
Aanbesteding

WMO vervoer



Bestek WMO vervoer

Wat wil de gemeente 
bereiken ?



Nieuwe situatie WMO 

Nadenken……
…Financieel budget



WMO vervoer Nieuw 

Cliëntenbelang

Vervoerder(s)wensen

Oriënteer je vooraf goed



Eisen inschrijver
Regie - en management rapportages.
Herkenbaarheid voertuig en chauffeur.

Regie - en boekingscentrale.

Data terminal in het voertuig. 



Aanvullende eisen gemeente

• TX Keur en ISO 9001/2008
• ISO 14001 (Milieu) en OHSAS 18001(Arbo)
• Elektrische voertuigen 
• ILO en Social return
• Diverse vormen van communicatie
• Fleet management Equipment
• Met beperkte woorden….!



Nieuw Bestek
Kilometrage <-> Zonering
Een of meerdere vervoerders 
Eisen voertuigen ( elektrisch)
Eisen systemen ( planning 

boeking etc. accoutantsproof)



Consequenties 
vervoerder en gemeente

Welk systeem pas je toe ; maak je gebruik van
Google , Easy Travel of ANWB route planner.

Dan  constateer je dat de route niet eenduidig is 
 Klant heeft er last van en ook de vervoerder.  



Gevolgen niet eenduidig, 
niet transparant

Doorgaans vooraf vragen stellen, anders ...
Gang naar de rechter
Jammer dat wij al jaren aan het 
pionieren zijn, en door de gang 
naar de rechter de “zaak “ 
enigszins duidelijk wordt.



Gevolgen Personeel 

Conform Taxi CAO.( Baangarantie ……)
75% van de planners,telefonisten en chauffeurs.
50% werkzaam in het laatste half jaar.
Geldt voor alle uitvoerenden.
Gelijkluidende primaire arbeidsvoorwaarden

Management team en back office personeel 
zijn hiervan uitgesloten !!



Bij geen succes

1.Altijd gevolgen voor het personeel.
2.Doorgaan met  activiteiten die je hebt.

Eventueel in afgeslankte vorm.
3.Rijden in onderaanneming .
4.Verkoop:alles en/of in afgeslankte vorm
5.Faillisement.



Grootste ergernis
Gemeente is vaak te laat 
met bekend maken….
Met het bekend stellen van de uitslag

Voor de medewerkers.

Gevolgen voor de implementatietijd.



Advies Gemeente 
Hou marktoriëntatie o.a. vervoerders

Wees transparant en eenduidig.
Stel eisen die invulbaar zijn.

   Trek adviseurs aan die de markt kennen

Wees op tijd met de bekendmakingen.



Advies Vervoerder 
Stel vroegtijdig je vragen en overvraag .

 Belangrijk voor eventuele rechtsgang

Deel personeel in per perceel.

Laat je evt. helpen met het schrijven 
Begin op tijd met je offerte en schroom niet 
om vragen te blijven stellen.



VRAGEN ?


	Aanbesteding WMO vervoer
	Bestek WMO vervoer
	Nieuwe situatie WMO 
	WMO vervoer Nieuw 
	Eisen inschrijver
	Aanvullende eisen gemeente
	Nieuw Bestek
	Consequenties vervoerder en gemeente
	Gevolgen niet eenduidig, niet transparant
	Gevolgen Personeel 
	Bij geen succes
	Grootste ergernis
	Advies Gemeente 
	Advies Vervoerder 
	VRAGEN ?

