
Wmo-vervoer 2030
Inzichten op basis van data-analyse



Even vooraf

• Onderzoek gedaan door Liselotte Bingen van I&W -> Liselotte verhinderd

• Presentatie samen met Jeroen van Neer van Publiek Vervoer -> Jeroen verhinderd

• Onderzoek vond plaats in kader afstudeeropdracht Liselotte

• Onderzoek vond plaats in kader van Interreg NSR project Stronger Combined



Onderzoeksvraag

• Nationaal kost Wmo-vervoer €650 miljoen per jaar

• In Groningen Drenthe is dat €30 miljoen per jaar

• Er is sprake van krimp en vergrijzing

• Voor opdrachtgevers staan de budgetten onder druk

• Voor de opdrachtnemers staat bedrijfsvoering LT onder druk en optimalisatie vervoerstromen

• Publiek Vervoer wil inzetten op ‘’win-win situaties’’.

• Biedt data aanknopingspunten in bovenstaande vraagstukken?

Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw op de vraag naar het 

Wmo-vervoer in (de gemeenten in) Groningen en Drenthe.



Gebruikte Data

• Rittenbak (2,5 miljoen ritten, 80 kenmerken per rit opgeslagen)

• Klantendatabase (gegevens van 55.000 klanten)

• CBS inwonertallen per gemeente

• PBL regionale huishoudens- en bevolkingsprognose per gemeente

• Filter tijd: Periode 1 maart 2019 t/m 29 februari 2020 (geen invloed seizoen en Covid-19)

• Filter klanten: alleen actieve Wmo-pashouders  

• Resultaat 1.06 miljoen ritten, 30.000 unieke reizigers



Aanpak Methode: CRISP-DM
cross industry process for data mining



Resultaten

• Analyse huidige situatie

- Leeftijd en vervoersvraag

- Gemiddeld aantal ritten per leeftijdscategorie

- Verschillen tussen gemeenten in gemiddeld aantal ritten per actieve pashouder

- Verschillen tussen gemeenten in percentage van inwoners die actieve pashouder zijn

 

• Analyse toekomstige situatie



Analyse – leeftijden en vervoervraag

• Aantal actieve pashouders: 
80-jarigen springen er ver boven uit

• Aantal ritten: 80-jarigen springen er 
nog steeds bovenuit, opgevolgd 
door 70-jarigen



Gemiddeld aantal ritten

• Jongere groepen lijken gemiddeld meer ritten af te leggen per jaar

• 80-jarigen: 29 ritten, 50-jarigen: 48 ritten



Verschillen 
gemeenten



Verschillen 
gemeenten (2)

 



Vragen naar aanleiding van analyse huidige situatie

• Wat is indicatiebeleid?

• Wat voor typen ritten betreft het?

• Wat zijn de gehanteerde tarieven?

• Wat is de specifieke ruimtelijke context? (ruraal anders dan stedelijk?)

• Welk effect heeft het een ten opzichte van het ander?

• Voldoende aanknopingspunten om voor gemeenten die het aangaat eens de diepte in te gaan. 

Voor nader onderzoek zijn aanvullende middelen (subsidies) nodig. 



Analyse toekomstige 
vervoersvraag
• Aanname: 

Ervan uitgaande dat alles gelijk blijft 
(spelregels Wmo-vervoer, 
indicatiebeleid gemeente, etc.), is de 
verwachting dat een stijging van het 
aantal inwoners in een bepaalde 
leeftijdsgroep verhoudingsgewijs een 
stijging van de vraag naar 
Wmo-vervoer met zich meebrengt.



Analyse Vier gemeenten

• We hebben voor alle gemeenten de prognoses gemaakt. Voert te ver om alles te tonen.

• We tonen er vier: 

- Groningen: stad Groningen (groei) en vergrijzende en ontgroenende gemeente Het

   Hogeland (ruraal gebied)

- Drenthe: stad Emmen (anticipeer regio) en krimpende gemeente Noordenveld (ruraal   

gebied)

• Het mooie van deze cijfers is dat ze niet ‘’gekleurd’’ zijn. De prognose is puur gebaseerd op 

beschikbare  data. 



Toekomstige vervoersbehoefte Wmo



Opmerkingen n.a.v. analyse toekomst

• Vrijwel alle gemeenten krimpen. Kijkend naar de ontwikkeling van de leeftijdsgroepen wordt wel 

een toename in aantal ritten verwacht. Effect vergrijzing is dus sterker dan het effect van krimp.

• Uit het totaal overzicht komt naar voren dat sommige gemeenten een van 36% van de 

vervoersvraag kunnen verwachten, terwijl andere gemeenten slechts 2% stijging hebben te 

verwachten. Geeft inzicht in urgentie om actie te ondernemen voor gemeente (beleid en 

budget) en voor vervoerder (toekomstige behoefte materieel en personeel).

• Analyse is uitgegaan van slechts één variabele en dat is het aantal pashouders per 

leeftijdscategorie. Nadere analyses met meerdere variabelen geven scherper inzicht.



Reflectie en conclusies

• Benchmark nationaal zeer wenselijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

• Bij aanbesteding niet alleen huidige situatie maar ook toekomstperspectief meenemen (dat 

impliceert ook meer ruimte voor ontwikkelcontracten).

• Beleid en urgentie inzichtelijk? Kwalitatief weten we het eigenlijk wel, maar nu onderbouwd met 

cijfers.

• Slimmer vervoer door samenwerking noodzakelijk.






