
 
 

 

Overzicht uitkomsten workshops  
Anders bereikbaar 13 oktober 2016 
 
 
Workshop: Met een app van taxibusje naar openbaar vervoer 

1. Participeren (via mobiliteit) (via app/reisplannen), zelfstandigheid binnen gedeelde 

verantwoordelijkheid 

2. Data – big data & open data 

3. Forse inzet gewenst op toegankelijke (bus)haltes + noodzaak daarover te communiceren 

 

Workshop: Modern vervoeren= mensen vervoeren 
1. Niet alleen vragen naar wensen maar ook duidelijk aangeven wat mogelijk is en waar 

grenzen liggen 

2. Wees niet te braaf 

3. Wees niet te bang voor incidenten 

 
Workshop: Krimp in reizigersperspectief: zien de provincies de reiziger nog wel? 
1e ronde: 

1. Verhoog de belasting en maak OV gratis 

2. Kijk naar en durf diverse doelgroepen te combineren 

3. Coach ouderen met ICT 

2e ronde:  
1. Overal dezelfde uniforme vervoersvoorwaarden: - zelfde plaatsbewijs; - zelfde benaming bv 

belbus 

2. Stel 9292 ook open voor publiek vervoer 

3. Overstapgarantie belbus bv bij vertraagde trein 

  



Workshop: “Maatwerkvervoer standaard” of “standaard maatwerkvervoer” 
1. Uniformiteit van vervoerssystemen en betaalsystemen 

2. Kijken naar het gehele proces en niet naar deelprocessen 

3. Actief stimuleren OV-gebruik Wmo-ers (onbekend maakt onbemind) 

 
Workshop: Publiek vervoer: aanbodgericht of toch vraaggericht? 
1e ronde: 

1. Zorg voor spitslijnen (kortere routes) in de stad 

2. Laat klanten zien wat anderen kunnen 

3. Meer spelen met de tariefsstelling 

4. Meer aandacht voor de reguliere reiziger 

2e ronde: 
1. Betrek zorgaanbieders 

2. Betrek reguliere reiziger 

3. Andere betaalwijzen, contactloos betalen 

4. Maak het OVBGD en de provincies medeverantwoordelijk voor het Publiek Vervoer 

(leefbaarheid).  

5. Betrek mantelzorgers als communicatiemiddel 

6. Kijk ook naar winkeliers om mee te betalen 

7. Bekijk ook systemen van vrijwilligers 

 
Workshop: Autonoom vervoer de oplossing om Noord-Nederland bereikbaar te houden? 
 

1. beide groepen zijn zeer enthousiast over mogelijkheden voor zelfrijdende shuttles 

2. kansen voor zowel personenvervoer als ook vervoer van pakketten en boodschappen 

3. voor- en na transport via shuttles vanaf OV hubs 

 
Workshop: De Hub van jouw gemeenschap 
1e ronde: 

1. Digitale infoborden + nieuws (ook op de app, DRIS) 

2. AED (+ gebruikersopleiding) 

3. HUB is maatwerk. Kan je niet maken 

4. Wachtruimte (dicht/verwarmd) + wifi + USB boom 

5. Ontmoeting/ toezicht, hoogwaardig/prettig, sterke verhalen bankje 

6. Beheer en onderhoud 

2e ronde: 
1. Levendigheid (altijd iemand aanwezig) 

2. Niet te groot denken, niet de leefbaarheid weghalen uit de omgeving 

3. Overzicht geeft een veilig en aantrekkelijk gevoel 

4. Faciliteren op maat. Gastvrouw/heer bijv bij overstap publiek vervoer- OV 

5. Goede fietsvoorzieningen (Ov-fiets, maker, pomp etc) 

6. Moet FIJN zijn (toenaderingsgedrag) 

7. Geen winderige plek 


