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Wat gebeurt er met de taxibranche als we op
de huidige voet doorgaan?

Hoe houden we de
kwaliteit hoog met

teruglopende budgetten 
voor

doelgroepenvervoer?
Kansen en
uitdagingen

voor
gemeenten



Agenda
• Introductie SWVO

• Waarom keuze scheiding regiefuncties van de uitvoering?

• Hoe is de aanbesteding verlopen?

• Wat zijn de ervaringen tot nog toe met de Gemeentelijke
Vervoercentrale Zeeland?

• Hoe kijkt de uitvoerder van de Regiotaxi-Oosterschelde (TCR) aan tegen
de gekozen opzet en wat zijn hun ervaringen?

• Aanbevelingen

• Vragen uit de zaal



SWVO
Samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelderegio

• Organisatie / taken
 

Omvang



Waarom de keuze om regiefuncties te scheiden van
de uitvoering?

 

• Meer grip / regie als opdrachtgever op kwaliteit uitvoering en kosten

• Meer flexibiliteit beleid en spelregels

• Toegesneden op verdere decentralisatie (dagbesteding)en bundeling
doelgroepenvervoer (nieuwe OV-visie Zeeland)

• Efficiëntere inzet van vervoer en beschikbare middelen

• Een loket voor alle vervoervragen Zeeland



Hoe is aanbesteding verlopen

• Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland
ingericht

• Marktconsultatie nieuw  
aanbestedingsmodel

• Programma van eisen:

• -    Planning en inzet capaciteit

• -    Vergoeding systematiek

• -    Electrische voertuigen

• Gunning (methodiek) en resultaat

• Implementatie en start per 1 augustus
2012



Ervaringen met Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland
 

•Maximale transparantie / directe afstemming

• Korte lijnen meer maatwerk

•Herkenbaar voor de Zeeuw

•Hoge klantwaardering 8.25

• Efficiëntere inzet vervoer

•Meer kwaliteit voor zelfde kosten

• Toegerust op toekomst (Flexnet OV en decentralisatie dagbesteding)

• Tevreden vervoerder



Ervaringen vervoerder Regiotaxi Oosterschelde
Positieve ervaringen :

• 1. Minder aansturing nodig dan indirect personeel van vervoersbedrijf.

• 2. Kwaliteit kan opdrachtgever zelf bepalen.

• 3. Transparantie inzake facturatie en inzet van voertuigen.

• 4. Aanbesteding helder en transparant verlopen

• Negatieve ervaringen :

• Combinatie mogelijkheden op dit moment met andere vervoersvormen is minimaal. In de
toekomst geeft dit juist mogelijkheden inzake AWBZ / OV.

• Minder diversiteit van chauffeurs.



Aanbevelingen

• Pak als overheid /gemeenten meer de regierol op in het
contract / doelgroepenvervoer. Investeer daarbij in
deskundigheid

• Laat de vervoerder doen waar hij goed in is namelijk
 uitvoering van vervoer beperk de bestekeisen stel voor de
uitvoering een reel (bodem)tarief vast.

• Gezamenlijk belang opdrachtgever / uitvoerder.



Vragen uit de zaal?
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