdelijk trainen van personeel aan de telefoon zien wij ook als
absolute vereiste. Zeker omdat we verwachten dat de service voor veel ouderen een uitkomst kan
bieden. Dat alle details zoals de rit-en tariefinformatie goed doorkomt is voor beide partijen van
wezenlijk belang.
c) De informatievoorziening en het communicatietraject: Dit zijn wij op dit moment aan het uitwerken.
We kunnen daar van tijd tot tijd een update van geven. Eén van de onderdelen zal een roadshow
zijn, waarbij we in het gebied op verschillende belangrijke locaties in de wijken ter plekke met een
team informatie willen geven, vragen willen beantwoorden en mensen eventueel helpen met het
downloaden van de app.
d) Komt de reismogelijkheid per Breng Flex ook in 9292.nl? Antwoord: We hebben daar over
gesproken met 9292. Het is nog ingewikkeld voor 9292 om vraaggestuurde systemen zonder
dienstregeling op te nemen in het reisadvies. Want dan zouden systemen als breng flex altijd
getoond moeten worden bij ieder reisadvies in het gebied en 9292 weet nog niet op welke wijze zij
dit wil tonen. De reisinfodienst heeft wel positief gereageerd om breng flex als eerst proef te
bestempelen van een vraaggestuurd systeem zonder dienstregeling en samen met Hermes te
gaan onderzoeken hoe dit voor de reiziger goed weergegeven kan worden. Tot het moment dat er
een oplossing is kiezen wij ervoor om betaalde advertenties toe te voegen aan 9292-reisadvies in
de adviezen die gegeven worden in de gebieden waar breng flex rijdt. Daarmee is breng flex toch
te zien in 9292. Zie voorbeeld hieronder.
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Daarnaast gaan we het 9292-advies zelf ook tonen in de breng flex-app. Ook gaan we de
mogelijkheden in google maps verder bekijken. Dit laatste bleek bij de Texelhopper ook te
kunnen.
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e) Hoe communiceert het systeem met een reiziger die een rit heeft gereserveerd vanaf een station,
maar wiens trein een onverwachte vertraging oploopt waardoor hij niet op tijd bij de bushalte bij
het station kan zijn? Normaal gesproken wacht breng flex maximaal 1 minuut. Maar als het past
kan Breng flex langer wachten. Dat is een voordeel ten opzichte van andere ov-systemen zoals
de reguliere bussen en treinen die volgens een vaste dienstregeling rijden en waarbij de reiziger
zijn aansluiting vaker zal missen.
f)

Blindengeleidehonden en begeleiderskaart: We onderzoeken de mogelijkheden om dit zowel
technisch als boekhoudkundig te regelen. Op het toestaan van blindegeleidehonden komen we
ook nog terug. De veiligheid van eenieder zal daarbij voorop staan.

g) Geldigheid regionale producten: Voor de pilotperiode hebben wij besloten dit niet te doen. Wij
overwegen wel gedurende de pilot wat testen te doen met reisproducten toe te staan op breng
flex, maar deze afspraken liggen nog niet vast..
h) Is cash betaling ook mogelijk in geval dat de in het voertuig aanwezige apparatuur technische
problemen krijgt? Nee, hierbij geldt dat dit risico voor Hermes is. In de reguliere bus geldt ditzelfde
principe.
•

Tot slot: Wat gebeurt er indien de pilots geen succes blijken te zijn? Wij gaan tijdens de pilot met
de provincie in overleg hierover en willen de suggestie doen om een evaluatiegroep te vormen
met daarin de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Provincie, Rocov en Hermes.

•

Vraag: Uit het door OV-idee uitgevoerde onderzoek is naar voren gekomen dat het systeem
positief is ontvangen door potentiële reizigers, die ook de ritprijs van € 3,50 acceptabel vinden.
Zou het systeem met de inkomsten uit het vervoer van deze nieuwe reizigers zich niet zelf kunnen
bedruipen? Antwoord: Het doel van de pilot is om te ervaren hoe het systeem functioneert en of
het ook echt aanslaat zodat we antwoord kunnen krijgen op vragen over de kostendekkingsgraad.
Dat het systeem zichzelf geheel zou kunnen bedruipen is een ambitieuze gedachte. Dat zou erg
goed nieuws zijn voor iedereen, want dan weten we zeker dat we de juiste weg inslaan.

•

Monitoring: Wij nodigen het Rocov uit om mee te denken over de wijze van monitoring.
Desgewenst zullen wij daartoe een sessie organiseren via de lijnen van het Breng Kenniscentrum.

Met vriendelijke groeten,
Hermes Openbaar Vervoer BV

drs. D.E. Wennekendonk MMM
Manager Commercie
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