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Inhoud



• Provincie Gelderland (Gedeputeerde C. Bieze) is opdrachtgever
• Samenwerking met 38 gemeenten in 5 regio’s
• Eén systeem
• Regie en klachtaanname bij opdrachtgever
• Splitsing van vraag en uitvoering vervoer
• Objectieve meting kwaliteit
• Analyse ook op basis van zachte indicatoren
• Betaling op basis van geleverde prestaties
• Integratie met openbaar vervoer
• Volwassen samenwerkingsrelatie tussen 
     contractpartijen met respect voor elkaars belangen

Uitgangspunten Gelderland



Kwaliteit:
• Meten beleving reiziger
• Kwalitatief goed vervoer leidt tot tevredenheid onder reiziger

Kosten:
• Gesubsidieerd vervoer (Overheidsgeld)
• Verantwoording van de kosten is een maatschappelijke vereiste

Waarom controle



Regie bij één contractpartij:
• Ritaanvraag, ritverdeling en uitvoering bij één partij
• Klachtaanname bij de contractpartij
• Kwaliteitsmeting maandelijkse rittenbak (excel)
• Facturatie vanuit contractpartij
• 1 of 2 keer per jaar KTO en/of MGO
• Weinig kennis aanwezig bij opdrachtgever
• Relatie op basis van vertrouwen

Dit gaat goed tot het moment dat je jezelf vragen stelt
over de aangeleverde gegevens

Regiotaxi in beginperiode



Deze werkwijze roept vragen op:

• Hoe weet ik of de gegevens daadwerkelijk 
kloppen?

• Betaal ik niet te veel?

• Is de kwaliteit wel zoals door de contractpartij 
in de rapportages geschetst?

• Heb ik een transparant inzicht in de 
klachtverwerking?

Onzekerheid



Projectbureau (overheid) voert regie:
• Onafhankelijk callcenter voor ritaanname.
• Taxibedrijven voor de uitvoering.
• Klachtaanname bij opdrachtgever
• Objectieve kwaliteitscontrole (realtime gps-gegevens)
• Dubbele check (callcenter)
• Opdrachtgever stelt factuurinstructie op
• Controles in de praktijk
• Kennis uit de praktijk
• Volwassen samenwerkingsrelatie

Regiotaxi Gelderland 

} Primaire taak



Voorwaarden opdrachtgever:
• Operationeel haalbaar bestek met meetbare eisen 
• Kennis van regiotaxi en contractvervoer
• Rapportage- en facturatietools
• Eén bron voor financiële en kwaliteitsrapportages
• Sturing op klachtinformatie
• Duidelijk vastgelegde procedures
• Communicatie
• Durven investeren in kwalitatief personeel en beheer

“De kwaliteit is rechtevenredig met de mate waarin je als 
opdrachtgever zelf het heft in handen neemt!”
De weg van ‘op het systeem passen’ naar ‘het systeem aansturen’.

Professioneel Contractbeheer



Voorwaarden contractpartijen:

• Kaders stellen in de relatie met contractpartners
• Actie- en besluitenlijst bijhouden
• Scherp en proactief toezicht op de kwaliteit
• Erkenning van de wederzijdse belangen
• Ontwikkelen en bestek levendig houden
• Voor callcenter, vervoerders en opdrachtgever één bron met 

gegevens

“Een bestek is een foto/tijdsbeeld dat steeds minder past op een in de 
tijd voortschrijdende contractperiode”
Maar niet alles uit een bestek is aanpasbaar!

Professioneel Contractbeheer



In de praktijk
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Rittenkaart (Micro)



GPS-Positie voertuig



Voorbeeld 1:

Vertrektijd: 10:00 uur
Ophaaltijd: 10:20 uur
Ritlengte: 4 zones
Reistijd: 47 min.
Max reistijd: 37 min.

Zonetarief: € 5,00

100% Correct: € 20,00

In dit geval:

4 x € 5,00 x 60% = € 12,00

Facturatie naar geleverde prestatie

Voorbeeld 2:

Vertrektijd: 10:00 uur
Ophaaltijd: Onbekend
GPS-positie: Niet geleverd
Ritlengte: 4 zones
Reistijd: Onbekend

Zonetarief: € 5,00

Servicegraad: 94,9%
(96,2 + 93,6)/2

4 x € 5,00 x 97,9% = € 18,98



• Loosmeldingen

• Overschrijding niet-dataritten

• Gegronde klachten

• Protocol datatoelevering

Overige controle op prestaties



• Zorg voor ruim voldoende contactmomenten

• Pas oordelen na toepassing hoor en wederhoor.

• Er kan altijd iets misgaan, maar geef een redelijke termijn voor 
verbetering en herstel.

• Laat merken dat je er bovenop zit.

• Helpen, ondersteunen en meedenken
zijn de sleutelbegrippen van contract-
beheer.

Aansturing Contractpartner



Gemeenten:
• Terugkoppeling financiële en kwaliteitsrapportages
• Up-to-date houden WMO-klantbestanden
• Doorvoeren beheersmaatregelen
• Controle op onbedoeld gebruik (in samenwerking met 

projectbureau)

Reiziger:
• Rocov
• Reizigerspanels
• Vervoersreglement
• Nieuwsbrieven (communicatie)
• Terugkoppeling klachten
• Onderzoek

Achterban



“Samenwerking op basis van een vertrouwensrelatie 
tussen alle partijen is de sleutel tot succes! Handhaving en 
controle hoeven dit thema niet in de weg te staan, maar 
maken het op een escalatiemoment wel makkelijker!

Ook de contractpartners hebben de behoefte om te weten 
waar ze aan toe zijn.”

Dank voor uw aandacht

Vragen?

Tot slot
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