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Betreft: Reactie op Programma van Eisen Regiecentrale Regio FoodValley

Arnhem, 26 januari 2016

Geachte heer Pelsma,
Aan uw verzoek om een reactie te geven op het Programma van Eisen aanbesteding Regiecentrale
Regio FoodValley komt het ROCOV Gelderland graag tegemoet. Het PvE Regiecentrale Regio
FoodValley komt in hoge mate overeen met de eerder ontvangen en door het ROCOV
becommentarieerde PvE’s Regiecentrale Regio Arnhem Nijmegen en Regio Rivierenland. Ook nu
vormt de in de bijlage opgenomen lijst met vragen en opmerkingen de onderlegger voor het advies.
Verder willen we verwijzen naar de eerder toegezonden reacties op de hiervoor genoemde PvE’s (met
kenmerk RGS487, d.d. 23 november 2015 en RGS493; d.d. 18 december 2015).
In die reacties hebben we naast de OV-aspecten (vraagafhankelijk openbaar vervoer), ook andere
zaken meegenomen. Bij het doornemen van het PvE regiecentrale Regio FoodValley hebben we
geconstateerd dat (bijna) alle, eerder genoemde “pijnpunten” overeind zijn blijven staan.

1. Scheiding tussen regie en vervoer
Ook in de Regio FoodValley kiest men voor een scheiding tussen regie en vervoer. Zoals al eerder
aangegeven mag dit niet ten koste gaan van de betrokkenheid van de vervoerder(s) in het geheel.
Tevens blijven wij ons afvragen op welke wijze vervoerders, maar ook hun chauffeurs gestimuleerd
worden tot meer efficiency als zij niet zelf “aan de knoppen mogen draaien”. Wij zien chauffeurs, naast
serviceverlener, ook als de “voelsprieten” van het doelgroepenvervoer. Zij kunnen vanuit de dagelijkse
praktijk allerlei ontwikkelingen in de gaten houden. Hun input zou een rol kunnen spelen bij het
tussentijds aanpassen (lees: verbeteren) van het complexe vervoersysteem. Het ROCOV mist ook in
dit PvE een duidelijke verwijzing naar de wijze waarop deze relatie wordt vormgegeven. Het is echter
niet de bedoeling dat de chauffeurs de taak van reizigerspanels gaan overnemen!

1

Advies: Zorg voor goede afstemming tussen regiecentrale en vervoerder. Monitor deze wisselwerking
en betrek daar ook de gebruikers/consumentenorganisaties bij.

2. Criteria
Op meerdere plekken in het PvE wordt aangegeven dat bepaalde keuzes gemaakt zullen worden op
basis van criteria. Soms lijken keuzes gemaakt te gaan worden zonder bijbehorende criteria:
 Verschuiving van doelgroepenvervoer naar regulier openbaar vervoer;
 Combineerbaarheid verschillende doelgroepen;
 In hoeverre de regiecentrale toegang krijgt tot privégegevens;
 Bepalen of reiziger gebruik maakt van het meest passende vervoersysteem.
De bijbehorende criteria worden ook in dit PvE niet of nauwelijks genoemd. Hierdoor is het niet
mogelijk te zien of de keuzes op goede gronden gemaakt zijn. Er blijft veel onduidelijkheid over
bestaan. Het is niet duidelijk in hoeverre gebruikers/consumentenorganisaties, noch in het voortraject
noch in de toekomst, bij het vaststellen van criteria betrokken zijn/worden. Duidelijke criteria
voorkomen mogelijk ook dat reizigers in de verkenningsfase een verkeerd advies krijgen. De
regiecentrale moet bij de start kunnen draaien met geïmplementeerde bestanden van door gemeenten
aangeleverde Wmo-indicaties.
Advies: Neem voor alle belangrijke zaken waarbij criteria een rol spelen, deze in een bijlage op, zodat
hierover duidelijkheid wordt verkregen. Bij het vaststellen van criteria dient het belang van de
gebruiker voorop te staan.

3. Betrokkenheid gebruikersgroepen/consumentenorganisaties
Er komt een halfjaarlijks overleg met gebruikersgroepen. Dat achten wij veel te weinig. Ook qua
inhoud worden gebruikersgroepen weinig bij alle ontwikkelingen betrokken. Een verdere rol zien wij
weggelegd bij:
 het vaststellen van allerlei criteria;
 het vaststellen van een reizigersprofiel;
 het vaststellen van een reisadvies;
 het vaststellen van combineerbaarheid van doelgroepen per voertuig;
 de monitoring van de regiecentrale;
 de informatievoorziening en communicatie;
 de monitoring van de kwaliteit van het aangeboden vervoer;
 de afhandeling van klachten;
 als deelnemer aan de ontwikkelteams.
In het PvE wordt overleg tussen de provincie Gelderland en het ROCOV Gelderland m.b.t. openbaar
vervoeraspecten genoemd. Niet duidelijk is of er ook overleg plaatsvindt tussen de provincie Utrecht
en het ROCOV Utrecht. Ook enkele Utrechtse gemeenten maken deel uit van de regio FoodValley en
gaan participeren in het nieuwe vervoersysteem.
Advies: Veranker de gebruikers/consumentenorganisaties beter in de gehele organisatie. Voer het
aantal overlegmomenten op tot minimaal vier per jaar, aangevuld met ad hoc momenten indien
gewenst/noodzakelijk.
Advies: vermeldt bij het overleg tussen provincies en het ROCOV ook het ROCOV Utrecht.

4. Waarmerk Drempelvrij
De door de Regiecentrale te ontwikkelen website dient te voldoen aan de richtlijnen zoals die
opgenomen zijn in het Waarmerk Drempelvrij. De website zal aan het Waarmerk Drempelvrij, niveau
3, web richtlijnen 2.AA moeten voldoen. Dan is de site voor 98% van de gebruikers toegankelijk. Voor
de overige 2% zijn de beperkingen van dien aard dat zij niet zelfstandig gebruik kunnen maken van de
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regiotaxi. Het Waarmerk is te herkennen aan het groene mannetje met drie sterren (zie bijlage 1). Ook
voor de klachtenafhandeling is een “drempelvrije” toegang tot de webformulieren van belang.
Advies: pas de richtlijnen Waarmerk Drempelvrij toe op de te ontwikkelen website.

5. Openbaar vervoer
De regiecentrale gaat ook in FoodValley de regie voeren over al het vraagafhankelijke vervoer binnen
alle regiogemeenten, waaronder ook het OV-deel. Maar hoe kan een “buitenstaander” een rit maken
naar een plaats in de regio op momenten dat er geen enkele vorm van regulier OV rijdt (ook geen
buurtbus)? Komt de mogelijkheid om met het vraagafhankelijke vervoer (regiotaxi) ov-ritten te maken
in de reisinformatiediensten? Een gewone OV-reiziger moet, bij het ontbreken van regulier OV, met
het vraagafhankelijke systeem kunnen reizen en dat tegen “normale” tarieven. Wat worden de
afspraken hierover tussen opdrachtgever, regiobestuur en de regiecentrale? Hoe worden de
reisinformatiediensten hierbij betrokken?
Nergens wordt een duidelijke link gelegd met de mogelijke rol die het vraagafhankelijke
vervoersysteem straks gaat spelen in de basismobiliteit. Dit geldt ook voor het toekomstige Flexnet uit
de OV-visie.
Advies: Verschaf op voorhand meer duidelijkheid over de status van de gewone OV-reiziger en de
functie van het systeem in de basismobiliteit en wat de rol van de regiecentrale in het geheel wordt.

6. Praktische zaken
Naast bovengenoemde zaken blijven er bij het ROCOV Gelderland nog andere, meer praktische
zaken leven, zoals:
 Hoe gaat de regiecentrale letten op toegankelijkheid van de door de vervoerder ingezette
voertuigen en de kwaliteit van de voertuigen?
 Hoe wordt de halte-toegankelijkheid getoetst?
 De klachtenafhandeling is onduidelijk omschreven in het PvE.
 Moet iemand met een vervoerpas ook een aparte OV-chipkaart aanschaffen?
 Wie gaat de nieuwe passen betalen? De gebruiker of de verantwoordelijke opdrachtgever
(gemeente)?
 Wat worden de OV tarieven voor gebruikers die het systeem als OV willen gebruiken (b.v. op
tijden dat er geen redelijk regulier OV meer rijdt)?
 Krijgt de regiecentrale tijdig de beschikking over de indicaties (zoals bij zittend ziekenvervoer)
om te voorkomen dat, bij ontbreken of niet tijdig beschikbaar zijn van de indicatie, de cliënt
tegen een duur tarief of mogelijk helemaal niet wordt vervoerd?
 De lange procedure na constatering van een reizigersprofiel dat niet klopt. Krijgt de
betreffende klant een “reisverbod” of (zolang de procedure loopt) het voordeel van de twijfel?
 Wat moeten we ons voorstellen bij de zinsnede: dat op aangeven van de opdrachtgever de
regiecentrale bepaalde adressen dient uit te sluiten?
 Krijgt de regiecentrale een gratis telefoonnummer?
 De wachttijd van 3 minuten bij telefonische benadering is veel te lang.
 Wat gebeurt er bij technische problemen als het systeem niet bereikbaar is (via
mail/web/telefoon etc.)?
 Is de software-update van de kaarten eens per jaar niet veel te weinig?
 Op welke manier worden ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking
benaderd? Denk hierbij aan aangepaste informatievoorzieningen!

7. Losstaande regiecentrales
Een nieuw punt van zorg voor het ROCOV wordt gevormd door de “wildgroei” aan regiecentrales. Dit
is het derde PvE dat door de provincie voor advies is voorgelegd aan het ROCOV Gelderland. Een
vierde en vijfde (Achterhoek en Noord-Veluwe) zijn onlangs ontvangen. Het baart het ROCOV zorgen
dat elke regio zijn eigen, losstaande regiecentrale aan het ontwikkelen is, elk met een eigen
uitstraling. Het vervoer reikt vaak verder dan de regiogrenzen. Afstemming tussen de regiecentrales is
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volgens ons zeer noodzakelijk. Onze voorkeur zou eerder uitgaan naar een regiecentrale aangepast
aan natuurlijke vervoergebieden en niet zo zeer aan bestuurlijke regio’s. Een beperking van het aantal
regiecentrales brengt daarnaast een kostenreductie met zich mee. Het grootste deel van de kosten
per centrale zijn o.i. vaste kosten, die onafhankelijk zijn van de vervoeromvang.

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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