datum: 15 januari 2015
onderwerp: Kolibrie
uw kenmerk:
ons kenmerk:

e-mail: vandervegt@syntus.nl
telefoon: 06 226 15 324
behandeld door: Ton van der Vegt

ROCOV Gelderland
p/a Mobycon
t.a.v. de heer B. Mouw
Postbus 2873
2601 CW DELFT

Geachte heer Mouw,
Hartelijk dank voor uw brief d.d. 19 december 2014. Hierbij geven wij een eerste reactie naar
aanleiding van uw adviezen.

1.

Kolibrie
Zoals aangegeven, hebben wij een overgangsperiode voor de nieuwe Kolibrie ingericht
waarin wij de diensten altijd rijden, ongeacht of passagiers gereserveerd hebben, tot 31
januari 2105. In januari bekijken wij in overleg met het ROCOV en provincie of dit beleid
al dan niet wordt voortgezet (voor één of meerdere lijnen).

2.

In verband met veiligheid van chauffeurs en passagiers, beheerskosten, het reserveringsproces en het gegeven dat de OV-chipkaart als betaalmiddel eenvoudig is en inmiddels
veel wordt gebruikt, kunnen reizigers geen kaartje kopen in de Kolibrie. Reizigers kunnen
reserveren met OV-chipkaart, iDeal betaling en hun abonnement. Wij hebben tot op heden zeer beperkt de vraag gekregen of betaling met contact geld mogelijk is, deze persoon had niet gereserveerd. Incidentele reizigers die niet gereserveerd hebben, kunnen –
indien er ruimte in het voertuig beschikbaar is – mee en betalen dan met hun OVchipkaart.

3.

Telefonisch reserveren is mogelijk via onze Klantenservice, deze heeft tot op heden in
beperkte gevallen zonder problemen een reservering voor een reiziger uitgevoerd. Er is
gekozen onze Klantenservice niet als het reserveringskanaal te postionereren. Wel
hebben we deze duidelijk als ondersteuning naar voren geschoven. De Klantenservice
heeft de kennis om zo nodig voor de klant te reserveren. Wij hebben de indruk dat onze
reizigers de reservering over het algemeen zonder problemen kunnen uitvoeren. In de
beginfase zijn enkele kleinere problemen opgelost, momenteel werkt het systeem stabiel.

4.

Reizigers kunnen tot een uur vooraf annuleren of wijzigen. Wij hanteren een uur als uiterste reserverings- of annuleringstermijn, zodat wij inzet van onze chauffeurs en materieel optimaal kunnen organiseren.

5.

Wij voorzien een verdere ontwikkeling van de reserveringsmodule, hebben daarvoor alle
diverse plannen, maar willen terugkoppelingen van onze reizigers en onze eigen ervaringen meenemen.
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6.

Wij willen het rijden van de Kolibrie in en rond station Harderwijk de komende weken (zie
eerste punt) evalueren, een mogelijkheid daarbij is de Kolibrie voertuigen aldaar te
stationeren.

7.

Zie onze reactie hierboven, wordt bekeken.

8.

Wij rijden de Kolibrie volgens de dienstregeling waardoor optimale inzet van materieel en
chauffeurs mogelijk is (een busje in een omloop van een uur). Wij sluiten niet uit dat op
langere termijn andere oplossingen of combinaties van diensten mogelijk zijn.

9.

Wij monitoren voor alle lijnen het gebruik, op dagen, tijdstippen en – waar mogelijk – ook
aansluitingen. Daarnaast monitoren wij betaalwijzen, eventueel meereizende kinderen en
of reizigers inmiddels weten dat er feitelijk gereserveerd moet worden.

10. ROCOV heeft alle communicatiemiddelen ontvangen, dan wel daar toegang toe via onze
website(s). Onze campagne heeft mede bijgedragen aan een groei van het aantal reserveringen en de acceptatie van de Kolibrie.

Flexstops
Wij hebben de Flexstops ingevoerd met de idee dat deze de komende jaren hun weg vinden
bij de reizigers en steeds frequenter gebruikt worden. Syntus heeft in overleg met provincie en
het ROCOV een aantal lijnen vastgesteld voor flexibel in- en uitstappen door reizigers.
Hiervoor hebben wij spelregels opgesteld die een richtlijn zijn voor reiziger en chauffeur.
Flexibel uitstappen is mogelijk in overleg met de chauffeur, voor instappen hebben wij veilige
plaatsen gedefinieerd. Deze veilige plaatsen zijn gemarkeerd met een bord, zie foto, en op
onze website vermeld.
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Syntus app
Wij zien de Syntus app als een middel om op flexibelere wijze in te spelen op de behoeften
van onze klanten en de actualiteit. Waar wij voor het doen van een actie via de OV-chipkaart
(of papieren kaartjes) vele weken doorlooptijd en hoge kosten hebben, kunnen wij via de app
een actie feitelijk dezelfde dag nog operationeel hebben. Wij richten ons hierbij met name op
de doelgroep die incidenteel of (nog) niet met ons reizen.
Voor het proces waar wij op dit moment op de Veluwe mee gestart zijn, alternatieve vormen
van vervoer, kunnen ook situaties ontstaan waarbij de app mogelijkheden kan bieden waarvoor de OV-chipkaart niet geschikt is.
Naast deze kansen gebruiken wij de app om ervaring op doen met alternatieve betaalwijzen.
Dit geldt zowel voor de reiziger, als voor ons rijdende personeel, als voor Syntus als organisatie. De ervaring die wij opdoen delen wij met andere vervoerders in de landelijke werkgroep
die daarvoor in het leven geroepen is.
Met vriendelijke groet,

René Nekkers
Concessiemanager Veluwe
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