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Nationaal Congres 
Doelgroepenvervoer



Wat is GOAN!?

• Platform waarmee de reiziger in Twente kan plannen, 
boeken, reizen en betalen

• Focus op 2 reizigersgroepen:

🡪 12.500 Wmo-pashouders 

🡪 400.000 inwoners in 14 pilot gemeenten 

• Samenwerking met alle mobiliteitsaanbieders 
(onafhankelijk)

• Pilot i.s.m. 14 gemeenten, provincie Overijssel, 
ministerie van I&W

• Opschaalbaar naar regionale en landelijke dekking 



Doelstellingen GOAN!
Wmo

• Gemak voor reiziger vergroten door op basis van profiel toegankelijk aanbod te 
tonen en boekbaar te maken

• Meer gebruik van voorliggend vervoer van Regiotaxi, in het bijzonder openbaar 
vervoer

• Meer zelfredzaamheid van gebruikers

Regulier

• Aanjagen gebruik van OV en deelmobiliteit als vervanging 
van de (tweede) auto

• Aanjagen van ontwikkeling deelmobiliteit
• Alternatieven voor terugtrekkend OV



Waar staan we nu?

In tijd

• Start mei 2020

• Try-outs in najaar 2020

• Vertraging door Covid-19

• 16 juni gestart voor de 
Wmo-reizigers

• 30 september Twente 
Breed

• Pilot loopt tot medio 2022

Vervoer

• Regiotaxi Twente (8 gemeenten)

• Openbaar vervoer: NS, Keolis, Arriva, CXX, 
GVB, HTM, RET, NS Internationaal, ICE, 
Thalys, De Lijn, NMBS, etc.) 

• Automaatje (ANWB)

• Deelfiets (OV-fiets, Deelfiets Nederland)

• Deelscooter (Go-sharing)

• Deelauto (Greenwheels)

• (Deel)taxi

Meer deelmobiliteit komt



De GOAN!-app



De GOAN!-app  - preview vanaf 30 
september



Eerste resultaten
• Reizigersreacties zijn positief

• Het is technisch mogelijk een goede, overzichtelijke MaaS-app te maken voor de 
doelgroep, waarmee je kan plannen, boeken en betalen

• Van de 5.500 actieve Regiotaxi-gebruikers hebben meer dan 700 een profiel 
aangemaakt

• 80% van de ritaanvragen is Regiotaxi 20% openbaar 
vervoer

• De vraag via GOAN! naar Automaatje heeft extra 
aandacht nodig

• Er is vraag om meer mobiliteit te koppelen, Valys, 
Reisassistentie, etc.



Aandachtspunten opdrachtgevers
• Formuleer duidelijke doelstellingen welk reisgedrag je met MaaS wil 

beïnvloeden binnen de Wmo-doelgroep (ontzorgder reizen; meer 
keuzes/breder palet aan diensten; kostenbesparing Wmo-budget etc.)

• MaaS voor Wmo-reizigers = maatwerk
    (gerichte info, intensieve begeleiding, inzet Wmo-consultenten/netwerk, 
    specifieke prikkels Wmo-reizigers, betrouwbare dienst, MaaS-app op 
    maat)

• Prioriteit voor datastromen/privacy 
reisgegevens

    (regiecentrales Wmo, overleg taxibedrijven,
    privacy-spelregels deelnemers MaaS)
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GOAN! (Qarin) Opdrachtgever

Paul Pietersen Paul Veelenturf
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