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Het Nationaal Congres Contractvervoer is een jaarlijks terugkerend onderdeel van  
Taxi Expo. Het congres houdt het Nederlandse doelgroepenvervoer kritisch tegen het 
licht. Want met name in grote aanbestedingen wordt er steeds vaker goede wil getoond, 
maar er kan nog veel meer verbeterd worden.

Tijdens het congres worden vier thema’s behandeld:
•  Regie- en mobiliteitscentrales
•  De integratie van doelgroepen vervoer en openbaar vervoer
•  Geleerde lessen in de praktijk
•  De toekomst van het doelgroepenvervoer
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I N L E I D I N G

http://www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer


P R O G R A M M A
10:00 - 10:10 OPENING VAN HET CONGRES 
 -Vincent Krabbendam, dagvoorzitter en redacteur TaxiPro
 
 PLENAIRE SESSIE: MOBILITEITS- EN REGIECENTRALES
10:10 - 10:35 Waarom Gooi- en Vechtstreek zijn doelgroepenvervoer zelf gaat organiseren
 - Marco van der Spek-Stikkelorum (inkoopstrateeg / contractmanager)
 - Dirk-Floris van Namen Homan (kwartiermaker doelgroepenvervoer)
 
10:35 - 11:00 Bij ZOOV pakt de regiecentrale goed uit
 - Geert-Jan Verzijden (coördinator ZOOV Beheer)
 
11:00 - 11:15 Paneldiscussie over regie- en mobiliteitscentrales
 
11:15 - 11:30 KOFFIEPAUZE

 PLENAIRE SESSIE: INTEGRATIE DOELGROEPENVERVOER EN OV 
11:30 - 11:50 Zelfstandig reizen met het OV stimuleren met regie op data 
  - Jeroen van Neer (Van Neer Consultancy) 
 -  Iduna Jongsma (Iduna Marketing)
 
11:50 - 12:10  Kansen voor integratie OV en doelgroepenvervoer
  - Bas Witte (senior adviseur Cissonius Groep)
 
12:10 - 12:30  Iedereen Onderweg: optimaal vervoer voor mensen met een beperking
   -  Conny Broeyer (programmamanager OV-keten bij Infrastructuur en  

Waterstaat)   
 -  Eva de Ruiter (senior projectleider toegankelijkheid OV bij Infrastructuur  

en Waterstaat)
 
12:30 - 12:45  Paneldiscussie over integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
 
12:45 - 13:30  LUNCHPAUZE
 
13:30 - 14:30 PARALLELSESSIE 1: Geleerde lessen
 PARALLELSESSIE 2:  De toekomst van het doelgroepenvervoer 
 
14:30 - 15:00 AFSLUITING VAN HET CONGRES
  Het Nationaal Congres Contractvervoer wordt afgesloten met het bespreken 

van de belangrijkste bevindingen door panel en publiek
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P R O G R A M M A

10:00-10:10 UUR    

Opening van het congres
VINCENT KRABBENDAM (redacteur TaxiPro)
Uitgangspunt van het congres is dit jaar dat er met name in grote aanbestedin-
gen goede wil wordt getoond, met langere looptijden en meer aandacht voor 
de werknemers. Maar daarmee sluiten we onze ogen niet voor het feit dat er 
nog heel veel verbeterd kan worden. Vanuit een positief startpunt houdt het 
Nationaal Congres Contractvervoer 2019 het Nederlandse doelgroepenvervoer 
kritisch tegen het licht.

10:10-10:35 UUR    

Waarom Gooi- en Vechtstreek zijn  
doelgroepenvervoer zelf gaat organiseren
MARCO VAN DER SPEK-STIKKELORUM (inkoopstrateeg / contract manager) en 
DIRK-FLORIS VAN NAMEN HOMAN (kwartiermaker doelgroepenvervoer)
De acht gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek gaan een gezamenlijke 
organisatie opzetten voor de uitvoering van hun doelgroepenvervoer. Door te 
kiezen voor inbesteden in plaats van aanbesteden willen ze meer grip krijgen 
op de kwaliteit en efficiëntie van het vervoer. Van der Spek-Stikkelorum en Van 
Namen Homan leggen uit waarom de gemeenten deze koers varen.
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10:35-11:00 UUR    

Bij ZOOV pakt de regiecentrale goed uit
GEERT-JAN VERZIJDEN (coördinator ZOOV Beheer)
Voor zeven Achterhoekse gemeenten wordt het doelgroepenvervoer al sinds 
januari 2017 door een regiecentrale aangestuurd. De scheiding van regie en 
vervoer binnen ZOOV werkt goed voor alle betrokkenen. Verzijden betoogt in 
deze sessie dat het regiemodel grote voordelen heeft, maar dat de keuze er-
voor alleen zin heeft als het past bij de doelen die worden nagestreefd.

http://www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer
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P R O G R A M M A

11:00-11:15 UUR    

Paneldiscussie over regie- en mobiliteitscentrales
Een panel van deskundigen gaat met elkaar en het publiek in discussie over  
de presentaties van deze sessie. De panelleden zijn: 
- Cem Laçin (Tweede Kamerlid SP) 
- Minke Jansma (FNV Taxi)
- Theo Vegter (KNV)
- Saida Akaaboune (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit)

11:15-11:30 UUR    

KOFFIEPAUZE

11:30-11:50 UUR    

Zelfstandig reizen met het OV stimuleren met regie 
op data
JEROEN VAN NEER (Van Neer Consultancy) en  
IDUNA JONGSMA (Iduna Marketing)
Hoe stimuleer je gebruikers van doelgroepenvervoer om met het openbaar 
vervoer te reizen? Wat is er bijvoorbeeld nodig qua toegankelijkheid en onder-
steuning? En hoe zorg je als overheid dat je regie hebt op kosten en data? Over 
deze en andere aandachtspunten worden praktische ervaringen gedeeld die 
in het noorden van Nederland zijn opgedaan in met name het leerlingen- en 
wmo-vervoer. Ook worden landelijk beschikbare tools voor de integratie van 
OV en doelgroepenvervoer aangereikt.

http://www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer
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P R O G R A M M A

11:50-12:10 UUR    

Kansen voor integratie OV en doelgroepenvervoer
BAS WITTE (senior adviseur Cissonius Groep)
Bas Witte gaat in op de manieren om openbaar vervoer en doelgroepenvervoer 
te integreren. Hij bespreekt de beperkingen en vooral de kansen om te komen 
tot een meer inclusief vervoerssysteem. Hierbij wordt vooral gekeken naar het 
individueel reisbudget als schakel tussen OV en doelgroepenvervoer. Dit biedt 
kansen om de problemen binnen de huidige aanbestedingspraktijk te ver-
minderen, nieuwe vervoersvormen een plek te geven in het vervoersaanbod 
en vooral de reiziger (met een mobiliteitsbeperking) meer en passender reis-
opties te bieden. Witte treedt met de zaal in discussie over het nut en de nood-
zaak van het individueel reisbudget.

12:10-12:30 UUR    

Iedereen Onderweg: optimaal vervoer voor mensen 
met een beperking
CONNY BROEYER (programmamanager OV-keten bij Infrastructuur  
en Waterstaat) en EVA DE RUITER (senior projectleider toegankelijkheid OV  
bij Infrastructuur en Waterstaat)
De vernieuwingsagenda ‘Iedereen Onderweg’ wil mensen met een mobiliteits-
beperking meer zelf de regie geven over hun reis en verbeteringen bieden in 
hun vervoer. Dit moet onder meer gebeuren door ze te laten kiezen tussen 
doelgroepenvervoer en OV (afhankelijk van omstandigheden) en door beide 
vormen van vervoer beter op elkaar te laten aansluiten. Overheden, vervoer-
ders en reizigersorganisaties hebben afgesproken daar samen de schouders 
onder te zetten. Doel van de sessie is het maatregelenpakket te presenteren en 
deelnemers de mogelijkheid te geven daarbij aan te sluiten. Daarnaast willen 
de sprekers in discussie gaan over wat vervoerders nodig hebben om een bij-
drage te leveren aan de gewenste verbeteringen en over wat reizigers kunnen 
verwachten.

www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer
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P R O G R A M M A

12:30-12:45 UUR    

Paneldiscussie over integratie openbaar vervoer  
en doelgroepenvervoer
Aan de hand van de presentaties en vragen uit het publiek gaat een panel  
van experts met elkaar in debat. De panelleden zijn:
- Cem Laçin (Tweede Kamerlid SP) 
- Minke Jansma (FNV Taxi)
- Theo Vegter (KNV)
- Saida Akaaboune (Aanbestedingsinstituut Mobiliteit)

13:30-14:30 UUR    

Parallelsessie 1: Geleerde lessen > pagina 8

Parallelsessie 2: De toekomst van het  
doelgroepenvervoer > pagina 9

12:45-13:30 UUR    

LUNCHPAUZE

14:30-15:00 UUR    

Afsluiting van het congres
Het Nationaal Congres Contractvervoer wordt afgesloten met het bespreken 
van de belangrijkste bevindingen door panel en publiek.

www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer
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PA R A L L E L S E S S I E  1

13:30-13:50 UUR    

Bundelen 2.0: jeugdhulp en dagbesteding
WYTZE SCHOUTEN (adviseur bij Forseti) en ESTHER VAESSEN
(bestuursadviseur gemeente Arnhem)
Het met elkaar combineren van verschillende soorten doelgroepenvervoer 
komt steeds vaker voor. Opdrachtgevers willen er meer efficiëntie en kosten-
voordelen mee behalen. Maar het bundelen van vervoersstromen is een uit-
dagend en complex proces. Sessie over de ervaringen met de instroom van 
vervoer naar jeugdhulp en dagbesteding in de regio Arnhem-Nijmegen.

13:50-14:10 UUR    

Contractmanagement: meten is weten
WINAND THEUNISSEN (consultant en contractbeheerder bij Trafficon)
Een belangrijk onderdeel van contractmanagement is klachtbeheer, want me-
ten is weten. Om goed te kunnen meten is het belangrijk om het klachtbeheer 
goed te organiseren. De informatiestroom die door een klacht op gang wordt 
gebracht helpt niet alleen de opdrachtgever om het systeem te optimaliseren, 
maar helpt ook de uitvoerende partijen (vervoerders, regiecentrales of call-
centers) om medewerkers te informeren en bij te sturen. Om de klantbeleving 
te optimaliseren is gedegen contractbeheer, met het daarbij behorende klacht-
beheer, van essentieel belang.

www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer

14:10-14:30 UUR    

De eerste jaren van het ‘nieuwe’  
doelgroepenvervoer in Rotterdam
ARJAN MEURS (programmamanager doelgroepenvervoer gemeente Rotterdam)
Rotterdam wilde zijn doelgroepenvervoer integraal organiseren en de scheids-
lijnen tussen de vervoersstromen weghalen. Er werd innovatief aanbesteed en 
de gewenste werkwijze is inmiddels zo’n twee jaar van kracht. Voor Meurs, die 
het programma van de start tot op heden heeft begeleid, een mooi moment om 
de balans op te maken en ervaringen met de rest van de markt te delen.

Geleerde lessen
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PA R A L L E L S E S S I E  2

13:30-13:50 UUR    

Een klacht indienen bij de Commissie van  
Aanbestedingsexperts
TINEKE VAN HOUTEN (secretaris  Commissie van Aanbestedingsexperts)
Legt een aanbestedende dienst de risico’s van wijziging in reizigersaantallen 
volledig bij de opdrachtnemer? Wordt er te specifieke ervaring gevraagd  
waardoor uw onderneming buiten de boot valt? Of is de bonus-malusregeling 
niet proportioneel? Sinds april 2013 bestaat er, naast de gang naar de rechter, 
de mogelijkheid om gratis een klacht in te dienen bij de Commissie van Aan-
bestedingsexperts. Van Houten zal deze klachtprocedure toelichten.

13:50-14:10 UUR    

Het MaaS Lab van KNV
SONILA METUSHI (KNV) en ARJAN VAANDRAGER (KNV)
Kan Mobility as a Service de sleutel zijn tot beter, flexibeler en efficiënter 
zorgvervoer? Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) creëert een MaaS-gemeen-
schap met een brede vertegenwoordiging van vervoerders, MaaS-aanbieders 
en platformen. Dit KNV Maas Lab heeft tot doel het gezamenlijk ontwikkelen 
van een systeem in Nederland en het creëren van de juiste randvoorwaar-
den voor gezonde en optimale MaaS-diensten in Nederland. Een mobiliteits-
regisseur en een zorgvervoerder vertellen over hoe zij tegen MaaS aankijken.

www.taxi-expo.nl/congres-contractvervoer

14:10-14:30 UUR    

Contractvervoer als aanjager van elektrificering
EDVARD HENDRIKSEN (mede-oprichter Taxi Electric en adviseur duurzame 
mobiliteit bij Over Morgen)
Doelgroepenvervoer met elektrische voertuigen wordt door veel vervoerders 
als een enorme uitdaging gezien. Vooral de beschikbaarheid van (rolstoel)-
busjes is nog erg beperkt. Maar Edvard Hendriksen draait het om: hij denkt 
juist dat een integrale aanpak ervoor zorgt dat het doelgroepenvervoer een 
aanjager kan zijn voor elektrisch rijden.

De toekomst van het doelgroepenvervoer
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