
De geschiedenis herhaalt zich! 
Nadat zorgverzekeraars verantwoordelijk werden
voor zittend ziekenvervoer, zijn nu de gemeenten

aan de beurt met AWBZ

ing Peter Altevogt – Founder Korton
 

20 juni 2013 - ‘s Hertogenbosch



Agenda
• Even voorstellen

• Hoe regel je het proces in als gemeente?

• Modern opdrachtgeverschap

• Goedkoop en efficiënt proces = meer budget voor
collectief vervoer  

• Samenvatting

• Aanbevelingen



Even voorstellen

• Oprichter Korton

• 1997 WinTax Agenda Software

• 2002 Gestart met declaratieportaal via Internet voor Achmea, TV, NS

• 2005 Indicatiestelling via Internet beslisboom EV/OV/TV

• 2009 Ontwikkeling platform WinTOP

• 2012 grootste opdrachtgever 1 miljoen ritten/jaar

       2 FTE doen compleet contractbeheer en financiën

• Meer dan 16 jaar ervaring met ICT oplossingen voor personenvervoer

 



Hoe regel je het proces in als gemeente?

 

• Zelf doen of uitbesteden?

• Indicatiestelling

• Uitgifte machtiging op schadecode. Bij ZZV: EV/OV/TV

• Controle en direct beschikbaarheid van klantgegevens

• Gemeente alle vervoerstromen:

• Leerlingen

• WMO
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Taxi Informatie Scherm

Gebruik het Internet als communicatienetwerk.



Toepassing WinTOP ETA



Conclusie Taxi Informatiescherm

• Geen dure apparatuur benodigd

• Alleen IE browser en login+pw benodigd per locatie

 

• Veilige informatie uitwisseling via HTTPS

• Uniforme uitwisseling via WinTOP met koppelingen software

 

• Eenvoudig uit te rollen naar andere locaties

• Gebruikersvriendelijk



 

• Gebruik het Internet als communicatienetwerk

• Administratie kosten besparen (controles naar voren)

• Eenduidig proces via beslisboom voor iedereen gelijk

• Gebruikersvriendelijk*

• Internet als communicatie platform*

• Overal benaderbaar met Één centrale database*

• Centrale management info & bewaking*

• Bezuinigingen overheid op AWBZ->ZVW

• Verzekerde en leverancier/vervoerder toegang geven*

Samenvatting & modern opdrachtgeverschap*



Goedkoop en efficiënt proces = 
meer budget voor collectief vervoer  

• Besparingen op overhead en administratiekosten

• WinTax Automatische Planner Service

• Minder lege (stoel)kilometers hogere combinatiegraad

• Sturen op kwaliteit

• Meer reizigerskilometers voor hetzelfde budget!

• Houdt rekening met alle contractafspraken

• Gebruikt historische en live informatie



 
 

Analyse uit de praktijk met WAPS (WinTax Automatische Plan Service): 

Centralist heeft om 10 uur tot 12 uur een totaal van 37 ritten ingepland staan.

Centralist is 1 en zonder WAPS.
WAPS 1 = Standaardweging op basis contractafspraken combineren
WAPS 2 = Minimale kosten/afstand ongeacht klanttevredenheid (omrijden ++)

 



Samenvatting

• Gebruik de kennis van de zorgsector om ook als gemeente de
processen optimaal in te richten om op de overheadkosten te
besparen met WinTOP GIB  (Gemeente Indicatie Beslisboom)

• Geef vervoerders en regiseurs directe koppeling via Internet, zodat
van indicatie, ritaanname, registratie tot declaratie het volledige
proces optimaal verloopt.

• WAPS: Door te combineren hogere combinatiegraad, minder
kilometers, minder chauffeurs, lagere kosten met behoud van klant
tevredenheid.



Aanbevelingen
 

• Gebruik het Internet als communicatienetwerk om realtime
informatie uit te wisselen.

• Brongegevens en Indicatiestelling via eenduidige proces en
maak deze direct toegankelijk voor zorgverleners/
vervoerders.

• Vervoersregiseurs kunnen op juiste brongegevens en indicaties
de juiste kwaliteit, rapportage en financiële terugkoppeling
leveren en middels Automatische planner ook nog kosten
besparen zonder kwaliteit te verliezen.

Welke kiezen om te delen?



Vragen?
 

 

Voor meer informatie over:

WinTax, WinTOP, WAPS
 
www.korton.nl of 023-5555060
sales@korton.nl
 
 
ing Peter Altevogt
Korton Group bv

 


