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Betreft: Slechte communicatiemogelijkheid tussen bussen

Arnhem, 21 september 2015

Geachte heer Hettinga,
Meerdere malen ontving het ROCOV Gelderland klachten over het missen van een overstap tussen
bussen onderling. Dit probleem doet zich met name voor bij kleine vertragingen of als aansluitingen
erg krap zijn. Het probleem wordt volgens het ROCOV veroorzaakt doordat chauffeurs niet (meer)
onderling met elkaar kunnen communiceren en elkaar niet meer op de hoogte kunnen brengen van
een gewenste en haalbare aansluiting.
Onderstaand citaat van een buschauffeur geeft een goede karakteristiek van het probleem:
Als buschauffeur kom ik regelmatig voor een probleem te staan, als passagiers aan mij vragen om
een aansluiting te regelen op een andere bus. Wanneer het een bus betreft van de maatschappij
waarvoor ik werk, moet ik dit doen door een oproep te doen aan de centrale, die dan weer contact
opneemt met de collega buschauffeur.
Vaak duurt het erg lang om deze verbinding tot stand te brengen, om nog maar te zwijgen over de tijd
die het kost om een aansluiting te regelen bij een ander busbedrijf. In dat geval moet de
verkeersleiding eerst contact maken met de verkeersleiding van het andere bedrijf, die dan weer
contact moet maken met de chauffeur van de andere bus.
Wat erg frustrerend is, in deze tijd van computers en supercommunicatie, is dat we in het verleden
een goed werkend systeem hadden in het openbaar vervoer. Dit systeem heette het Combo-systeem
met kort verkeer. Hierbij ging er een spraakoproep uit naar alle bussen die binnen een afstand van 2,5
tot 5 km verwijderd waren.
Je kon, als er een passagier bij je kwam die op het laatste moment nog een aansluiting wilde hebben,
dit regelen door via het systeem een oproep te doen naar je collega, met het verzoek nog even te
wachten voor de overstap.
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Het is voor veel passagiers erg frustrerend dat dit nu niet meer mogelijk is, vooral bij aansluitingen die
nogal krap in elkaar zitten. Dit is iets dat de laatste jaren steeds meer voorkomt, omdat door de
opdrachtgevers alleen nog maar de werkelijke dienstregelingsuren worden vergoed aan de
busmaatschappijen.
De passagiers begrijpen niet dat iets, dat in het verleden zonder problemen kon worden opgelost, nu
niet meer mogelijk is; en dat in het digitale tijdperk.
Volgens het ROCOV Gelderland biedt de techniek voldoende mogelijkheden om verbetering in deze
situatie te kunnen brengen. Wij verzoeken u dan ook deze problematiek en de oplossing daarvan op
uw agenda te zetten, zodat reizigers niet meer onnodig aansluitingen missen en de buschauffeur de
service kan bieden die gevraagd wordt en die hij graag zou willen kunnen bieden.
Graag zien wij uw reactie op ons advies binnen vier weken na verzending van deze brief tegemoet.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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