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

Geachte heer Mouw,
Op donderdag 22 januari 2015 heeft een delegatie van Syntus in Arnhem een presentatie gegeven aan de ROCOV werkgroep Dienstregeling. Hierbij was tevens de heer Erik Mes van de
provincie Gelderland aanwezig. Tijdens deze presentatie zijn de eerste ervaringen met de
Kolibrie gepresenteerd en besproken.
Zoals in ons bericht van 27 januari 2015 toegezegd, sturen wij hierbij een schriftelijke reactie
op de bevindingen die wij tijdens de bijeenkomst hebben ontvangen.

Informatieverstrekking
Folders
Er zijn voor de Kolibrie 5.000 folders verspreid. Deze zijn verspreid in de Kolibrie voertuigen
en gedurende de introductiecampagne, onder ander door studenten. Inmiddels zijn 1000 folders extra gedrukt om deze nogmaals te verspreiden bij belangstellenden in de ruime gebieden waar de Kolibrie rijdt.
Voor toekomstige drukken bekijken we wat mogelijk is het telefoonnummer van 9292 op een
andere plek te zetten en het telefoonnummer van onze klantenservice duidelijker zichtbaar en
vindbaar te maken.
Onze klantenservice heeft in de eerste plaats een ondersteunende functie. Daarom is rechts
onderin onze de folder daar een alinea aan gewijd. De Kolibrie is eenvoudig te reserveren via
internet (via pc, smartphone, tablet, laptop). Mocht dit niet lukken of kunnen, dan sturen wij de
klant bewust richting klantenservice die het proces verder faciliteert.
Halte
Bij de haltes, waar de dienst de Kolibrie langs komt, wordt vermeld wat de Kolibrie inhoudt.
Deze informatie is te vinden in het bushokje, zie bijgevoegde foto. Als er geen bushokje aanwezig is, dan is deze informatie in het kastje op de haltebordpaal te vinden.
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Algemene informatieverspreiding
De communicatiestrategie voor de Kolibrie is lijngericht. De doelstelling is in de eerste plaats
het behouden van de bestaande reizigers. Wij wilden vooral onze bestaande klant niet in de
kou laten staan. Zij bevinden zich in en om de bussen op de Veluwe, die na 14-12-2014
Kolibrie zijn geworden. De introductiecampagne heeft zich hierop gericht.
Als de eerste doelstelling is behaald, dan is het interessant te kijken naar nieuwe doelgroepen
en op welke wijze deze het best bereikt kunnen worden. Indien uit cijfers of ander representatief onderzoek blijkt dat deze nieuwe doelgroep veel h-a-h bladen en lokale kranten leest
en advertenties of artikelen een groot effect hebben, dan zijn deze media interessante opties
voor een campagne.

Website
We vinden het inderdaad jammer te constateren dat er nog geen reserveringsknop in 9292.nl
zit. Het was onze ambitie om die aan te bieden, al bij de introductie van de Kolibrie. Hierdoor
komt de reiziger in de tweede stap van het reserveringsproces (zoals bij een reservering via
de 9292 module op onze website gebeurd).
Helaas heeft 9292 onze wens nog niet geïmplementeerd. Wij hebben de 9292 organisatie
wederom aangespoord duidelijkheid te geven over de planning van introductie. Wij houden u
hiervan op de hoogte.
In het reserveringssysteem wordt aangegeven dat de reiziger (zonder abonnement of kortingsproduct) tegen het reguliere OV-chipkaarttarief reist. We vinden het een goed idee om dit
in een later stadium te verbeteren, zodat ook een kortingsprijs kan worden getoond. We kunnen dit soort initiatieven ontwikkelen door de koppeling met Mijn Syntus.
Onze klanten geven bij het aanmaken van een account, toestemming aan Syntus om hun gegevens te gebruiken. Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens mogen wij deze niet
met derden delen. Er is vooralsnog nog geen partij, waarbij reizigers een onafhankelijk reisprofiel kunnen aanmaken. Daarnaast is de klantenservice van Syntus volledig gericht op Mijn
Syntus en kan door deze link de reiziger bij problemen het best worden geholpen.

Materieel
De Kolibrie busjes zijn wit met logo’s uitgevoerd in de huisstijl van Syntus Gelderland. Op de
voertuigen is een Kolibrie logo en het logo van Syntus te vinden. Voorin vindt de reiziger het
lijnnummer.
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We merken dat reizigers de voertuigen steeds beter herkennen, omdat de bekendheid van het
concept Kolibrie nog steeds groeit. Wij staan vanzelfsprekend open voor suggesties om onze
huidige Kolibrie voertuigen nog herkenbaarder te maken. Wij bekijken of de (stads)verlichting
en binnenverlichting aanzetten bij stilstand een optie is om het gevoel van veiligheid verder te
vergroten. Wij koppelen over bovenstaande een en ander terug aan het ROCOV.

Flexibiliteit
We willen onze reizigers niet in de kou laten staan. Niet bij onze gewone bussen, en niet bij
onze Kolibrie. De verwachting is dat er niet meer problemen ontstaan bij de Kolibrie dan de
bus. Reizigers kunnen onze gewone bus ook missen en dan moeten ze soms ook een uur
wachten. De klantenservice en met name onze verkeersleiding hebben de opdracht om alle
klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De klant mag hetzelfde serviceniveau bij de dienst
Kolibrie verwachten als bij de bus.
We onderzoeken bovendien of het mogelijk is in de aankomende treinen in Harderwijk kunnen
communiceren over de Kolibrie, zodat ook alle treinreizigers van buiten de regio weten dat dit
een dienst is die vooraf gereserveerd moet worden.

Betalen
De keuze is gemaakt om geen contant geld in de Kolibrie te accepteren. Hiervoor is gekozen
met het oog op veiligheid en om de prijs voor de Kolibrie gelijk te kunnen houden aan de rest
van het OV (beheerskosten contant geld). Teneinde onze reizigers toch een ander middel dan
de OV-chipkaart aan te bieden kunnen ze betalen via iDEAL. We zien echter dat hier tot op
heden niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Ook kunnen onze reizigers reizen met
een vooraf gekocht vervoermiddel (bijvoorbeeld een Syntus Super ticket).
In de praktijk wordt 98% van de reizen betaald met een OV-chipkaart. De chauffeurs hebben
slechts incidenteel het verzoek gehad met contant geld te mogen betalen, alleen door klanten
die niet gereserveerd hadden.
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich als gastheer- of vrouw opstellen en zij
zijn geïnstrueerd om in deze gevallen coulant te zijn. Dit geldt overigens ook voor ongestempelde kaarten uit de voorverkoop.

Samenwerking met het ROCOV
Het overleg met het ROCOV vindt momenteel op prettige en constructieve wijze plaats. Wij
blijven openstaan voor concrete voorstellen om onze (flexibele) dienstverlening nog verder te
verbeteren.
Met vriendelijke groet,

René Nekkers
Concessiemanager Veluwe
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