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iedereen mobiel! 

 

Hoezo ‘Iedereen mobiel’? Nederland telt circa 2.000.000 inwoners met een beperking. Een 

groot deel van hen maakt niet of nauwelijks gebruik van openbaar en/of speciaal vervoer. Als het 

al lukt om toegang te krijgen tot vervoersmogelijkheden haken ze af bij het plannen van de reis. 

Als ze die reis toch maken, blijkt die vaak vol hindernissen, stressvol en inefficiënt. De kosten voor 

de maatschappij zijn bovendien te hoog omdat onbereikbaar openbaar vervoer leidt tot veelvul-

dig gebruik van het dure speciaal vervoer dat door de overheid wordt gesubsidieerd.  

 

Iedereen mobiel! In de Landelijke Coalitie Iedereen Mobiel! (CIM) gaan we samen op zoek 

naar mogelijkheden om in ongeveer drie jaar het reizen voor mensen met een beperking 

eenvoudig te maken door vooral de reiziger de regie te geven. We ontwikkelen implementa-

tiestrategieën en dragen gezamenlijk bij aan financiële, technische en juridische randvoor-

waarden. Het maatschappelijke doel is een vraaggerichte vervoerdersmarkt te stimuleren 

voor iedereen met een beperking, met als uitgangspunt dat de reiziger de regie krijgt over 

zijn/haar gegevens. Daarnaast is het vanuit het oogpunt van klimaat en luchtkwaliteit wense-

lijk als dit vervoer plaatsvindt met zero emissie voertuigen1 . Daarmee sluiten we ook aan op 

de Sustainable Development Goals van de VN2 

 

 

                                                        
1 Zie bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer: https://vng.nl/onderwerpenindex/on-

derwijs/leerlingenvervoer/nieuws/emissie-naar-nul-in-het-doelgroepenvervoer.  
2 Goal 11.2: By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport sys-

tems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention 

to the needs of those in vulnerable situations. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/leerlingenvervoer/nieuws/emissie-naar-nul-in-het-doelgroepenvervoer
https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/leerlingenvervoer/nieuws/emissie-naar-nul-in-het-doelgroepenvervoer
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Voor het verkrijgen van regie en voor het helder specificeren van de vraag moeten de reizi-

ger en  leveranciers van vervoer gegevens met elkaar kunnen delen. De gedroomde bevei-

ligde persoonlijke dataomgeving van de reiziger:  

1. ontsluit onder diens eigen regie medische, indicerings- en overige persoonlijke gege-

vens;  

2. kan digitaal communiceren met CIM Indiceren voor een snelle, doeltreffende en een-

duidige toegang tot support van de overheid;  

3. heeft een verbinding met een of meer CIM Reizen applicatie(s) van zijn/haar keuze 

waarmee de reiziger eenvoudig efficiënte reizen plant, budgetteert en betaalt èn on-

derweg bij calamiteiten directe en aanvaardbare oplossingen voor het gehele traject 

ontvangt.  

Steun uit Regeerakkoord  

Dit initiatief van de landelijke Coalitie Iedereen Mobiel sluit aan bij de beleidslijn van het nieuwe 

kabinet, dat in het Regeerakkoord de volgende passage heeft opgenomen: “Ter bevordering van 

de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krij-

gen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan 

een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.” 

 

Beleidsvragen en besluitvorming 

De Coalitie Iedereen Mobiel! creëert een living lab dat antwoorden dan wel oplossingsrichtingen 

dient op te leveren ten aanzien van tenminste de volgende vragen: 

• Hoe kan gepersonaliseerde digitalisering worden benut om het economisch en maat-

schappelijk verkeer veiliger, sneller, goedkoper en klantvriendelijker te maken? 

• Welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om het aanbod van diensten meer op maat af 

te stemmen op de (maatwerk)vraag van de klant/gebruiker? 

• Hoe kan een individu zijn/haar persoonsgegevens veilig (tijdelijk) ter inzage geven aan 

derden, nadat deze door de persoon in kwestie het recht tot inzage heeft toegekend? 

• Op welke wijze is het mogelijk om tot sector overstijgende, gemeenschappelijke standaar-

den te komen (zowel publiek als privaat)? 

• Welke governance is nodig om zo’n gemeenschappelijk (inter-)nationaal geheel van af-

spraken te realiseren en te onderhouden?  

• Welke mogelijke effecten heeft het ten aanzien van de huidige/toekomstige (Nederlandse 

en/of Europese) wet- en regelgeving? 

• Welke type besluiten van welke partij zijn hiervoor nodig (wellicht al in de loop van de ex-

perimenten)? 

 

Missie 

We stellen mensen met een beperking in staat zoveel als mogelijk is, gebruik te maken van een 

geïntegreerd dienstenaanbod voor persoonlijke mobiliteit. Dit aanbod is gericht op zelfregie, keu-

zevrijheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Vervoer is vraaggestuurd, past bij persoonlijke 

omstandigheden, is veilig en bevordert gelijke mogelijkheden tot maatschappelijk participatie. 

Door samenwerking realiseren we nieuwe financieringssystemen die bijdragen aan kostenbe-

heersing en een omgeving voor persoonlijk datamanagement.   
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Visie 

De Coalitie Iedereen Mobiel! neemt als maatschappelijk vertrekpunt datgene wat mensen zelf 

willen en kunnen en omarmt daarmee het concept van Positieve Gezondheid3 dat in zes dimen-

sies wordt uitgewerkt (figuur). Met dat vertrekpunt ontwikkelen we servicegerichte dienstverle-

ning voor de mobiliteit van de mens met een beperking.  

 

 

 
Dimensies van positieve gezondheid 

 

 

Conform het VN-verdrag voor mensen met een beperking4 heeft ieder mens het recht om gelijk-

waardig in de samenleving te participeren, ongeacht persoonlijke kenmerken of ondersteunings-

behoefte. Cruciaal onderdeel bij de organisatie van servicegerichte dienstverlening is een ade-

quate infrastructuur voor persoonlijk datamanagement.  

 

Doelgroep 

De Coalitie Iedereen Mobiel! heeft als ambitie de mobiliteit te vergroten van mensen met een be-

perking, zodat het vervoer geen drempel voor hen vormt om te kunnen meedoen in onze samen-

leving. In ons streven een zo breed mogelijk aanbod van oplossingen te creëren, onderzoeken we 

de problemen en behoeften van mensen met fysieke beperkingen, maar ook met mentale beper-

kingen. We richten ons op mensen met 5 soorten beperkingen: 

1. Motorisch 

2. Visueel 

3. Auditief 

4. Psychisch (autisme, dementie, niet aangeboren hersenletsel, verstandelijke beperking) 

5. Taalachterstand (Taalontwikkelingsstoornis, migranten, analfabeten, licht verstandelijke 

beperking) 

 

Klantreizen 

                                                        
3 Iedereen Mobiel! sluit aan bij de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber. Zie hiervoor: www.iph.nl  
4 Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben 

om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. 
De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd. 

http://www.iph.nl/
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Iedereen mobiel! Dat is ons motto. Onze samenleving en het systeem heeft diverse drempels op-

geworpen voor mensen met een beperking om zich te kunnen verplaatsen. Verschillende men-

sen vallen daardoor af en spelen niet de rol in de maatschappij die ze zouden kunnen spelen. De  

Coalitie Iedereen Mobiel! heeft als doel deze uitval van mensen met een beperking in onze maat-

schappij te stoppen door deze mensen binnen het vervoerssysteem te houden; geen uitvallers 

meer. Om dit te kunnen doen, moeten we goed inzicht krijgen in de knelpunten en behoeften 

van mensen met een beperking ten aanzien van vervoer. Daarvoor gebruiken we klantreizen; we 

analyseren de stappen die mensen met een beperking moeten nemen om deel te nemen aan 

ons vervoersysteem en onderkennen de redenen waarom mensen afhaken en uit het systeem 

vallen. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de gehanteerde methodologie voor klantreizen. On-

derstaande figuur geeft een eerste inzicht in de redenen waarom mensen met een beperking 

niet deelnemen aan ons vervoerssysteem. 

 

In 2022 zullen mensen met een beperking meer en meer gebruik kunnen (blijven) maken van 

vraaggestuurd (openbaar) vervoer en zo deelnemen aan de maatschappij. Ze worden actief ge-

holpen met oriënteren, plannen en boeken. Deze 3 stappen van het organiseren van reizen 

zullen steeds meer naadloos in elkaar overgaan. Tijdens het reizen zelf zullen mensen met een 

beperking vertrouwen hebben in een goed verloop van de reis. Ze zullen op de hoogte blijven 

van de stand van zaken, ze worden naar de instap of overstap geleid en bij calamiteiten krijgen ze 

proactief alternatieven aangeboden. Geen zorgen en geen stress meer onderweg. Ook het beta-

len zal veel eenvoudiger zijn: één keer in- en uitchecken en betalen gebeurt achteraf. 

Zie bijlage 2 voor een uitwerking van de klantreis van een persoon met een motorische beper-

king. 

 

Point of no return in 2020 bereikt 

In 2020 zijn alle voorzieningen die nodig zijn ontwikkeld en in gebruik genomen. Vlot na de pro-

grammaperiode bereiken we het point of no return als 10% van de mensen met een beperking 

(200.000) beschikt over een omgeving voor persoonlijke databeheer en gebruik maakt van IM-

indiceren en CIM-reizen.  
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De geraamde opschaling is als volgt: 

2018:       1.000 mensen 

2019:    20.000 mensen 

2020:  100.000 mensen 

2021:  200.000 mensen 

2022:  400.000 mensen 

 

Veranderingen in de wet- en regelgeving hebben we achter de rug; de markt is veranderd. Vanaf 

2021 schalen we binnen enkele jaren op naar 100%.  

 

Januari 2018: Instappers zijn koplopers 

We zijn al onderweg. In dit Plan van Aanpak beschrijven we de route naar ‘Iedereen Mobiel’. We 

gaan werken in een coalitie die de knelpunten oplost en kansen biedt. Partijen die nu mee-

doen, verwerven de koppositie. Die voorsprong is aantrekkelijk op weg naar een toekomstbe-

stendige organisatie in een waarde toevoegende vervoerdersmarkt.  

 

Looptijd 

Het programma van de Coalitie Iedereen Mobiel! voeren we uit in de periode 2018–2021. Vier  

jaar is voor de deelnemende partijen een overzichtelijke periode. De praktijk leert dat in zo’n peri-

ode knelpunten opgelost kunnen worden. Mocht na verloop van tijd blijken dat er meer of min-

der tijd nodig is, dan kan de looptijd hierop worden aangepast. 

 

Doe mee 

Via dit Plan van Aanpak werven we innovatieve coalitiepartners en co-investeerders die deze po-

sitieve ontwikkeling gaan versnellen. 

 

KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN 
 

Er zijn de nodige knelpunten die de realisatie van de visie op Iedereen Mobiel! voor mensen met 

een beperking belemmeren. We identificeren de volgende knelpunten. 

1. Implementatie & Adoptie 

2. Financieringssystemen 

3. Standaardisatie 

4. Bejegening (discussie over opname van dit onderwerp in dit programma). 

 

Knelpunt 1: Implementatie & Adoptie 

Het openbaar vervoer is aanbodgericht. Voor reizigers met een beperking betekent dit extra 

drempels (die regelmatig te hoog blijken te zijn), waardoor veelal, onnodig, voor het dure speciaal 

vervoer wordt gekozen. Voor een belangrijk deel wordt het speciaal vervoer door de overheid ge-

subsidieerd. Daarnaast worden reizigers ontmoedigd om te reizen omdat de reis plannen en uit-

voeren onnodig complex en daarmee stressvol is. Zie bijlage 3 voor een uitgebreide analyse van 

de knelpunten omtrent Implementatie & Adoptie. 

 

De reiziger ervaart de volgende knelpunten. 
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1. De toegang tot het systeem is klantonvriendelijk ingericht. Elk jaar weer moeten mensen 

met een beperking via meerdere loketten toegang krijgen tot het vervoerssysteem. De ge-

compartimenteerde systemen van de overheid staan centraal wat leidt tot lange wachttijden, 

onjuiste beslissingen en vroegtijdig afhaken. Mensen met een beperking zijn in Nederland 

verre van mobiel. 

2. Gebrekkige en versnipperde planningsondersteuning. Het plannen van een reis is voor 

veel mensen met een beperking een enorme klus. Deze bestaat bij het maken van een trein-

reis bijvoorbeeld uit: de route | bushaltehalte | station | perron | inchecken | ondersteuning 

bij instappen | uitstappen | ondersteuning bij uitstappen | uitchecken | perron | station | 

taxi | ondersteuning bij instappen | reis afmaken naar eindbestemming | afrekenen | ver-

antwoorden/administratie. Via losstaande loketten tracht de reiziger de weg door het doolhof 

te vinden. 

3. Ontoereikende reisondersteuning en -voorzieningen. Voor mensen met een beperking 

zijn de (loop)routes met signalering onduidelijk en soms ontoegankelijk. Er zijn te weinig 

goede voorzieningen om iedereen (letterlijk!) een veilige plek te geven. Bij calamiteiten onder-

weg zoals vertragingen of lichamelijk ongemak strandt de reiziger. Er zijn geen snelle oplos-

singen voor een alternatieve route en deze Nederlander is ‘lost’.  

4. Bejegening. Bij het klantgericht organiseren van vervoer zien we ook een ‘zacht’ probleem, 

namelijk bejegening. Mensen met beperkingen ervaren op dit terrein regelmatig problemen 

door het gedrag van professionals werkzaam in het vervoer. In de landelijke Coalitie MaaS 

dient een discussie op gang te komen of dit knelpunt in de Landelijke Coalitie opgelost moet 

worden. Daarbij valt te denken aan andere Service level Agreements en intensievere oplei-

ding van professionals. 

 

Bij reizigers met een beperking is de behoefte aan flexibiliteit en vraag gestuurd vervoersaanbod 

groot. Als klant willen zij de regie hebben over de wijze waarop zij hun reizen willen maken 

(vooraf keuzemogelijkheden met tariefstelling en achteraf digitaal afrekenen en verantwoor-

den/reizigers gemak), gebaseerd op specifieke behoeften en beperkingen. 

 

De Coalitie Iedereen Mobiel! wil de volgende oplossingen realiseren 

1. Portfolio maatwerk implementatiestrategieën. In 2021 hebben reizigers afkomstig uit 

90% van de ‘subgroepen van mensen met een vorm van beperking’ ervaring opgedaan met 

de nieuwe aanpak van Iedereen Mobiel!. Er is een inventarisatie beschikbaar van de groe-

pen van mensen met een beperking waar nog geen oplossing voor is én een planning om 

deze leemte in te vullen. 

 

 

Knelpunt 2: Financieringssystemen 

Er zijn maar liefst vier departementen die sturen op het vervoer van mensen met een beperking. 

Via intermediaire (overheids-)organisaties krijgen vervoerders via aanbestedingen hun opdrach-

ten. 

 



 

   

 
    

180426 
powered by VitaValley   

 

9 

        Schets van het beleids- en aanbestedingsproces  

 

 

Deze siloaanpak heeft de volgende knelpunten: 

1. Inefficiënte van het systeem. De verschillende aanbesteders richten zich enkel op de op-

drachtnemer en niet op de samenhang van de vervoerders onderling. Afstemming is prak-

tisch ook onmogelijk omdat contracttermijnen verschillend zijn. Een wijziging in de proce-

dure van één van de ministeries/aanbesteders leidt op een later tijdstip tot een cascade van 

problemen en halve maatregelen in andere procedures. 

2. Inefficiënte bij het reizen. Door gebrek aan afstemming zijn kostenvoordelige combiritten 

(reizen die in verschillende systemen worden gemaakt) niet mogelijk en is het huidige beleid 

niet kosteneffectief waardoor de betaalbaarheid van het vervoer van mensen met een be-

perking onder druk staat. 

 

Zie bijlage 4 voor een uitgebreide analyse van de knelpunten omtrent financieringssystemen. 

 

Het is dus zaak om met de stakeholders in het algemeen en de ministeries in het bijzonder aan-

passingen te zoeken en overeen te komen.  

 

De Coalitie Iedereen Mobiel! wil de volgende oplossingen realiseren 

1. Afgestemd beleid. De overheid coördineert haar vervoersbeleid en presenteert deze in sa-

menhang. Aanbesteding wordt eenvoudiger en maakt waar mogelijk plaats voor een markt 

waarin vervoersbedrijven in een transparante markt vervoersoplossingen aanbieden aan de 

reiziger. 

2. Verdienmodellen. In deze nieuwe markt ontstaan door ondernemerschap nieuwe model-

len. 

 

Knelpunt 3: Standaardisatie 

Bij het maken van reizen zijn juiste real time data essentieel. Datastromen komen onder meer uit 

de volgende bronnen: 
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• Reiziger: persoonsgegevens en wensen omtrent reizen, budget en uitputting 

• Zorgverlener: gegevens omtrent beperkingen 

• Overheid: toegang tot financiering van reizen 

• Vervoersbedrijven: actuele informatie over trajecten, tijden, locaties, looproutes 

Uitgangspunt van de Coalitie Iedereen Mobiel! is dat mensen de regie kunnen voeren over hun 

eigen leven en dus over hun eigen data, in lijn met de algemene verordening gegevensbescher-

ming (GDPR).  

 

Het uitgangspunt dat mensen de regie hebben over hun eigen gegevens wordt als volgt inge-

vuld: 

1. Afsprakenstelsel. Zonder regels van een afsprakenstelsel kunnen burgers niet via een 

neutrale en veilige infrastructuur een permanente verbinding leggen met hun data bij aan-

gesloten partijen. Zij kunnen ook niet op ieder moment over hun data uit deze authentieke 

en originele bronnen beschikken en deze ter beschikking stellen aan derden. Inhoud van 

berichten en koppelvlakken zijn niet gedefinieerd.  

2. Infrastructuur en toezicht. Transport van persoonlijke data vraagt om duidelijke spelre-

gels over gebruik, beheer, opslag en exploitatie. Bovendien dient er toezicht op en handha-

ving van deze spelregels te zijn. 

 

Zie bijlage 5 voor een uitgebreide analyse van de knelpunten omtrent standaardisatie. 

 

De Coalitie Iedereen Mobiel! wil de volgende oplossingen realiseren 

1. Informatiestandaard. Een landelijk gedragen set van afspraken omtrent berichtenverkeer 

en koppelvlakken. 

2. ICT-Infrastructuur met koppelvlakken. Hierop kan de omgeving voor persoonlijk databe-

heer, het CIM-indiceren en CIM-reizen gebouwd worden. 

3. CIM Governance. Beleid ten aanzien van datagebruik en licenties voor CIM-reizen. Toe-

zichthoudend orgaan voor producenten/eigenaren van deze voorzieningen 

 

Het voorstel is om de Qiy Foundation5 in te zetten voor de oplossing van de knelpunten rondom 

standaardisatie. Qiy beschikt inmiddels over kennis omtrent informatiestandaarden, is door di-

verse landelijke spelers erkend en heeft een governance structuur die past bij een openbare 

nutsvoorziening. 

 

Zie bijlage 6 voor uitleg over het Qiy Trust Framework. 

 

 

 

 

  

                                                        
5 www.qiyfoundation.org 
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WERKWIJZE: COMMUNITY 
 

Veranderkundige aanpak 

Alleen door samenwerking, samen leren en samen doen, lossen we taaie kwesties op. Met het 

eindresultaat scherp voor ogen gaan de deelnemers in de Coalitie Iedereen Mobiel! een vierjarig 

traject in met kenmerken als onvoorspelbare planning, onvolledige financiering bij aanvang en 

onverwachte oplossingen én hindernissen. Maar de inzet is glashelder: ‘we gaan het doel berei-

ken’. In deze fluïde en amorfe omgeving staat verbinding centraal. VitaValley is daarin de ‘market 

convenor’.  

 

De volgende verbindingen zijn essentieel en hebben permanent onze aandacht: 

a) Knelpunten komen voort uit de praktijk. Klanten en partijen die hen service (willen) verle-

nen, maken samen een analyse. Verbinding: werkvloer – knelpuntenagenda. 

b) Gezamenlijke agenda van praktijk en systeembeheerders. De knelpuntenagenda van de 

praktijk bespreken we met de systeembeheerders. Over de te ondernemen acties om de 

knelpunten op te lossen, is overeenstemming. Verbinding: coalitie – systeembeheerders. 

c) Oplossingen werken als de praktijk dat vindt. Het doel is ‘heilig’ maar de weg er naar toe 

bezien we pragmatisch. De gedeelde mening van de coalitie is doorslaggevend. Verbin-

ding: kennisontwikkeling en kennisdeling. 

d) Veranderde systemen = doel bereikt. De coalitie maakt een actieagenda en zij rust niet 

totdat de oplossingen geborgd zijn. Bestuurlijk leiderschap van alle partijen is noodzake-

lijk. Verbinding: Oplossingen en systemen. 

 

Principes 

De coalitie hanteert de volgende principes: 

a) Klant centraal. Het vanuit de positie en ervaringen van de gebruiker definiëren van te rea-

liseren oplossingen en toepassingen. Basis zijn zogenaamde klantreizen, die in nauwe sa-

menspraak met gebruikers worden opgesteld. 

b) Publiek-private-samenwerking met een non-concurrentiële aanpak. Alle partijen, onge-

acht hun juridische status, die willen bijdragen aan de oplossing van knelpunten kunnen 

meedoen. De oplossingen van de knelpunten zijn beschikbaar voor alle marktpartijen. 

c) Open kennis. De kennis die de Coalitie Iedereen Mobiel! ontwikkelt, is beschikbaar voor 

iedereen die daarvan gebruik wil maken, tenzij de coalitie op specifieke punten anders 

besluit. De deliverables zijn op een voor iedereen toegankelijke website te downloaden. 

Tijdens de loop van het programma alleen voor de coalitie.  

d) Meedoen = bijdragen aan de oplossing. Partijen die meedoen in de Coalitie Iedereen Mo-

biel! dragen actief bij aan de oplossing van knelpunten. Voor de eigen personele inspan-

ning en de kosten van implementatieprojecten vinden partijen zelf financiering. De kos-

ten van de programmadirectie zijn voor rekening van VitaValley en deelnemers samen. 

e) Innovatieprojecten starten als er een positieve SROI is. De coalitie maakt Social Return On 

Investment analyses met de stakeholders die betrokken zijn bij innovaties. Dit is nodig 

om voorafgaande aan de start van een project te beoordelen of er een perspectief is op 
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duurzame financiering en inbedding in het systeem. Zie bijlage 7 voor meer info over 

SROI. 

f) Monitoring. Onafhankelijke kennisinstituten monitoren de effecten van projecten en pu-

bliceren hierover.  

 

 

Netwerk 

De structuur van de Coalitie Iedereen Mobiel! is lean & mean en passen we aan op de doelen van 

de coalitie. In dit Plan van Aanpak beschrijven we de structuur zoals deze is bij de start van het 

programma. Lopende de programmaperiode kan de structuur wijzigen 

 

Bij het Coalitie Iedereen Mobiel! netwerk zijn programmapartners aangesloten. Dit zijn organi-

saties met een juridische entiteit die achter het Plan van Aanpak staan en een inbreng willen leve-

ren om de knelpunten op te lossen. Zij kunnen deelnemen in de Coalitie Iedereen Mobiel! Zij 

doen dit door binnen de filosofie en de ambities van de (regionale) CIM-implementaties uit te 

voeren en op basis van geslaagde experimenten implementatiestrategieën te ontwikkelen. 

Voorbeelden van programmapartners die kunnen aansluiten zijn: 

• Co-financiers: marktpartijen uit vervoerswereld, rijksoverheid (VWS, BZK, EZK, I&W), provin-

cies, gemeenten, zorgverzekeraars/zorgkantoren 

• Zorgorganisaties 

• Onderwijsinstellingen 

• Sportverenigingen 
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Dagelijks werk: ondersteunen van de werkgroepen, afstemmen met gebruikers en com-

municatie 

Het primaire werk van het programma van de Coalitie Iedereen Mobiel! vindt plaats in 3 werk-

groepen:  

1. Implementatie en Adoptie  

2. Financieringsmodellen 

3. Standaardisatie  

 

In deze werkgroepen participeren vertegenwoordigers van coalitiepartners met specifieke des-

kundigheid op de onderscheiden thema’s. De werkgroepen bouwen gezamenlijke expertise op 

die continu wordt uitgewisseld via het on line-platform van CIM (basecamp) en na afronding of bij 

het beschikbaar komen van deelproducten op de VitaValley-website wordt gepubliceerd. 

 

De coalitie zal een gebruikerspanel instellen, waarin ervaringsdeskundigen participeren, co-cre-

eren en reflecteren op (deel)producten. Voor het actief beschikbaar stellen en verspreiden van 

CIM-expertise is er een werkgroep communicatie. Deze werkgroep wordt geleid door VitaValley 

en bestaat verder uit enkele communicatieadviseurs van coalitiepartners. 

 

Klankbordgroep 

In de klankbordgroep neemt de Alliantie VN-Verdrag deel. Deze alliantie is een samenwerkings-

verband van Ieder(in), Per Saldo, Coalitie voor Inclusie, Landelijke Federatie van Belangenvereni-

gingen Onderling Sterk & MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid. Alle facetten van Ie-

dereen Mobiel! worden in de klankbordgroep besproken. 

 

Regievoering en besluitvorming 

De landelijke coalitie kent naast de eerder genoemde ondersteunende rollen, ook de rol van de 

regievoering van het programma en de rol van bestuurlijke afstemming en sturing. De regievoe-

ring richt zich op het bereiken van de gewenste resultaten door enerzijds de prioritering en de 

conditionering (o.a. financiering en capaciteitsinzet) en anderzijds de uitvoering van implementa-

ties. Hierbij zoeken we continu naar samenwerkingsmogelijkheden en kennisdeling met andere 

initiatieven, zoals bijvoorbeeld het programma Mobility as a Service van I&W. De regionale aan-

bestedingen voor experimenten in dit programma kunnen mogelijk tevens dienen als regionale 

CIM-implementaties . 

De regievoering is belegd bij VitaValley in samenspraak met de relevante coalitiepartners. De rol 

van de bestuurlijke afstemming en sturing richt zich vooral op de mogelijke aanpassing van wet- 

en regelgeving en kaderstelling voor standaarden en governance. 

 

De coalitie heeft een stuurgroep die bevoegd is besluiten te nemen, die door de programmadi-

rectie worden voorgelegd, over de uitvoering, prioritering en financiering van het programma. De 

stuurgroep bewaakt de navolging van de uitgangspunten van het CIM-programma, zoals bijvoor-

beeld het opereren vanuit het gebruikersperspectief, en legt waar nodig verbindingen met rele-

vante stakeholders. VitaValley is voorzitter van de stuurgroep, die verder bestaat uit 
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vertegenwoordigers van de landelijke Alliantie voor het VN-verdrag6, de Rijksoverheid7,  de ver-

voersbranche en de zorgsector8 

 
 
 

 
 

    
                                                             Organogram CIM 

 

 

Programma regie 

De regie over het CIM-programma wordt belegd bij VitaValley. ANBI-Stichting VitaValley heeft als 

aanjager van het programma veel ervaring met het vormgeven van coalities van samenwerkende 

partijen. Er is daartoe een methode ontwikkeld die reeds meermalen succesvol is ingezet. Leerer-

varingen uit andere, vergelijkbare programma’s en coalities van het VitaValley-netwerk kunnen bij-

dragen aan het welslagen van de beoogde Coalitie Iedereen Mobiel! 

  

De programmadirectie heeft tot taak: 

• Dagelijkse aansturing van het programma Iedereen Mobiel! 

• Relatiebeheer met de regio’s 

• Woordvoerderschap 

• Het leiden en organiseren van de werkgroepen 

• Rapporteren (inhoudelijk en financieel) aan de stuurgroep 

• Het organiseren van een online community voor de deelnemende organisaties 

                                                        
6 Een samenwerkingsverband van Ieder(in), Per Saldo, Coalitie voor Inclusie, Landelijke Federatie van Belangenverenigin-

gen Onderling Sterk & MIND Landelijke Platform Psychische Gezondheid. 
7 Voorstel: VWS, I&W, RoG / ICTU, 2 gemeenten. 
8 ActiZ? 
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• Marketing en Communicatie 

• Publicatie van deliverables op www.vitavalley.nl 

 

Social Return on Investment Analyses 

ROI en SROI analyses zijn richtinggevend voor de ontwikkelingen die de Coalitie Iedereen Mobiel!  

inzet.  

• Een ROI voedt de discussie hoe partijen tot een aanvaardbare businesscase kunnen ko-

men. 

• Een SROI neemt ook de immateriële opbrengst mee in de berekening en geeft richting 

aan de maatschappelijke discussie over wat een bepaalde ontwikkeling ‘mag’ kosten.  

Analyses worden altijd in nauwe samenwerking met de belangrijkste stakeholders gemaakt. 

 

Het kernteam Iedereen Mobiel! heeft, vooruitlopend op financiering, een eerste (S)ROI9 vervaar-

digd en aan dit Plan van Aanpak toegevoegd. Daarmee: 

• laten deze stakeholders hun commitment zien; 

• ontstaat een basis voor een verdeelmodel voor bekostiging; 

• wordt voorkomen dat onrendabele investeringen plaatsvinden; 

• laat zij de werkwijze van dergelijke analyses zien.  

 

Stakeholders zijn: 

1. Reizigers met een beperking 

2. Vervoerders: openbaar, speciaal, overig gecontracteerd 

3. Infrastructuur: Ministeries van I&W/BZK/EZK/VWS, standaardisatie instituut i.o. 

4. Inkopers: Ministerie van VWS/Provincies/Gemeenten/zorgverzekeraars 

5. Providers: exploitanten van toepassingen voor CIM-reizen. 

 

Return on investment 

Belangrijkste value drivers zijn: besparingen op uitkeringen, zorgkosten, transactiekosten en reis-

budget voor overheid, gemeenten en zorgverzekeraars (de inkopers van vervoer voor mensen 

met een beperking). 

Belangrijkste investeringen zijn: investeringen in ICT, koppelingen, afstemming en beheer door 

providers (de aanbieders van passende reisplanners en apps), inkopers van vervoer en de ver-

voerders zelf (OV vervoerders en aanbieders van speciaal en gecontracteerd vervoer). 

De Return on Investment (ROI) is voor alle stakeholders positief, maar ligt voor de inkopers van 

vervoer (overheden en zorgverzekeraars) aanzienlijk hoger dan voor de providers en vervoer-

ders. Op basis van deze eerste analyse kunnen stakeholders met elkaar in onderhandeling gaan, 

om een voor alle partijen gebalanceerde business case te creëren, met gezonde prikkels voor de 

benodigde initiële en structurele investeringen. 

 

  

                                                        
9 Van deze (S)ROI-analyse is een gedetailleerd VitaValley-rapport beschikbaar. 

http://www.vitavalley.nl/
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Return on Investment per stakeholder 
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Social Return on Investment 

 

• De SROI ratio komt uit op 4,4: Elke euro input levert een maatschappelijke winst op ter waarde 

van 4,4 euro (gemiddeld over de periode 2018-2022). 

• De belangrijkste value drivers hiervoor zijn een toename de kwaliteit van leven voor de reizi-

gers: meer zorgeloos en gelijkwaardig reizen voor mensen met een beperking. De totale 

(maatschappelijke) investering over de periode 2018-2022 is €224M. Dit betreft vooral een 

investering van tijd door de reizigers (t.w.v. €130M, voor het leren en gebruik maken van Ie-

dereen Mobiel!)  

• De gezamenlijke initiële investeringen bedragen €12,4M, voornamelijk voor aanpassingen 

ICT, de ontwikkeling van reisplanners en apps en de ontwikkeling van het CIM Portaal. 

De totale maatschappelijke opbrengsten over de periode 2018-2022 zijn €975M.  

NB: de (S)ROI maken we over een langere periode (t/m 2022) dan de periode van ons programma 

(t/m 2021); immers: het rendement van de veranderingen treedt op de langere termijn (ook) op. 

 

Onderzoek 

Het programma van de Coalitie Iedereen Mobiel! zal worden begeleid met evaluatieonderzoek. 

Dat onderzoek zal zich ten minste richten op:  

• Gebruikerservaringen met prototypes en geïmplementeerde toepassingen; 

• De (kosten)effectiviteit van gerealiseerde toepassingen; 

• Zelfregie en persoonlijk datamanagement. 
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Planning 

 
 

In het driejarig programma Iedereen Mobiel! gaan we oplossingen realiseren voor knelpunten 

omtrent implementatie & adoptie, financieringssystemen en standaardisatie. In het jaar na af-

loop van het programma bereiken we het point of no return als de 200.000e reiziger gebruik 

maakt van CIM-Indiceren en toepassingen voor CIM-Reizen. 

 

Aanloopkosten 

Voor de ontwikkeling van dit Plan van Aanpak is een budget van € 40.000,- inclusief BTW beschik-

baar gesteld. Voor een gedetailleerd overzicht van de financiering voor de aanloop zie bijlage 8. 

 

Overeenkomst met programmapartners 

Aan de Coalitie Iedereen Mobiel! zullen organisaties als programmapartner deelnemen. Zo zijn er 

reeds samenwerkingsafspraken met de gemeentelijke en provinciale regio’s Groningen – Drenthe 

en de Metropool Regio Eindhoven (MRE). Zij sluiten daartoe een overeenkomst met VitaValley. 

Hun personele bijdrage is in kind. Voor het format van deze overeenkomst zie bijlage 9. 
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Begroting 2018-2020 

Kosten in € 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Plan van Aanpak   40.000        40.000  

Klantreizen    70.000    40.000    40.000  150.000  

Inbreng klantperspectief    20.000   20.000   20.000   60.000  

CIM-indiceren ontwerp   90.000      90.000  

CIM-indiceren vervolgplan  40.000 40.000 20.000 100.000 

(S)ROI + databestanden   80.000  25.000 25.000 130.000 

Portfolio implementatiestrate-
gieën   50.000   100.000   100.000   250.000  

Informatiestandaard  40.000 10.000  50.000 

Data architectuur en koppel-
vlakken   50.000   200.000   200.000   450.000  

Communicatie    40.000   40.000   40.000   120.000  

      

Diverse overige kosten    20.000   20.000   20.000   60.000  

   40.000   500.000   495.000   465.000  1.500.000  

De meerjarenbegroting betreft, gegeven de onzekerheden rond de precieze vormgeving en omvang van  

CIM, een globale kosten raming. Reden waarom de bedragen in 2019 en 2020 vager zijn afgedrukt. 

 

 


