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BIJLAGE 1: METHODOLOGIE KLANTREIS 

 

Customer Journeys (of klantreizen) zijn een goede methode om een analyse te maken van klanten. De 

klantreis onderkent alle stappen die een klant neemt in een specifieke context. De context in het onder-

zoek van Iedereen Mobiel! is het maken van reizen; van woon-werk verkeer tot dagtrips.  

De doelgroep bestaat uit mensen met een beperking. 

Essentieel bij het uitwerken van een klantreis is dat het de reis van de klant is. In de reis van de klant 

speelt de leverancier geen rol. Van iedere stap die de klant uitvoert zijn klantreis inventariseren we doe-

len, pijn en fijn. 

 

Doelen:  de taken die de klant moet uitvoeren, de doelen die hij/zij wil bereiken. Dat kunnen functio-

nele doelen, zijn maar ook emotionele en sociale. 

Pijn:  wat zijn de pijnpunten die de klant ervaart tijdens het uitvoeren van de taken, het proberen 

te bereiken van de doelen. Wat zijn frustraties en ergernissen. Ook deze kunnen functioneel, 

emotioneel en sociaal zijn. 

Fijn:  wat vindt de klant fijn tijdens het uitvoeren van de taken. Waarvan krijgt hij/zij een glimlach, 

wat verrast hem/haar positief, wat geeft een goed gevoel. Ook deze kunnen functioneel, soci-

aal en emotioneel zijn. 

 

 

Deze drie aspecten samen geven de klantbehoeften weer. De klantbehoeften zijn waarnemingen: je 

kunt er niet je eigen draai aan geven. 

 

Vervolgens is het aan leveranciers van oplossingen voor reizigers om producten en diensten te ontwik-

kelen die aansluiten bij de doelen die de reizigers willen bereiken. Daarbij is het de uitdaging de pijn van 

klanten weg te nemen en het fijne gevoel te versterken. Dit hele pakket van producten, diensten, pijn-

stillers en fijnmakers is de propositie die leveranciers in de markt zetten. Waar de behoeften een gege-

ven zijn, is de propositie een ontwerp van de leverancier. De propositie heeft de leverancier helemaal 

zelf in de hand. Hoe beter de propositie, des te beter de match met de klant. 
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BIJLAGE 2: KLANTREIS MENS MET EEN MOTORISCHE BEPERKING 

 

 

 

ORGANISEREN REIS (“IST”) 

Voorbereiden van de reis, reizen en afronden van de administratie 

Stap  

1. Oriënteren Doe-

len 

• Opzoeken of een reis door mij gemaakt kan worden.  

• Wat zijn de voor mij bereikbare plaatsen? 

• Welke partijen heb ik nodig om mijn reis te maken? 

• Heb ik nog voldoende geld en/of budget vanuit mijn indica-

tie om deze reis überhaupt te maken? 

 Pijn • veel verschillende aanbieders 

• een hele puzzel om uit te zoeken 

• tijdrovend 

• altijd een mate van onzekerheid 

• informatie over toegankelijkheid is weggestopt onder an-

dere functies 

 Fijn • snel inzicht en overzicht 

• (h)erkenning als reiziger met een beperking met specifieke 

informatiebehoefte 

• bereikbaarheidsgarantie 

• gewoon reizen als ieder ander, zonder toeters en bellen 

2. Plannen Doelen • Vertrek en aankomsttijden vaststellen.  

• Overstappunten vaststellen 

• Benodigde vervoersmodules vaststellen 

• Benodigde budgetten vaststellen 
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• Eventuele hindernissen onderweg verkennen (bereikbaar-

heid en toegankelijkheid) 

 Pijn • veel verschillende aanbieders 

• een hele puzzel om uit te zoeken 

• mijn vervoersproducten passen niet bij de reis die ik moet 

maken (waardoor ik moet omrijden bijv.) 

• tijdrovend 

• altijd een mate van onzekerheid 

• niet alle hulp en/of modules kunnen strak worden gepland 

• taxi bijvoorbeeld heeft een onzekerheid van 15 minuten 

voor en na de bestelde tijd. Geeft extra onzekerheid en 

daardoor ben je genoodzaakt ruim te plannen. Dat hoeven 

mensen zonder beperking ook niet! 

• Niet verzekerd van een plaats. Zo is er maar 1 plaats voor 

rolstoelen per bus. 

• Toegankelijkheid is moeilijk te bepalen 

• informatie op website en in de app komen niet overeen 

• planknop is niet altijd in beeld 

• plannen en toegankelijkheid onder andere functies wegge-

stopt 

 Fijn  • snel inzicht en overzicht 

• garantie op vertrektijd en aankomsttijd 

• gewoon reizen als ieder ander, zonder toeters en bellen 

• gemaakte reizen opslaan voor hergebruik (eigen standaard 

reizen) 

• garantie op een plaats in het vervoer 

• inzicht in de kosten van de reis 

• Wat is de beste combinatie in de situatie van vandaag 

• informatie over verschillende kanalen komt overeen 

• 1 geïntegreerde app voor alles (de hele reis) 

• inspreekfunctie in plaats van toetsen 

• de optimale reis kunnen plannen (kortste, snelste,..) 

• plannen van de hele reis, ook daar waar geen OV meer is 

(doelgroepenvervoer) 

3. Boeken Doelen • Garanderen dat hulp aanwezig is op de punten en momen-

ten dat ik ze nodig heb.  

• Garanderen dat ik aankom op de plaats van bestemming 

• Garanderen dat ik op tijd arriveer 

• Garanderen dat ik geen aansluitingen mis 

 Pijn • ik moet ruime marges nemen 

• ik blijf onzeker of het allemaal gaat lukken 

• ik krijg geen garanties 

 Fijn • garantie op vertrektijd en aankomsttijd 

• gewoon reizen als ieder ander, zonder toeters en bellen 

• garantie op aansluitingen 

• garantie op aankomst 
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• standaard reizen standaard boeken 

• standaard reizen is default geboekt, tenzij ik hem afzeg 

4. Reizen * Doelen • verplaatsen van deur tot deur, van huis naar bestemming 

of van bestemming naar huis. 

• verplaatsen met behulp van een of meer vervoersmodules 

• liefst verplaatsen zonder speciaal vervoer 

 Pijn • omdat ik op regiotaxi/valys ben aangewezen moet ik een 

haf uur van tevoren al klaar staan 

• ik sta soms al een uur voor vertrek van de trein op het sta-

tion 

• ik moet sowieso 15 minuten voor vertrek op het perron 

staan 

• soms is de hulp op de plaats van bestemming niet aanwezig 

en dan kom ik de trein niet uit. Ik moet dan gedwongen 

verder reizen in een gebied waar ik niets geboekt heb… 

• de bus heeft maar plaats voor 1 rolstoel en als die bezet is 

mag ik niet mee 

• inchecken en uitchecken kost me veel tijd en daarmee 

houd ik de bus op 

• als ik klaar ga staan bij de uitgang van de bus, om snel te 

kunnen uitstappen, kan ik niet meer bij de uitcheckpaal. Ik 

moet dan andere reizigers om hulp vragen. 

• als de reis vertraagt, dan moet ik alles omgooien. Ik kan dat 

niet onderweg. 

 Fijn • garantie op vertrektijd en aankomsttijd 

• gewoon reizen als ieder ander, zonder toeters en bellen 

• garantie op aansluitingen 

• garantie op aankomst, ook als er verstoringen op de reis 

zijn, ook als bijv. een trein uitvalt.  

• minder marge in taxitijden 

• informatie over de geboekte hulp; bevestiging dat die er zal 

zijn 

• hulpmiddelen boekingen die meebewegen met de reis, die 

bijv. rekening houden met vertragingen 

• bij vertragingen hoef ik niet alles om te gooien, maar dat 

wordt voor mij georganiseerd 

• realtime informatie over de (voortgang van de) reis 

• voorleesfunctie to the point (zonder reclames) 

• looprichting en looplijnen 

• naast afstanden in minuten ook in meters 

5. Betalen  Doelen • voldoen aan mijn verplichtingen 

• gebruik maken van indicatiestelling 

 Pijn • in- en uitchecken is niet altijd even makkelijk 

• incheckpaaltjes zijn soms te hoog 

• incheckpaaltjes zijn soms onbereikbaar met een rolstoel 

• als ik onvoldoende saldo op mijn OV-chipkaart heb, kost 

me dat veel tijd 

 Fijn • achteraf betalen 
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• altijd voldoende saldo op mijn OV-chipkaart 

6. Verantwoor-

den 

Doelen • verantwoorden aan instanties 

• inzicht en overzicht reiskosten 

• basis voor declaraties van reiskosten aan derden 

• basis voor reiskostenplanning 

• basis voor plannen van een reis binnenkort 

 Pijn • veel verschillende platforms; moet ik allemaal samenvoegen 

 Fijn • één druk op de knop geeft het overzicht dat ik wens 

*) Reizen voor mensen met een Motorische Beperking wordt hieronder verder uitgediept 

 

 

 

REIZEN (“IST”) 

Uitvoeren van de fysieke reis voor mensen met een Motorische Beperking 

Stap  

1. De deur uit Doelen • Zorgen dat ik op tijd bij de eerste vervoersmodule ben; taxi, bus, trein, 

etc. 

 Pijn • taxi heeft een marge van 30 minuten (+ of – 15 minuten van de afgespro-

ken tijd) 

• daardoor sta ik soms al een uur voor vertrek van de trein op het station 

• ik moet alles dus ruim plannen 

• onverwachte hindernissen onderweg 

• onbereikbaar startpunt 

 Fijn • kleinere tijdmarges 

• vooraf duidelijk wat ik ga tegenkomen onderweg naar startpunt 

2. Opladen kaart Doelen • Zorgen dat ik op voldoende saldo heb om gebruik te maken van deze ver-

voersmodule 
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 Pijn • onverwacht onvoldoende saldo 

 Fijn • altijd voldoende saldo 

3. Inchecken Doelen • identificeren bij aanvang van de reis 

• starten van de reis 

• bij overstap starten van de nieuwe vervoersmodule 

 Pijn • veel verschillende pasjes 

• ruime marge nemen om de overstap te halen 

• hulp nodig van de buschauffeur of medepassagiers 

• meermaals inchecken tijdens een reis 

 Fijn • zonder hulp kunnen reizen 

• kleinere marges voor de overstap nodig 

• maar 1x inchecken tijdens een reis 

4. Instappen Doelen • instappen in vervoersmiddel 

• plaats vinden 

 Pijn • in de bus is vaak maar plaats voor 1 rolstoel 

• hulp nodig van de buschauffeur of medepassagiers 

• 15 minuten voor vertrek op perron zijn voor de trein ivm assistentie 

 Fijn • zonder hulp kunnen instappen 

• kleinere marges voor de overstap nodig 

5. Verplaatsen Doelen • verplaatsen naar de volgende stop 

 Pijn • constant opletten op de tijd (ivm overstap) 

• moet zelf de haltes bijhouden 

• niet op de hoogte zijn van de actuele reisinformatie 

• een kleine vertraging kan mijn reis al op zijn kop zetten 

• reisinformatie is niet altijd zichtbaar (afhankelijk van hoe ik zit) 

 Fijn • altijd op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken rond mijn reis 

• gerustgesteld worden 

5a. Herplannen Doelen • omgaan met calamiteiten 

• puzzelen hoe de reis alsnog volbracht kan worden 

 Pijn • ik weet pas laat dat er iets aan de hand is 

• veel partijen die een rol spelen in mijn reis 

• ingewikkelde puzzel 

• niet iedereen kan een smartphone bedienen onderweg 

 Fijn • altijd op de hoogte van de ontwikkelingen 

• de puzzel wordt voor mij opgelost 

• ik hoef me nergens zorgen om te maken 

5b. Omboeken Doelen • omgaan met calamiteiten 

• zorgen dat alle hulp weer op het juiste moment beschikbaar is 

 Pijn • ik moet zelf bellen 

• ik moet zelf actie ondernemen 

• niet iedereen kan een smartphone bedienen in het OV 

• niet iedereen kan zelf bellen onderweg 

• afhankelijk van de flexibiliteit van de hulpverleners 

 Fijn • pro-actief handelen door hulpverleners 

• ik word gerustgesteld onderweg 

6. Uitstappen Doelen • het vervoermiddel verlaten 

• op het juiste punt (juiste halte/station) 

 Pijn • niet iedereen kan de bus laten stoppen 

• hulp nodig van medepassagiers 

• niet altijd duidelijk waar we zijn 

• niet altijd duidelijk aan welke kant ik moet uitstappen 

• hulp nodig van de taxichauffeur (bijv waar geen NS assistentie is) 
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• geen hulp aanwezig om te helpen uitstappen (taxi is er niet) 

• trein rijdt verder terwijl ik niet ben uitgestapt 

• niet duidelijk waar ik heen moet als ik ben uitgestapt 

• onzekerheid of ik de aansluiting ga halen 

 Fijn • Zelfstandig kunnen uitstappen 

• zeker weten worden dat hulp altijd aanwezig is 

• gerustgesteld worden onderweg 

7. Uitchecken Doelen • beëindigen van het gebruik van een vervoersmodule 

• duidelijk maken waar het gebruik van de vervoersmodule is gestopt 

 Pijn • veel verschillende pasjes 

• ruime marge nemen om de overstap te halen 

• hulp nodig van de buschauffeur of medepassagiers 

• meermaals uitchecken tijdens een reis 

 Fijn • zonder hulp kunnen reizen 

• kleinere marges voor de overstap nodig 

• maar 1x uitchecken in een reis 

8. Naar eindpunt Doelen • het laatste stuk naar eindpunt afleggen 

 Pijn • onverwachte hindernissen onderweg 

• onbereikbaar eindpunt 

 Fijn • vooraf duidelijk wat ik ga tegenkomen onderweg naar eindpunt 

 

 

 

BIJLAGE 3: ANALYSE KNELPUNTEN IMPLEMENTATIE & ADOPTIE 

 

 

 

Samenhang, ambitie en ontkokeren van het systeem 

De instemming van de Tweede Kamer met het VN- verdrag voor mensen met een handicap maakt toe-

gankelijkheid vanzelfsprekend, ook voor het openbaar vervoer. Maar voordat mensen met een beper-

king goed kunnen reizen met het OV valt er nog heel veel te verbeteren. Aan voertuigen, haltes en stati-

onslocaties en aan de kwaliteit van (loop)routes in de openbare ruimte. En last but not least: aan speci-

fieke reizigersinformatie maar ook aan de manier waarop we beleidsmatig de vervoersondersteuning 

hebben ingericht in regelingen en beleidskaders – inclusief financiering en afrekensystemen.  

 

Het is op zichzelf goed dat toegankelijkheid nu beleidsuitgangspunt is. Ook financieel: betere toeganke-

lijkheid, flexibiliteit van vervoersmiddelen en –stromen, geeft financieel voordeel tegelijk met kwaliteits-

verbetering van vervoer en met verbeterde, meer op maat gerichte dienstverlening.  

 

Er zijn enorme bedragen gemoeid met het doelgroepenvervoer. De Nederlandse overheden samen ge-

ven honderden miljoenen euro uit aan vervoer speciaal voor doelgroepen. Er gaan vergelijkbaar veel 

overheidsmiddelen in het doelgroepenvervoer als in het totale stads- en streekvervoer…! 

 

In een poging om de groeiende kosten van doelgroepenvervoer  te reduceren en mensen meer moge-

lijkheden te geven het reguliere OV te gebruiken, is alleen al in het aanpassen van de bushaltes door de 

rijksoverheid inmiddels 78 miljoen geïnvesteerd; de totale investering in bushaltes is geraamd op ruim 

200 miljoen euro. Nederland kan deze investeringen terugverdienen door jaarlijks tientallen miljoenen 

euro’s te besparen op betere benutting van regulier OV door mensen met een beperking. Door het ver-

voer slimmer te organiseren, mensen anders te laten reizen dan met doelgroepenvervoer. 

 

Reizigersinformatie 
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Wat dat vergt van de reisinformatievoorziening is een wereld apart. De informatie van de bestaande  

reisplanners over vertrek en aankomsttijden is voor een deel van de reizigers simpelweg onvoldoende. 

Zij moeten, afhankelijk van hun beperking, na kunnen gaan of de verplaatsing van vertrekadres tot aan 

de aankomstadres wel of niet mogelijk is gezien hun specifieke eisen en wensen. 

 

In diverse onderzoeken zijn knelpunten verzameld vanuit de wensen van de onderscheiden doelgroepen 

zelf, en gecategoriseerd naar urgentie. De ‘Top 4’ knelpunten die de huidige reizigers noemen, is: 

1. Het ontbreken van de mogelijkheid vooraf de reis te plannen aan de hand van de eigen beper-

king en aansluitingen goed in kaart te brengen, inclusief reisopties en kostenopgaven 

2. Gebrek aan informatie onderweg  

3. Weinig ondersteuning onderweg 

4. Geen informatie over bereikbaarheid/inrichting perrons 

 

Daarbij moet vermeld worden dat dat deze knelpunten naar voren komen als de huidige reizigers na-

denken over de bestaande praktijk. Spreekt men met reizigers over hoe het eigenlijk zou horen te zijn 

als je het VN-verdrag naleeft, dan komen de verdere knelpunten naar boven zoals 

5. Verkokering van het ondersteuningsaanbod (per overheidsregeling en per vervoerder) 

6. Gebrek aan aangereikte alternatieven (zoals inschakeling van buurt-/collectief vervoer) 

7. Versnipperd beleid en dito administratie van ondersteuningsregelingen. 

Van de knelpunten is geanalyseerd welke maatregelen of oplossingen denkbaar zijn die de barrières 

zouden opheffen, en of er werkbare alternatieven voorhanden zijn. Het aanpakken van de knelpunten 

vergt een samenhangend proces van het verzamelen en ontsluiten van data, het verwerken tot bruik-

bare informatie, het delen en borgen van de opgedane kennis. Het oplossen van de eerste twee knelpun-

ten gaat niet zozeer om nieuwe kennis te ontwikkelen als wel bestaande data te combineren tot beno-

digde informatie. Dat klinkt eenvoudig maar daar is wel een en ander voor nodig.  

 

Ambitie 

Op dit moment worden reizigers met een beperking sterk ‘gestuurd’ door het vervoersaanbod, zowel in 

speciaal vervoer als in openbaar vervoer. De complete knelpuntenlijst is welhaast eindeloos: mismatch 

tussen vertrektijd en gewenste aankomsttijd (bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoek, waar onevenredig veel 

tijd moet worden ingeruimd voor wachten); niet in te schatten tijdstippen van vertrek en aankomst voor 

speciaal vervoer; geen zicht op goede loop-routes; geen zicht op bereikbaarheid haltes; beperkingen in 

in- en uitstap service; onvoldoende passende zitplaatsen; onbereikbare uitstapknop; geen informatie 

verschillende soorten beperking; etc. Daarnaast zijn de ‘administratieve handelingen’ verkokerd (indica-

tiestelling, financiering, verschillende pasjes, afrekeningen etc.).  

 

De ambitie is om niet alleen deze “huidige” knelpunten weg te nemen, maar om het vervoer een stap 

verder te brengen naar een daadwerkelijk inclusieve samenleving. De ambitie van de landelijke coalitie 

Iedereen Mobiel!  is om te komen tot een vraaggestuurd vervoersaanbod, primair door het openbaar 

vervoer en daar waar nodig van aanvullend (speciaal) vervoer of in combinatie van beide soorten ver-

voer. 

 

 

3.1 Implementatie en adoptie 

Op dit moment worden er vele experimenten uitgevoerd. In de meeste vervoersregio’s wordt geëxperi-

menteerd met varianten van een regiecentrale waarin meerdere ondersteuningsvormen en reisalterna-

tieven in beeld kunnen komen. Deze regiecentrales zijn doorgaans ontsloten via de telefoon, en zijn in 

hun alternatieven beperkt omdat de onderliggende toegankelijkheidsinformatie ontbreekt. Concreet: 

als nergens genoteerd staat of een bepaald station een hellingbaan of geleidestrook heeft, kan een re-

giecentralist dat station niet in een reisvoorstel opnemen – hoe aantrekkelijk de reis logistiek gezien ook 

zou uitpakken. 

 

Sommige regiecentrales hebben ook een functie als noodloket ingeval ergens een verplaatsing is vastge-

lopen. Dan kan vanuit de regiecentrale noodvervoer worden ingezet. Ook deze functie is per telefoon 

ontsloten. 



11 

180501 

 

Naast de algemene tendens om het reisaanbod meer integraal te gaan ontsluiten via een telefoonloket 

dat als regiecentrale optreedt, zijn er ook aanzetten om te komen tot verdergaande vernieuwing. In ok-

tober 2017 heeft 9292 haar landelijke openbaar vervoer reisplanner uitgebreid met de mogelijkheid om 

een toegankelijke reis te plannen. Deze toegankelijke reisplanner plant op basis van halte- en voertuig-

toegankelijkheid voor reizigers met een motorische beperking, en leest de blindegeleidelijnen van haltes 

voor ten behoeve van mensen met een visuele beperking. Daarnaast kunnen reizigers feedback geven 

over de halte, het reisadvies van 9292 of de vervoerder. Deze toegankelijke reisplanner borduurt voort 

op de app waarmee in de doorbraakgroep is geëxperimenteerd en wordt de komende jaren verder ont-

wikkeld. Publiek Vervoer Groningen-Drenthe is bezig met het opzetten en experimenteren met een da-

taplatform, bestel app en een betalingssysteem. De Metropoolregio Eindhoven (MRE) werkt aan slimme 

mobiliteitsoplossingen in Zuidoost Brabant. Amsterdam voert samen met Rotterdam diverse experimen-

ten uit met onder andere buurtvervoer en met zelfrijdende voertuigen in een wijk. 

 

Er zijn ook initiatieven die op onderdelen al meer digitaal werken, met een integrale service en een mo-

biele data ontsluiting voor bepaalde subdoelgroepen. Zo heeft GoOV experimenten in de regio Nijme-

gen, Arnhem uitgevoerd met de Buzz Buddy, een digitale ondersteuning tijdens de reis voor mensen 

met een psychische beperking. 

 

Op contractueel niveau zijn de eerste innovatieaanzetten waarneembaar. In Amsterdam is een innova-

tieclausule aangebracht in de aanbesteding van 2016. Ook in andere regio’s worden de eerste stapjes in 

deze richting gezet. Deze eerste pogingen leren dat het juridisch enorm lastig is om in de contracten 

ruimte te maken voor innovaties waarvan nog niet in detail vaststaat hoe de nieuwe praktijk er uit komt 

te zien: vervoerscontracten zijn diepgaand uitonderhandeld waardoor kleine veranderingen al genoeg 

zijn om een contract te laten ‘tippen’ van winstgevend naar verlieslatend. Ook het construct van de 

openbare aanbesteding als zodanig is een sta-in-de-weg voor contractuele innovatieruimte.  

 

Voor het totaalbeeld van deze experimenten geldt:  

• we zetten de eerste stapjes in de goede richting; 

• we hebben nog nergens een integrale vervoersondersteuning van oriëntatie vooraf, reisonder-
steuning tijdens, en afhandeling na de reis; 

• we missen nog grote brokken aan cruciale data; 

• dat wat er aan data is, ontsluiten we nog nauwelijks mobiel; 

• er ontbreekt nog veel aan softwarefunctionaliteit; 

• de contracten tussen overheden en vervoerders zijn vrijwel allemaal nog op de oude verko-
kerde leest geschoeid en het is lastig om te komen tot contractuele vernieuwing; 

• er is nog geen aanzet om voorzieningen die idealiter nationale schaal behoeven, gezamenlijk te 
ontwikkelen en met elkaar te delen. 

 

Kijkend naar het vernieuwingsproces van de innovaties tenderen de experimenten wel in dezelfde rich-
ting, maar zonder dat er een gezamenlijke visievorming plaatsvindt;  ook zijn er nog geen interregionale 
samenwerkingsafspraken; anders gezegd, er is nog geen landelijke adoptie in de zin van brede imple-
mentatie en incorporatie.  

 

Goed zicht op wat er komt kijken bij een brede Iedereen Mobiel!- implementatie, ontstaat vanuit de er-
varingen van de landelijke doorbraakgroep met het ontwikkelen en uitproberen van een reisplanner 
voor mensen met een beperking. Belangrijke lessen voor implementatie en adoptie die daaruit zijn op-
getekend, zijn: 

• Noodzakelijk, maar desondanks vaak gemist, is een bewuste – en gezamenlijke – bepaling van 
de scope en omvang van een pilotgebied. Het wel of niet meenemen van een modaliteit zoals 
de trein heeft een groot effect op de benodigde inspanningen. De structuur van het openbaar 
vervoer maakt het geografisch afbakenen van een pilot niet eenvoudig. In de twee pilotgebie-
den rijden bijvoorbeeld bussen die vanuit andere regio’s komen. Informatie verzamelen over 
alle voertuigen in een gebied is daarmee complex. De trein is een apart aandachtspunt.  

• Praktijkgegeven is dat het openbaar vervoer niet volledig toegankelijk is en voorlopig ook niet 
zal worden: niet elke situatie is op te lossen. Denk aan een halte in een historisch stadscentrum 
waar simpelweg geen ruimte is om de halte 150 cm breed te maken. Toegankelijkheid wordt 
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ook beïnvloed door gedrag van andere reizigers, denk aan geparkeerde fietsen op een geleide-
lijn. De planner kan daar geen rekening mee houden. Belangrijk bij de start van een pilot is 
daarom het goed in kaart brengen van het aanbod van het toegankelijke openbaar vervoer in 
een regio. Dat gaat om haltes, voertuigen, combinaties van beide, en looproutes in de open-
bare ruimte. Welke segmenten van een potentiële reis zijn toegankelijk en welke niet? Daarbij 
is het van belang om specifiek voor knooppunthaltes, halteparen in het algemeen, maar ook 
voor dynamische bushaltes, na te gaan of deze wel of niet toegankelijk zijn.  

• Achilleshiel: de kwaliteit van de data. De actualiteit, maar ook de uitsplitsingen naar stopplek-
ken is van groot belang. Door vooraf datakwaliteit in kaart te brengen en de scope van de pilot 
af te bakenen kan goed inzichtelijk gemaakt worden welke inspanning nodig is om de reisplan-
ner te ontwikkelen. In de eerste pilots is met name ingezet om de algoritmen van de planner 
werkend te krijgen. Gebruiksvriendelijkheid was daarbij ten onrechte een lagere prioriteit gege-
ven.  

• Bij de data verzameling blijkt de mindset van professionals veelal aanpassing te behoeven. Van 
oorsprong is de dataverzameling van OV-infrastructuur uitgevoerd om te voldoen aan beheer-
afspraken. OV- en infrastructuurprofessionals hebben er al wel oog voor of een halte al dan 
niet verzakt is, maar nog niet zozeer of de geleidestrook na de herstrating weer compleet is. De 
behoefte van de reiziger gaat een stap verder dan wat men gewend was; de reiziger heeft zicht 
nodig op actuele, up to date informatie van de kenmerken die voor zíjn beperking tellen. De 
beheerafspraken over openbare ruimte en OV infrastructuur zijn bovendien niet ingericht op 
snel repareren of aanpassen van een situatie. Zo kan een losliggende stoeptegel bijvoorbeeld 
maanden later pas gerepareerd worden omdat de wegbeheerder dan pas zijn rondje doet. Hier 
zou gebruikersfeedback welkom zijn. 

• In technisch opzicht is verbetering nodig in de interactie tussen de ontwikkelde software en 
API’s naar bestaande databronnen. Hier bleek nog veel handmatig werk bij nodig. Reden is on-
der andere het (nog) niet gebruik maken van het landelijk haltenummer in de 9292 Reisadvies 
API.  

• De doelgroep is veel meer divers dan menigeen op het eerste gezicht op het netvlies heeft. Kij-
kend naar de reisinformatie-app waren de eerste versies vooral een hulpmiddel voor mensen 
met een motorische beperking. Deze zijn nog niet geschikt voor bijvoorbeeld reizigers met een 
visuele beperking omdat als toegankelijkheidskenmerk bij de halte bijvoorbeeld alleen maar als 
“blinde geleidelijn aanwezig ja/nee” was aangegeven. Bepaalde informatie zoals perron-eilan-
den tussen rijbanen, zijn sowieso nog niet voorhanden. Sommige reizigers reizen reeds nu zelf-
standig met het OV, andere reizigers hebben behoefte aan absoluut betrouwbare informatie 
over de toegankelijkheid. Vragen als ‘kan ik echt de bus uit met mijn rolstoel als ik straks aan-
kom’  zijn voor sommigen van wezenlijk belang. 

• Reizigers kunnen niet vroeg genoeg in de ontwikkeling worden betrokken. Een illustratief de-
tail: Reizigers plannen een reis liever van adres naar adres dan van postcode naar postcode. De 
eerste planner werkte alleen van postcode naar postcode. Uit evaluatiegesprekken blijkt bo-
vendien dat niet alleen de vervoerders in een nieuwe mindset moeten komen maar dat ook de 
reiziger tijd moet krijgen om aan de nieuwe voorzieningen te wennen.  

• Omdat integraal reisadvies van zoveel mensen en bronnen afhankelijk is, is het is van doorslag-
gevend belang om alle actoren enthousiast te krijgen om mee te werken aan de ontwikkeling. 
Dat zijn in ieder geval de reiziger, de OV-vervoerder en de opdrachtgever. Maar ook mensen 
vanuit openbare ruimte van gemeenten zijn belangrijk om deel te laten nemen.  

De data om de ontsluiting van het openbaar vervoer goed in beeld te brengen, is er voor een be-
langrijk deel. De ontwikkeling van de tools geeft aan dat er nog veel moet gebeuren maar dat het 
toch echt goed mogelijk moet zijn om informatie te ontsluiten passend bij de behoefte van de reizi-
ger.  
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BIJLAGE 4: ANALYSE KNELPUNTEN FINANCIERINGSSYSTEMEN 

 

 

Een overheid met vele beleidskaders en loketten 

 

De aanbodgerichtheid en ontoegankelijkheid van de huidige vervoersarrangementen die zijn bedoeld 

voor een bepaalde groep, komt voor een groot voort uit de versnippering van beleid. En, als gevolg 

daarvan, met de diversiteit aan betrokken overheidsorganisaties. Bijgaande figuur schetst de versnippe-

ring van beleidsdoelen, regelingen, vervoerssystemen en opdrachtgevers.  

 

 

 

Het patroon dat deze diversiteit globaal laat zien is: 

 

 Speciaal vervoer wordt uitgevoerd in beleidskaders van vier separate departementen, die alle 

vier niet rechtstreeks opdrachtgever zijn.  

 Het directe opdrachtgeverschap voor openbaar én speciaal vervoer wordt in alle gevallen inge-

vuld door intermediaire (overheids)organisaties, die hun opdrachtgevende rol vervatten in pe-

riodieke, separate aanbestedingen die zich moeten houden aan het betreffende beleidskader. 

 De feitelijke vervoerders worden door de aanbestedingen gedwongen tot een contractvorm 

waarin het specifieke deelvervoer wordt geoptimaliseerd. Dat vormt een enorme inperking 

van de ruimte voor synergie tussen vervoersoplossingen, ook al omdat de separate aanbeste-

dingen in de praktijk een groot accent leggen op de vervoerprijs. 

 De burgers die een beroep moeten doen op speciaal vervoer worden door de betreffende 

(deel)opdrachtgever beoordeeld via separate aanvraagprocedures. Op deze manier verwerven 

zij het recht op het aanvragen van een verplaatsing bij een gecontracteerde vervoerder. Zowel 

de vervoerder alsook het beleidskader dwingen de burger om alleen singuliere verplaatsings-

vragen te formuleren. Dit sluit multi-purpose ritten en combinatieritten uit. 

 

De contractering die uit dit model voortvloeit, leidt tot een diversiteit aan partijen/opdrachtgevers en 

een grote variatie aan termijnen. Dit impliceert dat het vernieuwen van een arrangement, wat vrijwel 

altijd neerkomt op het aanpassen van een contractering, weliswaar mooi past in een nieuwe aanbeste-

dingsronde van dat contract, maar tegelijk altijd ook leidt tot frictie met aanpalende contracten die nog 

niet aan een nieuwe aanbesteding toe zijn. Zo houden de contracten elkaar in een patstelling gevangen.  

 

Bijgaande figuur geeft een illustratie van de situatie waarin een groep regionaal samenwerkende ge-

meenten zich geplaatst ziet.  
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vervoersarrangement 

 

gemeenten  )* einde looptijd verlengingsbeleid 

Regiotaxi Aa, U, O juni 2016 1 x 2jaar 

Gemeentetaxi H december 2016 2 x 1 jaar 

Combi regiovervoer Ab december 2016 2 x 1 jaar 

Servicetaxi D november 2016 geen 

OV-taxi H1, H2, H3, H4, S, V, U, 

Z 

december 2015 2 x 1 jaar 

  )*  om geen gemeenten te benadelen zijn de gegevens geanonimiseerd 

 

Het is belangrijk om te realiseren dat deze gemeenten worstelen met alléén nog de geografische syner-

gie, met andere woorden dat zij nog geen begin hebben van synergie met het regulier OV en tussen de 

afzonderlijke thematische beleidskaders. Zou dat ook in beeld worden gebracht, dan is het beeld, in een 

andere regio, als volgt. 

 

vervoersarrangement 

 

opdrachtgever einde looptijd 

regio bus stadsgewest juli 2017 

stadsbus stadsgewest december 2019 

tram, lightrail stadsgewest december 2016 

valys VWS nov 2019? 

stadsregiotaxi stadsgewest april 2019 

AWBZ incl. jeugd zorginstellingen december 2015 

leerlingenvervoer 4 gemeenten juli 2017 

leerlingenvervoer 4 gemeenten juli 2015 

leerlingenvervoer 1 gemeente juni 2019 

 

De synergie – of het ontbreken daarvan – tussen speciaal vervoer en regulier openbaar vervoer compli-

ceert dit beeld nog verder. Een burger die met succes een indicatie heeft aangevraagd voor speciaal ver-

voer, heeft toegang tot gesubsidieerd maatwerkvervoer tot een bepaalde plafondwaarde die doorgaans 

in reiskilometers is uitgedrukt. Dat geldt niet voor het reizen met regulier openbaar vervoer, waar de-

zelfde burger het normale OV-tarief betaalt. Tot het moment waarop het budget  voor specifiek vervoer 

is opgebruikt, heeft deze burger dus een dubbele prikkel om regulier openbaar vervoer te mijden: het is 

minder toegankelijk tot zelfs ontoegankelijk, en het is duurder. De mogelijkheid om maatwerkvervoer in 

te zetten als aanvulling op regulier OV is formeel aanwezig maar materieel vaak niet uitgewerkt.  

 

Praktijkvoorbeelden 

De praktijk die uit deze financieringsstructuur voortvloeit, leidt tot de volgende soort voorbeelden. 

 Een leerling die na school ook een arts-consult heeft, wordt op grond van het leerlingenvervoer 

eerst naar huis terug gereden om daarna met medisch vervoer van huis naar de arts te worden 

vervoerd. 

 Een vervoerder met een contract voor leerlingenvervoer wordt afgerekend per rit van huis naar 

school en terug. Een rit van huis naar station is korter dus contractueel minder aantrekkelijk. 

Een combinatierit met andere leerlingen en andere bestemmingen (doelen) is doorgaans on-

mogelijk. 

 Een burger met een WIA indicering en een medische vervoersbehoefte die op een dag twee 

vervoersbewegingen wil combineren, moet zich melden bij zowel UWV als zorginstelling en 
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vindt daar uit dat beide partijen hierover geen enkel contact met elkaar onderhouden. “Dat is 

op zichzelf een goed idee van u, maar de regeling voorziet daar niet in.” 

 Een burger die langs de landsgrens woont, wordt voor bepaalde ritten wél kosteloos vervoerd 

naar een 30 km verderop gelegen locatie in Nederland maar níet naar een 5 km verderop gele-

gen locatie in het buurland. Een burger die dichtbij een regiogrens woont, heeft dezelfde grens-

perikelen. “Nee, voor die reis moet u Valys inschakelen” “Ook als de regiotaxi goedkoper en ge-

makkelijker is?” “Ja.”  

 

BIJLAGE 5: ANALYSE KNELPUNTEN STANDAARDISATIE 

 

Benodigde data voor optimale dienstverlening 
De dienstverlening van Iedereen Mobiel! Maatwerk vervoer voor mensen met een beperking, is sterk 

data gebaseerd. Voor een optimale reisbegeleiding zijn nodig: 

- een profiel van de reiziger (door hemzelf beheerd) 

- financiële informatie vooraf (financiering van de reis op basis van zorgwetten) en achteraf (fac-

turering en betaling op basis van rapportage en verantwoording) 

- gegevens van de noodzakelijke (persoonlijke) ondersteuning 

- een startlocatie 

- een bestemmingslocatie 

- huidige locatie (opgebouwd op basis van bronnen: GPS, beacontechnologie voor de metro en in 

de toekomst Ultra Wideband voor geleiding binnen kooi van Farraday (bv CS Utrecht) 

- gedetailleerde OV informatie zowel planning als feitelijke tijden: bronnen zijn open tripplanner 

(OTP1) en ND-OV (Nationale Data Openbaar Vervoer)2.  Alle actuele gegevens van Arriva, Breng, 

Connexxion, EBS, GVB, Hermes, HTM, HTMbuzz, NS, RET, Syntus en U-OV is beschikbaar in ND-

OV. 

- Centraal Halte Bestand voor overstaplocaties te groeperen en actuele toegankelijkheid. 

Standaardisatie 
Standaardisatie draagt bij aan soepele informatie-uitwisseling. Elkaar tijdig voorzien van de juiste infor-

matie helpt om reizigers een passende reis aan te bieden en alle partijen in de keten efficiënt te laten 

werken. 

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling draagt bij aan transparantie en levert beleids- en sturingsin-

formatie voor de hele keten: 

• Informatie wordt vergelijkbaar 

• Aansturing vanuit klantperspectief 

• Vermindering fouten tijdens het proces 

• Verbetert kwaliteit van processen 

• Vermindering administratieve lasten 

• Hergebruik van gegevens 

• Efficiëntie verhogen, kosten verlagen 

• Verbetert planning, sturing en controle 

Infrastructuur: Qiy Trust Framework 
Op het moment dat de regie meer bij het individu komt te liggen, volgt daaruit de noodzaak van een vei-

lige data uitwisseling tussen individu en reisaanbieders. Het Qiy Trust Framework, een gemeenschappe-

lijke en schaalbare infrastructuur, waarvan de spelregels en standaarden door een brede coalitie van 

partijen worden vormgegeven in het Qiy Afsprakenstelsel, biedt daarvoor een oplossing. Daarbij spelen 

informatiestandaarden een belangrijke rol, omdat Qiy geen uitspraken doet over de formaten van de 

data die door de infrastructuur gedistribueerd worden. 

 

                                                                 

1 OpenTripPlanner (OTP) is een open source platform voor multimodale en multi-agency reisplanning. Het volgt een client-server-

model dat verschillende op kaarten gebaseerde webinterfaces biedt, evenals een REST API voor gebruik door applicaties. OTP is 

gebaseerd op open datastandaarden, waaronder GTFS voor transit en OpenStreetMap voor stratennetwerken. OTP is preciezer 

dan Google Maps.  

2  ND-OV is eveneens de bron van NS planner. 
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Het individu koppelt op de infrastructuur van het Qiy Trust Framework via een persoonlijke Qiy Node. 

De Qiy Node is verantwoordelijk voor de persistentie van verbindingen binnen het Qiy Trust Framework 

en de bij de verbinding behorende cryptografische sleutels. Daarmee beschikt hij over zijn eigen knoop-

punt voor de aggregatie van persoonlijke gegevens en diensten. Dit knooppunt verbindt hem met gege-

vens over sectoren heen, onafhankelijk van persoonlijke apparaten als computers, tablets, mobiele tele-

foons en smart watches. 

 

Transparantie en privacy voor het individu wordt geborgd door de mogelijkheden die het Qiy Afspraken-

stelsel biedt voor het intersectoraal uitwisselen en beheren van toestemmingsverklaringen. Behoudens 

wettelijke uitzonderingen vereist het Qiy Afsprakenstelsel toestemming van de betrokkene voor elke 

vorm van verwerking en wel op een wijze waaruit blijkt dat deze zich ervan bewust is dat hij (of zijn ge-

machtigde) toestemming geeft en hoever deze toestemming reikt. Binnen het Qiy Trust Framework kan 

de juistheid van de gegevens eenvoudig door de ontvanger worden beoordeeld, omdat de ontvanger 

van de benodigde gegevens zelf de integriteit daarvan kan verifiëren, de bron kan identificeren en daar 

eventueel om een verificatie van de aangeleverde informatie kan vragen. Verder worden persoonsgege-

vens onder het Qiy Afsprakenstelsel ‘1-op-1’ uitgewisseld (via ‘peer-to-peer’ verbindingen). Er zit dus 

geen platform- of portaalbeheerder tussen die kan meegluren en die de persoonsgegevens opslaat. De 

verbindingen worden door individuen zelf aangelegd en beheerd en data wordt altijd versleuteld uitge-

wisseld via meerdere routeerders en wel zo dat van onderschepte berichten alleen het versturende sys-

teem en het ontvangende systeem kan worden achterhaald. 

 

Het Qiy Afsprakenstelsel is volledig in lijn met de beginselen die ten grondslag liggen aan de nieuwe Eu-

ropese wet- en regelgeving op het gebied van dataprotectie en privacy, de algemene verordening gege-

vensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht wordt.> 

Relevante koppelvlakstandaarden:  
1. Qiy Node API. De specificatie maakt gebruik van de volgende open standaarden: 

a. HTTP (Hypertext Transfer Protocol), het protocol voor communicatie tussen webclient en 

webserver. De Qiy Node API vereist daar boven op REST (Representational State Transfer is 

een software-architectuur voor gedistribueerde mediasystemen) 

b. JSON (JavaScript Object Notation) is een deelverzameling van de programmeertaal JavaScript 

en wordt gebruikt voor het uitwisselen van datastructuren. Populair ‘light’ alternatief voor 

XML.  

c. Server-Sent Events tbv push notificaties naar applicaties 

d. Qiy Router API. De koppelvlakspecificatie van de Qiy Router die de Qiy Node gebruikt voor de 

verbindingen en berichtuitwisseling met andere Qiy Nodes. 

Qiy R4R API. De koppelvlakspecificatie die Qiy Routers onderling gebruiken. 

2. SSO 

a. OpenID Connect 

Relevante berichtenstandaarden 

1. Overheidsstandaarden: pas-toe-of-leg-uit principe 

Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting. Dit 

betekent dat ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten voldoen aan relevante open 

standaarden op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie.  

Met 'publieke sector' worden bedoeld: 

− Overheden (rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). 

− Semi-overheden (uitvoeringsorganisaties zoals UWV en SVB). 

− Private instellingen met een publieke taak in de zorg (zoals ziekenhuizen) en het onderwijs 

(zoals scholen en universiteiten). 

 

Voor Iedereen Mobiel! is in ieder geval relevant: 

XBRL, eXtensible Business Reporting Language, een internationale open standaard om bedrijfs-

informatie gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analy-

seren en zo nodig nader te bewerken. Elektronisch verkeer dat te kenmerken is als verantwoor-

dingsverkeer waarin financiële informatie de kern vormt. 

https://www.noraonline.nl/wiki/Digikoppeling_(Standaarden) 
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2. OV reisinformatie standaarden: BISON en OpenTripPlanner (OTP) 

Reisinformatie bestaat uit 3 componenten:  

a. Ritinformatie; welk rit wordt waar hoe laat verwacht, waar brengt het je heen, wat voor 

eigenschappen heeft het bijbehorende voertuig (lage instap, HOV, etc).  

b. Halte informatie; welke voorzieningen / rol heeft een halte in het netwerk (rolstoeltoegan-

kelijkheid, looproute, aanwezigheid chipcard automaten, etc).  

c. Tarief informatie: wat kost een reis, met inachtneming van het gebruikte product, reizi-

gersprofiel, gebruikte lijnen, etc.  

 

BISON onderscheidt 2 vormen van tijdigheid binnen reisinformatie:  

a. Geplande reisinformatie; beschrijft de dienstuitvoering zoals deze naar verwachting plaats 

zal vinden. In de praktijk zijn er twee subvormen van geplande informatie: lange (maanden 

of weken) en korte termijn (dagen).  

b. Actuele reisinformatie, een (bijna-) real time vorm van informatie over het vervoerproces 

zoals zich dat afspeelt op het moment van beschikbaarheid (uren of minuten) 

 

BISON standaarden sluiten conceptueel aan bij de Europese Transmodel en NeTEx standaar-

den.  

 

Transmodel is de basis voor de technische BISON afspraken en koppelvlakdefinities.  Transmo-

del levert datadefinities: strikt definieerde termen die beschrijven wat er verstaan wordt onder 

bepaalde processen en/of gebeurtenissen in het OV proces. 

 

NeTEx is de Europese standaard voor informatie over OV-netwerk, dienstregeling en tarieven. 

NeTEx staat voor ‘Network Exchange’. Deze standaard beschrijft drie samenhangende soorten 

informatie:  

− OV-netwerk (fysieke haltes, routes, etc.)  

− Dienstregeling  

− Tarieven (Producten, tarieven, prijzen per rit/traject, etc)  

NeTEx is bedoeld als een algemeen XML-formaat dat is ontworpen voor de efficiënte, bijstel-

bare uitwisseling van complexe transportgegevens tussen gedistribueerde systemen. Hierdoor 

kunnen de gegevens worden gebruikt in moderne webservice architecturen en om een breed 

scala aan passagiersinformatie en operationele toepassingen te ondersteunen. 

De belangrijkste BISON standaarden3 zijn: 

- Dienstregeling-Koppelvlak1. Als enige BISON-standaard bevat kv1 ook niet-reisinformatie 

gerelateerde zaken, zoals financiergrenzen.  

- Geplande tijdelijke wijzigingen op de vervoerscapaciteit (Koppelvlak 20) 

- Actuele Dienstuitvoering– Koppelvlak 6 (Punctualiteit) en Koppelvlak 19 (Haltetijden) 

- Mutaties door Verkeersleiding – Koppelvlak 17 

- Vrije teksten – Koppelvlak 15 

- Geplande en Actuele Reisinformatie op halteniveau–Koppelvlakken 7 en 8 

- Delta’s - Ook bekend als een ‘korte termijn planning - NeTEx 

- Haltes - NeTEx 

- Prijzen, Producten en Tarieven - NeTEx 

- Netwerkinformatie - NeTEx 

 

3. Zorgstandaarden voor uitwisseling berichten 

− iStandaarden (een set van informatiestandaarden die gebruikt wordt om informatie uit te wis-

selen over de uitvoering van de wetten Wlz, Wmo en Jeugdwet. Deze wetten op het gebied 

                                                                 

3 (http://bison.connekt.nl/uploads/2014/02/beschrijving-bison-architectuur-v1-1.pdf) 
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van zorg en ondersteuning kennen elk een eigen informatiestandaard; iWlz, iWmo en iJw. 

Daarnaast is iPgb ontwikkeld, hiermee kan informatie worden uitgewisseld over clienten met 

een pgb binnen alle drie deze wetten. De berichtenstandaarden iWlz, iPgb, iWmo en iJw ge-

bruiken waar mogelijk dezelfde elementen en systematiek) 

− HL7 FHIR (Medmij). FHIR is sinds kort beschikbaar als nieuwe HL7 standaard. Onder leiding van 

HL7 Nederland worden FHIR-profielen beheerd en gevalideerd op kwaliteit. FHIR is bij uitstek 

geschikt voor het koppelen van eHealth applicaties en apparaten. Organisaties die een stan-

daard zoeken voor het koppelen van data uit meerdere bronnen blijken in toenemende mate 

FHIR in te zetten. Het is daarmee een standaard die steeds breder gedragen wordt. 

− eAfspraak 4(Medmij) om afspraken in te zien die bij verschillende zorgaanbieders gemaakt zijn, 

te wijzigen, aan te vragen en zelf afspraken te maken)  

 

 

 

Definities 
 

4.  5.  

6. Informatie-uitwisse-

ling 

7. Alles wat zich richt op de informatiebehoefte in de Iedereen Mo-

biel!-keten en wat nodig is om de onderliggende administratieve 

processen te voeden. 

8. Informatiestandaard 

(berichtenstandaard) 

9.  

10. Een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat informa-

tie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, ge-

deeld, uitgewisseld en overgedragen. 

Onderdelen van een informatiestandaard zijn:  

11. - Use cases  

12. - Dataset  

13. - Terminologie- en codestelsels  

14. - Communicatiestandaard  

15. Protocol 16. Een protocol specificeert de gegevensuitwisseling tussen applica-

ties en/of voorzieningen. 

17. Koppelvlakstandaard 18. Een koppelvlakstandaard specificeert welke diensten een applica-

tie en/of een voorziening biedt en hoe die kunnen worden afgeno-

men. 

19. Interoperabiliteit 

20.  

21. De mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenhe-

den, systemen, partijen, organisaties of individuen om met elkaar 

samen te werken, te communiceren en informatie uit te wisselen. 

Bron: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteitsmo-

del  

22. Reisinformatie 23. Ritinformatie wordt begrepen als informatie, gepland 

en/of actueel, waarmee de reiziger zich een beeld kan vor-

men van welke rit wanneer waar is, en welke eigenschap-

pen het daarbij behorend rijdend materieel heeft. Bron 

van alle reisinformatie zijn de vervoerbedrijven. Immers, 

zij plannen de dienstuitvoering en voeren deze uit. 

24.  25.  

 

 

 

 

                                                                 

4 https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2017.02_OntwerpeAfspraken#Infrastructuur 

http://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-FHIR.pdf
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BIJLAGE 6: PROPOSITIE QIY FOUNDATION  

 

Met de groei van de digitale economie hebben steeds meer mensen steeds minder controle over hun 

gegevens. Iedere digitale dienst vereist dat mensen hun gegevens achterlaten op websites en in apps. 

Wat er met die gegevens precies gebeurt, is in veel gevallen onduidelijk. De fragmentatie van gegevens 

is een duidelijk voorbeeld van een ‘many to many’ uitdaging': elk individu heeft gegevens op veel plaat-

sen en iedere organisatie bewaart gegevens van veel mensen. 

 

Soortgelijke uitdagingen zien we eveneens terug  in andere markten, waaronder de telecom- en beta-

lingsmarkten. Sleutel voor het oplossen van ‘many to many’ problemen in gefragmenteerde markten is 

een vorm van samenwerking tussen concurrerende partijen. De vorm van een dergelijke samenwerking 

wordt vaak een ‘afsprakenstelsel’ genoemd. Bekende voorbeelden van regelingen in tweezijdige mark-

ten zijn het creditcard stelsel (Visa, MasterCard), Internet (iCann) en GSM voor mobiele telefonie. 

 

Qiy Foundation 

De visie van de non-profit stichting ‘Qiy Foundation’ is dat de positie van mens in de digitale wereld ge-

lijk moet zijn aan de positie van de mens in de fysieke wereld. Menselijke waarden en handelen in over-

eenstemming met de menselijke dimensies zijn daarbij belangrijke principes. 

 

Qiy Afprakenstelsel 

Deze visie heeft geleid tot het Qiy Afsprakenstelsel: mensen moeten op een eenvoudige en veilige ma-

nier kunnen beschikken over hun gegevens als uitgangspunt voor relevante en vertrouwde 1-op-1 rela-

ties. Naast het beschikken over hun persoonsgegevens moeten zij deze ook zelfstandig kunnen herge-

bruiken. Het Qiy Afsprakenstelsel is een geheel van afspraken op technisch, juridisch en bestuurlijk vlak. 

Het Qiy Afsprakenstelsel is dus geen product, geen kluis en geen platform. 

 

Het Qiy Afsprakenstelsel is gericht op versterking van digitale zelfbeschikking. Dit leidt niet alleen tot 

een eerlijker positie van mensen in de digitale wereld, maar ook tot nieuwe kansen voor bedrijven en 

organisaties om nieuwe op persoonlijke gegevens gebaseerde diensten te ontwikkelen, gebouwd op we-

derzijds vertrouwen.  

 

Het Qiy Afsprakenstelsel bestaat uit een open en interoperabel model met open technische standaarden 

en organisatorische en juridische regels.. Op basis van de regels van het stelsel kunnen partijen die zich 

aan de regels houden infrastructuur ontwikkelen en aan de markt aanbieden. Daarbij valt te denken aan 

telecomproviders, overheden, banken en IT dienstenaanbieders. Voor het Iedereen Mobiel!-regienet-

werk ligt het voor de hand dat de overheid deze nutsvoorziening aanbiedt als openbare nutsvoorziening. 

 

 

 

3. APPS & APPLICATIES | mensen en organisaties

2. TRUST FRAMEWORK | infrastructuur

1. AFSPRAKENSTELSEL| organisatorische, juridische, technische regels
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Qiy Trust Framework 

Qiy Trust Framework is de verzamelnaam van de infrastructuur van alle aanbieders. Nieuw is dat men-

sen deel uitmaken van het digitale netwerk, en daarbij hun eigen algemene voorwaarden hanteren bij 

het uitwisselen van gegevens. Het individu koppelt op het Qiy Trust Framework via een persoonlijke Qiy 

Node. Daarmee beschikt hij over zijn eigen knooppunt voor toegang tot- en onder eigen regie beschik-

baar stellen van persoonlijke gegevens aan voor hem relevante partijen. Dit knooppunt verbindt hem 

met gegevens over sectoren heen, onafhankelijk van devices en applicaties. De gegevens van de burger 

zijn –op zijn initiatief- beschikbaar voor aangesloten applicaties.  

 

Dit heeft belangrijke gevolgen voor alle partijen die gebruik maken van een dergelijke infrastructuur: 

- Data en applicaties zijn gescheiden van elkaar. Een applicatie maakt gebruik van actuele en ge-

valideerde data die het individu ter beschikking stelt; 

- Data providers stellen persoonlijke data op aanvraag ter beschikking aan het individu. Daarmee 

wordt voorkomen dat zij ketenaansprakelijk zijn (conform de GDPR); 

- Data ontvangende partijen (relying parties) kunnen desgewenst zien welke partij de bron is van 

de data die het individu ter beschikking stelt en beoordelen zelf of dat voor hen voldoende be-

trouwbaar is; 

- Data providers zien niet aan welke partij het individu data ter beschikking stelt (conform de pri-

vacy by design eisen van de GDPR); 

- Het individu weet en begrijpt welke data hij voor welke doel ter beschikking stelt. Deze toe-

stemming kan hij ook weer intrekken (conform de GDPR) 

- De infrastructuur werkt met pseudoniemen. Pseudoniemen kunnen eenmalig zijn of voor een 

bepaalde periode gelden (conform de privacy by design eisen van de GDPR); 

 

Applicaties 

Applicaties maken gebruik van de data die in het persoonlijke netwerk van het individu be-

schikbaar is. Iedere applicatie die houdt aan de regels van het Qiy Afsprakenstelsel kan ge-

koppeld worden op de infrastuctuur door access providers die deze diensten aanbieden.  

 

Veiligheid 

Om over zijn gegevens bij dataproviders te kunnen beschikken zal het individu zich bekend moeten ma-

ken op een voldoende hoog niveau. Databeveiliging, identificatie en authenticatie zijn daarbij belang-

rijke voorwaarden, terwijl gemak misschien wel de belangrijkste succesfactor is. 

 

Hoe kan de ontvangende partij er op vertrouwen dat informatie die wordt uitgewisseld uit betrouwbare 

bron komt en onderweg niet is aangepast? Wat voorkomt een 'man-in-the-middle' aanval? Het Qiy Trust 

Framework definieert een aantal beveiligingsmechanismen om dergelijke aanvallen te detecteren en te 

beschermen: 

− het primaire mechanisme bestaat er uit dat een individu altijd de initiatiefnemer is van de verbin-

ding. Die start een verbinding met zijn dataprovider… 

− alle communicatie tussen de Qiy Nodes in het netwerk gebruikt het TLS protocol 

− om te voorkomen dat oude communicatie hergebruikt wordt in herhalingsaanvallen, is het gebruik 

van nonces verplicht. Een nonce is een willekeurig getal dat slechts één keer mag worden gebruikt. 

Daarom moet deze tijdgevoelig zijn of gegenereerd worden met genoeg willekeurige bits zodat 

herhaling onmogelijk is. 

− tijdens de onderhandelingen om een verbinding tot stand te brengen worden alle berichten tussen 

Nodes digitaal getekend, zodat de inhoud van het bericht niet kan worden gewijzigd. 

− communicatie tussen Nodes is versleuteld. 
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BIJLAGE 7: REFERENTIEPROGRAMMA VITAVALLEY: VITAAL THUIS  
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BIJLAGE 8: METHODOLOGIE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT  

 

 

  

  

 

Toelichting op de SROI methodiek  

ROI SROI 

Impact boven winst 

Meten van impact geeft meer inzicht 

in kritische succesfactoren  

Value Drivers Schaalgrootte Investeringen 

Belanghebbenden Weerstand 

Wanneer SROI inzetten?   

“De SROI methode biedt uitkomst als er niet gezocht wordt naar meer geld, 

maar naar meer dan geld.” 

“Vooral in complexe situaties, waarbij er zowel meerdere investerende 

als profiterende partijen zijn, komt de SROI tot zijn recht.” 

TPC - Tijdschrift voor public governance audit & control 

Maatschappelijk  

doel 

Meenemen  

niet-financiële  

uitkomsten 

Meerdere 

investerende & 

profiterende partijen 

Meer  

commitment 

creëren 

SROI methodiek  

Betrek de stakeholders 

Onderzoek en begrijp wat er zal veranderen 

Waardeer wat er toe doet 

Betrek alleen relevante en significante zaken 

Claim niet teveel 

Wees transparant 

Verifieer de aannames en resultaten 

SROI principes 
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BIJLAGE 9: UITWERKING SCHETS SROI KLANTREIS  

 

Forecast: Iedereen Mobiel! 
 

Type analysis: Prognose 

Project beschrijving: Iedereen Mobiel! Vervoer op maat voor mensen met een beper-

king 

Startdatum: 2018-01-01 

Einddatum: 2022-12-31 

Raamwerk: Social Return on Investment (SROI)SROI is een methodiek voor het meten 

en rapporteren van sociale ecologische en economische kosten en opbrengsten. Naast 

deze ratio bevat deze rapportage meer informatie over hoe deze investering is georga-

niseerd en wie profiteert van de resultaten. 

 

Inhoud 
 

 1. SROI ratio 

 2. Impact map 

 3. Belanghebbenden 

 4. Inbreng 

 5. Activiteiten 

 6. Output 

 7. Uitkomsten 

 8. Indicatoren 

 9. Waarderen 

 10. Impact Claim 

 11. Additional Metrics 
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1. SROI ratio 
 

De Social Return on Investment (het maatschappelijk rendement) ratio is een ratio die inzicht 

geeft in de maatschappelijke waarde die wordt gecreëerd per geïnvesteerde euro waarbij een 

ratio van € 4,35 signals that an investment of €1 creates a social value 4,35 of €3 

 

De ratio wordt berekend door de totale waarde te berekenen van de kosten en opbrengsten. 

Hierbij wordt rekening gehouden met het moment waarop kosten en opbrengsten plaatsvin-

den omdat opbrengsten in de toekomst minder waard zijn dan in het heden. Hoeveel deze 

waarde afneemt hangt af van de disconto voet (discount rate) een percentage dat aangeeft 

wat de geschatte waardevermindering per jaar is. 

 

SROI: €4,35 

Disconto voet: 3.50% 

Totale inbreng: €224.082.433,64 

 

Totale waarde: €975.300.275,91 
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2. Impact Map 

De impact map geeft een overzicht van alle informatie die is verzameld in deze SROI analyse. Deze impact map is opgedeeld in twee delen: De eerste toont de investering van de belanghebben-

den wat hun activiteiten zijn en welke output (producten en diensten) zij hiermee leveren. De tweede toont de uitkomsten die zij realiseren welk deel toe te schrijven is aan hun inspanning 

(impact claim) en hoe dit te meten en waarderen is. 

Inbreng 

Belanghebbenden Inbreng Activiteiten Output 

Reiziger 

€40.154.358,73 

 

€89.969.624,32 

 

€16.066.004,34 

  

Inkopers 

€131.432,60 

 

€923.961,85 

 

€3.015.125,40 

 

€18.365.396,04 

 

€7.697.939,28 

  

Vervoerder 
€4.799.388,55 

 

€383.951,08 
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€697.321,16 

Infrastructuur €1.358.077,43   

Provider 

€39.642.167,89 

 

€307.963,31 

 

€569.721,66 

  

 

Uitkomsten 

Belanghebbenden Uitkomst Indicatoren Impact Claim Waarderen 

Reiziger 
Iedereen mobiel! Zorgeloos en ge-

lijkwaardig reizen 
 16% €771.168.208,50 

Inkopers Besparingen op uitkeringen  25% €48.198.013,03 

Inkopers Besparingen op transactiekosten  25% €28.115.507,60 

Inkopers Besparing op reisbudget  64% €20.564.485,56 

Inkopers Besparingen op zorgkosten  25% €44.181.511,95 

Vervoerder Meer vervoer  64%  

Vervoerder Niet vervoersgebonden omzet  64% €8.225.794,22 

Provider Omzet  64% €54.846.755,05 
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3. Belanghebbenden 

Belanghebbenden personen of organisaties die door uw activiteit worden beïnvloed of waardoor uw 

organisatie beïnvloed wordt. Bijvoorbeeld: de doelgroep groepen personen financiers instellingen 

investeerders vrijwilligers etc. 

Reiziger: De reiziger (inclusief begeleider) met een beperking die gebruik maakt van Ieder-

een Mobiel!. We gaan uit van 2.000.000 Nederlanders met een beperking.  

Inkopers: VWS/Provincie/Gemeenten/zorgverzekeraars, Coalitie Iedereen Mobiel! (CIM) -

portaal 

Vervoerder: Openbaar, speciaal, overig gecontracteerd. We gaan uit van 10 OV bedrijven. 

Daarnaast zijn er aanbieders van speciaal vervoer (bijv. liggend vervoer van/naar ziekenhuis) 

en overig gecontracteerd vervoer (regiotaxi, WMO, AOV, leerlingenvervoer, etc.). Sommige 

OV-bedrijven bieden ook contractvervoer aan. 

Infrastructuur: I&W, BZK, EZ, VWS, standaardisatie instituut, Integrators 

Provider: Dit zijn de producenten van CIM reisplanners en CIM reis apps (t.b.v. plannen en 

begeleiden). We gaan uit van 4 resp. 4 concurrerende producenten. 

4. Inbreng 

De inbreng geeft een overzicht van alle investeringen van belanghebbenden die nodig zijn voor de 

uitvoer van een project. Inbreng kan geld zijn of tijd of donaties in natura. 

Overzicht totale inbreng 
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Specificatie inbreng belanghebbende: Reiziger 

Leren gebruik maken van Iedereen Mobiel! (Non-Financial):  

Leren hanteren nieuwe mogelijkheden van het Iedereen Mobiel! Regie netwerk, daadwerkelijk ge-

bruiken. Initiële tijdsbesteding: 8 uur.  We waarderen deze tijd op €14 /uur 

Gebruik maken van Iedereen Mobiel! (Non-Financial):  

Tijdsbesteding voorbereiding per reis: 5 minuten (argumentatie: veelal repeterende reizen, kosten 

weinig extra moeite) Door Iedereen Mobiel! worden er meer reizen gemaakt: van 100 naar 120  rei-

zen per jaar wat 10 uur extra kost (120 reizen x 5 minuten). We waarderen deze tijd op €14/uur 

Eigen (hogere) bijdrage aan reizen (Financial):  

5% van de reizigers is door toegenomen mobiliteit in staat om (meer) betaald werk te verrichten. 

Hierdoor is een (hogere) financiële bijdrage mogelijk ter hoogte van €500 pppj. Dit werkt uit in 5% 

van 1000 in 2018 = 50, 2019=1000, 2020=5000, 2021=10000, 2022=20000. 
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Specificatie inbreng belanghebbende: Inkopers 

Initieel Iedereen Mobiel! Infrastructuur (Financial):  

Inbrengen koppelvlak in het CIM-portaal. Eenmalig €80.000 in jaar 2. Doorontwikkeling €20.000 per 

jaar vanaf jaar 3. 

Beheerskosten Iedereen Mobiel Infrastructuur (Financial):  

Aanname is dat elke reiziger 12x per jaar informatie uitwisselt met  het CIM-portaal tegen € 0,12 per 

keer = € 1,44 per jaar. Dit start bij de beschikbaarheid van het CIM-Portaal =- jaar 2. 

Ontwikkeling CIM-portaal (Financial):  

€2M eenmalig (in jaar 2). Doorontwikkeling: €400K/jaar 

Verantwoording rapportages aan gemeentes (Financial):  

€5M per jaar (vanaf jaar 2) 

Beleidsafstemming (Financial):  

Uren inzet door ministeries, gemeentes, provincies en adviseurs.  €8M voor gehele traject 
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Specificatie inbreng belanghebbende: Vervoerder 

Aanpassingen - initieel, eigen ICT (Financial):  

Ontsluiten info: 10 vervoerders * €500K initieel. NB: Aanpassen dienstregeling, uitbreiden facilitei-

ten, aanpassing ICT etc buiten scope SROI; ICT grotendeels op orde, faciliteiten inmiddels conform 

wet- en regelgeving, materieel uitbreiding niet nodig geacht vanwege reizen buiten de spits. Frictie-

kosten terugval speciaal vervoer vallen weg tegen toename openbaar vervoer.  

Initieel Iedereen Mobiel! ICT architectuur (Financial):  

Inbrengen koppeling voor €40.000 per vervoerder  

Beheerskosten Iedereen Mobiel! ICT infrastructuur (Financial):  

€20.000 per vervoerder per jaar 
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Specificatie inbreng belanghebbende: Infrastructuur 

Initieel + onderhoud (Financial):  

Ontwerpen informatiearchitectuur en koppelvlakken, toezien op de implementatie. Initieel in jaar 1: 

het ontwikkelen van 22 koppelvlakken à €25K (tussen vervoerder, provider, CIM-portaal en leveran-

cier van persoonlijke gegevens) = €550k in jaar 1. Onderhoud: €5K per koppelvlak per jaar. Toezicht 

op naleving standaarden €5K per koppelvlak per jaar. Totaal €10 k per koppelvlak per jaar, totaal 

€220k per jaar. 
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Specificatie inbreng belanghebbende: Provider 

Dienst ontwikkelen en aanbieden (Financial):  

Ontwikkelen en exploiteren van CIM-reisplanners en CIM-reis apps. Totaal 8 providers €1,5M per jaar 

per provider voor respectievelijk €0,5M/jaar ontwikkeling, €0,5M/jaar exploitatie, €0,5M/jaar call-

center 

Initieel Iedereen Mobiel ICT-infrastructuur (Financial):  

Voor koppeling €40.000 per provider 

Beheerskosten Iedereen Mobiel! ICT-infrastructuur (Financial):  

€20.000 per provider per jaar 
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5. Activiteiten 

Activiteiten beschrijven wat de belanghebbenden hebben ondernomen om een project te realiseren. 

Alleen belanghebbenden met inbreng kunnen activiteiten hebben. 

Reiziger 

Inkopers 

Vervoerder 

Infrastructuur 

Provider 

6. Output 

Output is een meetbare eenheid van productie die wordt gecreëerd door een activiteit van een be-

langhebbende. Output kan goederen of geleverde diensten betreffen. Let op: als er geen inbreng is 

zijn er geen activiteiten en dus ook geen output. 

Overzicht totale output 

No data 
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7. Uitkomsten 

Een uitkomst is het resultaat van het project voor een belanghebbende. De uitkomst moet iets zijn 

dat toekomt aan een specifieke belanghebbende. Hieronder worden de uitkomsten per bel-

anghebbende weergegeven. 

 

Belanghebbenden: Reiziger 

Uitkomsten Beschrijving 

Iedereen mobiel! Zorge-

loos en gelijkwaardig rei-

zen 

 

 

Belanghebbenden: Inkopers 

Uitkomsten Beschrijving 

Besparingen op uitker-

ingen 
 

Besparingen op trans-

actiekosten 
 

Besparing op reisbudget 
Besparing op kosten overheid voor reizen doelgroep t.o.v. 

huidige situatie 

Besparingen op 

zorgkosten 
Lagere zorgkosten door meer levensgeluk 

 

Belanghebbenden: Vervoerder 

Uitkomsten Beschrijving 

Meer vervoer  

Niet vervoersgebonden 

omzet 
Extra omzet door koffie, catering etc. 

 

Belanghebbenden: Infrastructuur 

Uitkomsten Beschrijving 
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No data 

 

Belanghebbenden: Provider 

Uitkomsten Beschrijving 

Omzet  

 

8. Indicatoren 

Indicatoren worden gebruikt om de sociale impact die wordt veroorzaakt door de uitkomst(en) van 

het project te identificeren en te meten. Vaak is er meer dan één indicator per uitkomst. Indicatoren 

kunnen zowel ondersteunende subjectieve (“zachte”) indicatoren zijn als objectieve indicatoren. 

Overzicht indicatoren 

9. Waarderen 

Waarderen is het toekennen van geldwaarden aan uitkomsten (effecten). Op deze manier zijn ver-

schillende uitkomsten te vergelijken. Daarnaast helpt waarderen met het identificeren van het be-

lang van een specifieke uitkomst. 

Totaal overzicht waarderingen 
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Specificatie waardering: Reiziger 

 

Specificatie waardering: Inkopers 
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Specificatie waardering: Vervoerder 

 

Specificatie waardering: Infrastructuur 

No data 
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Specificatie waardering: Provider 

 

10. Impact Claim 

Impact is de mate waarin het project verantwoordelijk is voor de uitkomsten rekening houdend met 

deadweight en attributie. Het is belangrijk om rekening te houden met de impact claim om overclai-

men tegen te gaan. 

 -  Spontaan effect: "het deadweight percentage corrigeert de impactclaim door rekening te 

houden met spontane effecten die kunnen optreden. Als het spontane effect hoog is dan is uw im-

pact en dus uw toegevoegde waarde laag. Deze zullen worden geschat op basis van ervaringen in het 

verleden of onderzoek." 

 -  Verplaatsing: Een gedeelte van de verandering kan worden veroorzaakt door de bijdrage 

van (een) andere organisatie(s) of personen. Dat deel wordt uitgedrukt in procenten. Het percentage 

wordt in de analyse verwerkt om de geloofwaardigheid ervan te onderbouwen. 

 -  Attributie: een analyse van hoeveel van de uitkomst is veroorzaakt door toedoen van an-

dere organisaties of mensen buiten de scope van het project. 

 -  Afname: het percentage van de uitkomst dat wordt beinvloed door andere factoren in toe-

komstige jaren waardoor de attributie van jouw organisatie afneemt. 

Overzicht impact claims 



 

  

    

 

powered by VitaValley  42/

58    

 

 

Specificatie impact claim: Reiziger 

Uitkomsten Beschrijving 

Iedereen mobiel! Zorge-

loos en gelijkwaardig rei-

zen 
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Specificatie impact claim: Inkopers 

Uitkomsten Beschrijving 

Besparingen op uitker-

ingen 
 

Besparingen op trans-

actiekosten 

Door voortgaande automatisering is er sowieso een besparing 

mogelijk. 

Besparing op reisbudget  

Besparingen op 

zorgkosten 
 

 

Specificatie impact claim: Vervoerder 

Uitkomsten Beschrijving 

Meer vervoer  

Niet vervoersgebonden 

omzet 
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Specificatie impact claim: Infrastructuur 

No data 

Uitkomsten Beschrijving 

Specificatie impact claim: Provider 

Uitkomsten Beschrijving 

Omzet  
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BIJLAGE 10: FINANCIERING PLAN VAN AANPAK  

 

Voor het ontwikkelen van dit plan van aanpak is een budget besteed van € 50K. Dit budget is opgebracht door 

de volgende partijen: 

 

 In cash In kind 

EZ/BZK 20  

Translink 5  

GoOV 5  

9292 5  

Ieder(in) 1  

MEE-NL 1  

Special heroes 1  

VitaValley  3 

Vital Innovators  3 

Doorbraak  3 

Fluxion  2 

Qiy  1 

Totaal  38 12 
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BIJLAGE 11: BEGROTING IEDEREEN MOBIEL! 2018-2020 
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BIJLAGE 12: FORMAT PARTNEROVEREENKOMST 

 
Projectpartnerovereenkomst Landelijke Coalitie Iedereen Mobiel! <Partner> - Stichting VitaValley  
 

 

 

De ondergetekenden: 

 

 

1. <Partner>, gevestigd en kantoorhoudende te <ADRES ZOALS VERMELD IN HANDELSRE-

GISTER KVK>, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM + FUNCTIE VERTE-

GENWOORDIGER>, hierna te noemen: de “Partner”, 

 

2. Stichting VitaValley gevestigd en kantoorhoudende te Zonneoordlaan 17 te Ede, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door <NAAM>, Voorzitter van het bestuur van VitaValley, 

hierna te noemen: “VitaValley”,  

 

de Partner en VitaValley hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen",  

 

leggen hun samenwerking vast in deze projectpartnerovereenkomst ten behoeve van het project Ie-

dereen Mobiel! 

 

 

Beschrijving project Iedereen Mobiel! 

[…] 

 

 

Preambule 

Overwegende dat: 

• VitaValley een stichting is die als doel heeft het verbeteren van de kwaliteit van leven van bur-

gers in gezondheid, ziekte en ouderdom; 

• Partners volgens het beleid van VitaValley partijen zijn die zich inzetten om de doelstelling van 

VitaValley te bevorderen middels donaties en inbreng van kennis en kunde; 

• Partner de doelstelling van VitaValley van harte onderschrijft en zich wil verbinden aan het 

project om donaties alsmede kennis en kunde te leveren met het oogmerk dit doel te bereiken 

ten behoeve van alle burgers in gezondheid, ziekte en ouderdom ongeacht sociale status, ge-

loofsovertuiging of welke maatschappelijke onderscheiding dan ook. 

 

 

Komen overeen als volgt: 
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A. Partner 

 

A.1. Partij X is een ………….<korte omschrijving Partner> 

 

A.2 Partij X is bereid om het doel van het project IEDEREEN MOBIEL! mede te helpen verwezen-

lijken. 

  

 

B. VitaValley 

 

B.1. VitaValley is een stichting met als doelstelling: het verbeteren van de kwaliteit van leven van 

burgers in gezondheid, ziekte en ouderdom. 

 

B.2. De doelstelling wordt verwezenlijkt door middel van het bevorderen van de ontwikkeling en 

implementatie van zorginnovaties. Zij beoogt dit te doen ten behoeve van alle mensen, onge-

acht sociale status, geloofsovertuiging, of welke maatschappelijke onderscheiding dan ook. 

VitaValley streeft de doelstelling na door middel van de volgende concrete activiteiten: 

 

1. Het ontwikkelen van een strategische innovatieagenda. 

2. Het opzetten, onderhouden en uitbouwen van een nationaal netwerk van partijen die in-

spanningen leveren om de kwaliteit van leven van burgers in gezondheid, ziekte en ouder-

dom te bevorderen. 

3. Uitvoeren van activiteiten, projecten en coalities die gericht zijn op het bevorderen van 

zelfregie en zelfstandigheid. Alle projecten maken onderdeel uit van de innovatieagenda. 

 

VitaValley wil graag zo vrij en open mogelijk met de Partner samenwerken en onderzoek doen 

om de doelstelling zoals hierboven omschreven te bewerkstelligen. In dat kader zullen alle 

Partners afzonderlijk een samenwerkingsovereenkomst aangaan met VitaValley.  

 

 

C. Doel en wijze van samenwerking tussen de Partner en VitaValley 

 

C.1. De Partner neemt actief deel aan het door VitaValley geïnitieerde project Iedereen Mobiel!. 

Tijdens dat project zal de Partner samen met VitaValley een coalitie vormen ten behoeve van 

dat specifieke project of sluit Partner aan bij de reeds bestaande coalitie van het project Ieder-

een Mobiel!. 

 

C.2. Gedurende deze samenwerking zal alle kennis, feitenmateriaal, concepten, etc. voor zover die 

zijn opgebouwd in het project vrij beschikbaar en vrij te gebruiken zijn ten behoeve van het 

verbeteren van de kwaliteit van leven van burgers in gezondheid, ziekte en ouderdom door het 



 

  

    

 

powered by VitaValley  50/

58    

 

ontwikkelen en implementeren van zorginnovaties, zowel door de Partner als andere partijen 

in het project Iedereen Mobiel! (zijnde andere Partners en niet-Partners). 

 

C.3. Partijen verklaren zich bereid voor de uitvoering van de projectpartnerovereenkomst de  ver-

eiste medewerking te verlenen ter zake van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten 

danwel het verlenen van gebruiksrechten, indien dit voor de uitvoering van de samenwer-

kingsovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk is. Partijen erkennen el-

kaars intellectuele eigendomsrechten en zullen deze respecteren. 

 

C.4.      Partijen vrijwaren elkaar voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden  

ontstaan door het gebruik van de door partijen beschikbaar gestelde zaken en schriftelijke in-

formatie, mits de aangesproken partij de wederpartij terstond informeert over iedere daarop 

gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan de wederpartij overlaat en de wederpartij 

desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorziet. De aangesproken partij  zal geen 

uitlatingen doen of anderszins handelen op een wijze die enig effect heeft op de latere (juridi-

sche) afhandeling van een aanspraak, tenzij de wederpartij  binnen een redelijke termijn geen 

actie onderneemt, danwel indien de wet zulks vereist. 

 

C.5. Partijen zullen elkaars handelsnaam, logo’s en merkenrechten respecteren. Partijen verlenen 

elkaar toestemming om elkaars handelsnaam en logo te gebruiken voor de uitvoering van 

deze projectpartnerovereenkomst. 

 

 

D. Verplichtingen Partner 

 

D.1.   De donatie die de Partner betaalt bestaat uit twee componenten:  

 

1. In cash bijdrage van € ….. per jaar gedurende de looptijd van het project Iedereen Mobiel!  

in de jaren 2018 tot en met 2020. De Partner verplicht zich om aan VitaValley jaarlijks bij 

vooruitbetaling de in cash bijdrage te betalen volgens onderstaand schema. Er wordt over 

dit bedrag geen BTW berekend; 

 

omzetklasse (€ mio per jaar)  bijdrage in cash per jaar 

 

start-up    €    1.000 

<10    €    5.000 

10-<100   €  10.000 

>100    €  15.000 

Maatschappelijke partner €    6.000 

 

steeds te voldoen vóór of op 1 januari van het jaar waarop de betaling betrekking heeft. 

De eerste bijdrage dient uiterlijk op 1 juni 2018 te zijn voldaan.  
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2. In kind bijdrage van … uur per jaar ter waarde van naar schatting € … kostprijs per jaar 

gedurende de looptijd van het project Iedereen Mobiel! in de jaren 2018 tot en met 2020 

volgens onderstaand schema, 

 

omzetklasse (mio per jaar)  bijdrage in kind (tijdsbesteding) per jaar 

 

start-up      90 uur 

<10    175 uur 

10-<100   250 uur 

>100    350 uur 

Maatschappelijke partner 200 uur 

 

D.2.  De Partner stelt haar kennis en kunde ter beschikking aan de projecten en het netwerk. 

 

D.3. De Maatschappelijke partner stelt communicatie en marketing middelen ter beschikking aan 

het project.  

 

D.4.  De Partner kan geen exclusieve gebruiksrechten op het project verwerven.  

 

 

E. Verplichtingen VitaValley 

 

E.1. VitaValley stelt al haar kennis en methodieken ter beschikking van projecten alsmede aan der-

den die de kennis wenst te gebruiken ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van le-

ven van burgers in gezondheid, ziekte en ouderdom door het ontwikkelen en implementeren 

van zorginnovaties. 

 

E.2. VitaValley zal zich actief inzetten om maximale steun voor het project te krijgen; bijvoorbeeld 

van Rijksoverheden, provincies, gemeenten, vervoerders, zorgverzekeraars, patiëntenvereni-

gingen, gezondheidszorgkoepels of politiek.  

 

E.3.  De Partner zal vermeld worden als VitaValley projectpartner, onder andere op de website van 

VitaValley en eventuele projectwebsite(s).  

 

 

F. Financiering van project 

 

F.1. VitaValley financiert de kosten van het project zoveel mogelijk uit donaties. 
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F.2. VitaValley zal actief proberen om subsidies binnen te halen en waar nodig contacten te leggen 

met investeerders.  

 

F.3. Indien de totale donaties en (eventuele) subsidies niet toereikend  zijn om de kosten te dek-

ken, zal de Partner op basis van een heldere begroting en financiële afspraken waar nodig 

ook personeel en/of financieel bijdragen aan de door VitaValley geleverde inzet en gemaakte 

kosten in het project. Hierover worden, waar nodig, tijdig afspraken gemaakt in het project. De 

Partner kan besluiten niet aan een project bij te dragen indien dat aan hen wordt gevraagd. 

 

 

G. Communicatie 

 

G.1.  Ten behoeve van de voortgang van het project worden door VitaValley projectmeetings geor-

ganiseerd. De frequentie van deze meetings wordt in onderling overleg op basis van behoefte 

bepaald.  

 

G.2. Partijen zullen zich bij de communicatie over het project houden aan het communicatieplan 

dat onderdeel uitmaakt van het projectplan.  

 

 

H. Geheimhouding 

 

H.1. Partijen zullen ten aanzien van de in deze projectpartnerovereenkomst vergaarde kennis en 

informatie beschikbaar stellen voor algemeen gebruik ten behoeve van het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van burgers in gezondheid, ziekte en ouderdom door het ontwikkelen en 

implementeren van zorginnovaties. In onderling overleg kunnen ten aanzien van geheimhou-

ding afwijkende afspraken worden gemaakt. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastge-

legd.  

 

H.2. Partijen zullen zich houden aan de privacywet- en regelgeving. 

 

 

J. Aansprakelijkheid 

 

J.1.  Partijen zijn ieder voor hun eigen deel van de projectpartnerovereenkomst aansprakelijk. 

  Slechts indien sprake is van opzet en/of grove schuld van een van de partijen is  

  deze partij voor de totale daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. 

 

J.2.  De Partner is in geen geval aansprakelijk voor tekorten van VitaValley. 
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K. Identiteit 

 

K.1. De Partner is bekend met de oprichtingsstatuten van VitaValley. Naast de statuten is er een 

identiteitsstatuut, dat de Partner binnen het kader van de samenwerking zal respecteren. Van 

de oprichtingsstatuten en het identiteitsstatuut van VitaValley zal een kopie aan deze samen-

werkingsovereenkomst worden aangehecht. 

 

 

L. Duur 

 

L.1.  De contractperiode duurt initieel twee jaar van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.  

 

L.2.  Na afloop van de initiële looptijd zal dit contract verlengd worden met een periode van telkens 

  één jaar. Indien één van de partijen geen verlenging wil kan ieder der partijen steeds tegen 

  het einde van die betreffende 12 (twaalf) maanden zonder vermelding van gronden schriftelijk 

  opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. 

 

L.3.  Deze samenwerkingsovereenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd zonder 

  opzegtermijn indien: 

 

1. de andere partij, na in gebreke te zijn gesteld en in de gelegenheid te zijn gebracht die ge-

breken te herstellen, wezenlijk tekortkomt in de nakoming van deze projectpartnerover-

eenkomst, in welk geval de andere partij, onverlet haar recht op schadevergoeding, een 

schriftelijke ingebrekestelling zal sturen stellende een redelijke termijn waarbinnen deze 

tekortkoming wordt hersteld.  

2. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling geraakt, in welk geval 

de samenwerkingsovereenkomst onmiddellijk kan worden beëindigd door de wederpartij. 

 

 

M. Algemene bepalingen 

 

M.1.      Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit de projectpart-

nerovereenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur 

van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer gehouden zijn tot enige schadever-

goeding ter zake. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal de betrokken partij on-

der overlegging van de nodige bewijsstukken daarvan schriftelijk aan de andere partij mede-

deling doen. 

 

M.2.      Deze projectpartnerovereenkomst vervangt alle eerdere afspraken, offertes, voorstellen en 

activiteiten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze projectpartnerovereen-

komst en betreft de volledige verzameling afspraken tussen partijen.  De algemene voorwaar-

den van partijen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de uitvoering van deze projectpart-

nerovereenkomst. 
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M.3.      Indien een of meer bepalingen van deze projectpartnerovereenkomst nietig of niet-afdwing-

baar zijn blijven de overige bepalingen van de projectpartnerovereenkomst van kracht. De 

strekking van de projectpartnerovereenkomst blijft in een dergelijk geval zoveel mogelijk ge-

handhaafd. 

 

M.4.      Wijzigingen van of aanvullingen op deze projectpartnerovereenkomst zijn slechts geldig voor 

zover schriftelijk overeengekomen. 

 

M.5.      Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de projectpartnerover-

eenkomst niet voorzienbaar waren en nakoming van de projectpartnerovereenkomst substan-

tieel beïnvloeden, zullen partijen in gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een 

oplossing proberen te vinden die recht doet aan de belangen van beider partijen in het kader 

van deze projectpartnerovereenkomst. 

 

M.6.     Op deze projectpartnerovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen in ver-

band met of naar aanleiding van deze projectpartnerovereenkomst zullen bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 

 

Ondertekening 

 

Voor akkoord, 

 

 

 

 

_____________________    __________________________ 

 

Partner       Stichting VitaValley 

 

De heer / mevrouw      

De heer Dr P.C. Hermans, programmadirec-

teur VitaValley 

 

Plaats:        Plaats: Ede 

 

Datum:       Datum: 

 

 



 

  

    

 

powered by VitaValley  55/

58    
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BIJLAGE 13: GENODIGDEN STARTBIJEENKOMST COALITIE MAAS 

 

volgt 
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BIJLAGE 14: SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

 

volgt 
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BIJLAGE 15: TOT STAND KOMING VAN DIT PLAN VAN AANPAK 

 

Kernteam 

In de zomer van 2017 vormde zich een Kernteam dat de taak op zich nam om een Plan van Aanpak voor te be-

reiden. Het Kernteam bestond uit de volgende organisaties/personen. 

 

• VitaValley  Dik Hermans (vz); Maarten Ploeg (penvoerdeer) 

• MEE-NL   Matthijs Veldt   

• Special Heroes   Erna Stassen   

• Doorbraak gemeenten  Henk Duinkerken; Eric Loe 

• Translink  Arco Groothedde 

• GoOV   Lars Nieuwenhoff 

• 9292   Susan Zethof 

• Qiy Foundation  Maarten Louman  

In het Kernteam is vervolgens een redactieteam benoemd dat het Plan van aanpak heeft geschreven.  

 

Op 9 januari 2018 presenteerde het redactieteam het Plan van Aanpak aan het Kernteam. 

 

Daaruit volgde… 

 

 

Bij goedkeuring van dit Plan van Aanpak heft het Kernteam zich op. 


