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technologiecluster

Dit rapport is geschreven door tno in het kader van het technologieCluster ‘taxi Sharing’.  
Het technologieCluster is een kennisoverdrachtprogramma van tno, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. 

tno heeft als missie om innovatie in nederland te stimuleren, ook in het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is een 
belangrijke drijfveer voor de nederlandse economie, daarom heeft tno een apart programma om het MKB te 
ondersteunen. De unieke en multidisciplinaire kennis van tno maakt het, gestimuleerd door het Ministerie van 
Economische Zaken, landbouw en innovatie, mogelijk om voor het MKB-innovaties te starten.

Een technologieCluster is een project waarin bestaande kennis van tno wordt overgedragen aan een groep van 
minimaal 5 MKB-bedrijven. Het resultaat van een technologieCluster is dat het duidelijk is of de overgedragen kennis 
en technologie geschikt is om in te zetten. Daarnaast staat het helder voor ogen welke volgende stap u kunt nemen 
om aan de slag te gaan met de technologie in uw bedrijf. De resultaten van het project worden vervolgens verspreid 
onder minimaal 20 andere MKB-bedrijven in uw sector. Zo krijgt u antwoord op uw kennisvraag en wordt verdere 
innovatie in uw sector gestimuleerd.

Kijk voor meer informatie op tno.nl/MKB of ga rechtstreeks naar  
tno.nl/DownloADS/inFoBlAD_tECHnoloGiE_CluStERS.PDF
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1 inleiding

2

in nederland maken dagelijks mindervaliden gebruik van 
wMo (wet Maatschappelijke ondersteuning) taxivervoer. 
Bij deze ritten zit de taxi vrijwel nooit vol. Een enorm 
onbenut potentieel. 5 MKB-bedrijven zien mogelijkheden 
om passagiers mee te nemen op bestaande ritten en 
daarmee een hogere beladingsgraad te bereiken. De 
vanaf 2014 verplichte boordcomputer voor taxi’s levert 
hiervoor de benodigde data. De deelnemers ontbreekt 
het echter aan kennis om dit idee in een concreet 
concept om te zetten. in dit technologiecluster draagt 
tno die kennis over zodat de deelnemers kunnen 
onderzoeken of het resultaat kostenbesparing voor  
de samenleving, minder Co2-uitstoot, meer rendement  
uit bestaande ritten en business voor een aantal  
MKB-bedrijven oplevert.

in dit technologieCluster taxi Sharing is de haalbaarheid 
van de implementatie van het concept meerijden op 
bestaande wMo-ritten onderzocht. in dit rapport wordt 
het meerijden, hoppen genoemd.

1.1  Mkb-onderneMingen
Het technologiecluster taxi Sharing is geïnitieerd door 
ondernemingen die de haalbaarheid van het concept 
willen onderzoeken. Deze bedrijven zijn werkzaam in de 
operationele en software-ontwikkeling in de taxibranche, 
reisadvies applicaties of andere gerelateerde 
bedrijfsmatige activiteiten.

Tabel 1.  Deelnemende bedrijven TechnologieCluster Taxi Sharing.

onderneming contactpersoon Activiteiten gerelateerd aan technologiecluster

Ridderkerkse taxi Centrale RtC Dennis Scholte Personenvervoer, voornamelijk contractvervoer

Prime Data Sander van der Aa iCt, big data, reisadvies applicaties

ADtS Peter van der linde iCt oplossingen, product/dienstverlening ontwikkeling

Detaned Menno Kloostra Payrolling, iCt, marktbenadering

KoRton Jan Veerman Software ontwikkeling personenvervoer

De bij het project betrokken MKB-ondernemingen staan 
in onderstaande tabel. in het hoofdstuk Bedrijfsinformatie 
wordt ieder bedrijf nader omschreven.

1.2  WerkWijze en WerkpAkketten
om de haalbaarheid van het technologiecluster taxi 
Sharing te onderzoeken is het onderzoek opgedeeld  
in een aantal activiteiten (zie Figuur 1). tijdens de 
voorbereidingsfase is met de deelnemende ondernemers 
het concept meer vormgegeven. in Hoofdstuk 2 wordt 
het concept uitgelegd aan de hand van een storyboard. 

Allereerst is onderzocht of het concept technisch 
haalbaar is. Hierbij is gekeken naar het huidige systeem 
van het boeken van wMo-ritten en de mogelijke 
inpassing van Hoppers die meerijden op bestaande 
ritten. in Hoofdstuk 4 wordt dit verder beschreven. 

om inzicht te krijgen in de commerciële haalbaarheid  
van het concept is de besparingspotentie bepaald in  
een logistieke analyse (Hoofdstuk 3). Hieruit bleek  
dat de besparingspotentie niet hoog is. Daarom hebben 
de partijen besloten dat het geen toegevoegde waarde 
had om de business case en gedragskant verder uit te 
werken. in de rapportage worden deze onderwerpen  
kort behandeld om aan te geven aan welke elementen 
gedacht moet worden om de gedragsanalyse uit te 
voeren en de business case op te stellen (hoofdstuk 
inrichting). De kennisspreiding wordt besproken in de 
volgende paragraaf.



Figuur 1 geeft een overzicht van de verschillende 
hoofdstukken en hun samenhang. De groene blokken  
zijn volledig uitgevoerd in het project. De gele vlakken 
zijn omwille van de te lage besparingspotentie niet in het 
project uitgewerkt, maar zullen wel in het rapport worden 
besproken.

1.3  brede kennisoverdrAcht
Gedurende het technologieCluster heeft tno haar 
kennis gedeeld met de deelnemende ondernemingen 
door het organiseren van workshops waarin tno experts 
hun kennis deelden. Hiermee hebben de MKB-bedrijven 
inzicht gekregen in onderzoekmethodes op het gebied 
van techniek en logistiek.

om opgedane kennis breder te verspreiden heeft  
tno de ervaringen van het onderzoek gedeeld met de 
Koninklijk nederlands Vervoer (KnV) innovatiecommissie. 
De KnV is de koepelorganisatie voor het beroeps-
personenvervoer en het spoorgoederenvervoer. Het 
belang van deze branchevereniging ligt in de bredere 
kennisverspreiding binnen de branche. Een paar  
honderd taxibedrijven zijn lid van de KnV. De commissie 
innovatie van de KnV signaleert ontwikkelingen die de 
bedrijfstak op een hoger plan kunnen brengen  
(www.knv.nl/taxi/innovatiecommissie).
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Figuur 1.  Overzicht activiteiten TechnologieCluster Taxi Sharing.
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2 concepT: hop op een 
Wmo-riT

2.1  tAxi shAring concept – het idee
Het concept taxi Sharing is gericht op het beter benutten 
van bestaande wMo-ritten. in deze voertuigen is ruimte 
om meer mensen te vervoeren dan de wMo-pashouder. 
Het ‘Hop op een wMo-rit’- concept biedt mobiele 
mensen de mogelijkheid om mee te rijden op een  
wMo-rit. iemand die meerijdt wordt een Hopper 
genoemd. De Hopper kan met een applicatie op zijn 
telefoon of tablet kijken of er ritten zijn die interessant 
zijn om op mee te rijden.

2.2  Actoren in WMo-vervoer
De actoren die een rol spelen in het huidige wMo-
vervoer zijn de wMo-pashouder die vervoerd wordt  
door een taxicentrale. Een wMo-pashouder boekt een  
rit via een website of telefonisch bij het call center dat 
hoort bij het gebied waar de wMo-pashouder een rit  
wil maken. op basis van een contract wordt de juiste 
taxicentrale ingezet om de wMo-pashouder te 
vervoeren.

De bestaande architectuur van wMo-vervoer en de 
toepassing van het concept taxi Sharing staat uitgelegd 
in paragraaf 4.4. 

2.3  storyboArd
Het concept wordt uitgelegd aan de hand van een 
storyboard waarin de beleving van de gebruiker van  
het wMo-vervoer (Ria) en iemand die meerijdt, Hopper 
genoemd, worden toegelicht. Een storyboard geeft een 
beeld van hoe een systeem moeten functioneren, zodat 
hetzelfde beeld ontstaat bij de betrokken partijen.  
De technische inrichting van het systeem om het  
hoppen mogelijk te maken wordt toegelicht in de 
paragraaf technische inrichting.

Ria maakt gebruik van het WMO-vervoer

1) Ria is slecht ter been 
en heeft een WMO-pas. 
Vandaag reist ze naar het 
ziekenhuis voor een 
controle.

3) Om 9.55 uur 
staat de taxi 
voor haar 
woning. Ria is 
gelukkig al 
klaar.

2) Ze boekt op de website 
een rit voor 10:00 uur 
vanaf haar woning.

4) De rit zal 
ongeveer 6 km 
zijn. De taxi-
chauffeur vertelt 
haar dat er vanaf 
het winkel-
centrum nog 
iemand meerijdt. 

Voor Ria is dit geen probleem.



n.B.: Voor dit concept kan de keuze worden gemaakt  
of er mag worden omgereden om de Hopper onderweg 
op te halen, uiteraard met een bepaalde marge van 
omrijdtijd. in bovenstaande ‘story’ is, zoals ook in de 
groep deelnemers, de keuze gemaakt om niet om te 
rijden. in dat geval zal de Hopper op een locatie kunnen 
opstappen waar de taxi tijdens de oorspronkelijke route 
ook langs zou rijden.
 

Hopper rijdt mee op rit Ria
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1) De meerijder, 
‘Hopper’ genoemd, 
woont vlakbij het 
huis van Ria, en 
gaat straks bij haar 
vriendin op 
ziekenbezoek.

3) Ze voert haar gegevens 
in en ziet de rit van Ria 
staan. Ze selecteert deze 
om bij mee te rijden.

2) Voor haar vervoer 
hierheen pakt ze haar 
HOP-APP erbij, om te 
kijken of er ritten  
zijn waarmee ze kan 
meerijden in de ochtend.

4) Rond de 
afgesproken tijd 
ziet ze de taxi met 
Ria aankomen, die 
haar en Ria 
vervolgens naar het 
ziekenhuis brengt.



Het taxi Sharing-concept heeft als doel om de 
bezettings-graad van het wMo-vervoer te verhogen, dus 
te zorgen dat er meer gecombineerde taxiritten ontstaan, 
waarin de taxi bezet wordt door wMo-pashouders en de 
zogenaamde Hoppers. 

in dit hoofdstuk beschrijven we de logistieke Analyse. 
we hebben wiskundige modellen gebruikt om een 
inschatting te maken in hoeverre de Hoppers in  
zouden kunnen stappen op bestaande wMo-ritten. 
Achtereenvolgens beschrijven we hoe we de logistieke 
Analyse hebben aangepakt, wat voor data we gebruikt 
hebben, en natuurlijk wat de uitkomsten van de 
modelmatige berekeningen zijn.

3.1  WAt is de logistieke AnAlyse?
Het doel van de logistieke Analyse is om inzichtelijk  
te maken hoeveel Hoppers in zouden kunnen stappen  
op bestaande wMo-ritten. Als er niet vaak genoeg een 
Hopper instapt op een wMo-rit, is het niet aantrekkelijk 
om het concept verder uit te werken en te implementeren. 
De kosten voor het ontwerpen en realiseren van de 
benodigde software en apps wegen dan niet op tegen  
de extra omzet die gegenereerd kunnen worden doordat 
Hoppers gebruik maken van de wMo-taxi’s. 

De inschatting van het potentieel van het taxi Sharing-
concept is gedaan op basis van maken van een match 
tussen gereden wMo-ritten en het reisgedrag van de 
populatie Hoppers in Zuid-Holland. Deze aanpak wordt 
verderop in meer detail uitgelegd.

in de logistieke Analyse werken we twee onderdelen uit:

1. inzicht in uitvoer van huidige WMo-vervoer bij rtc 
Hoe ziet het wMo-vervoer eruit bij projectpartner RtC 
Ridderkerk. op basis van data uit de taxisoftware over 
5 maanden, laten we zien wat voor type ritten RtC 
uitvoert voor het wMo-vervoer. wat zijn de vertrekpunten 
en bestemmingen van de ritten, wat is de gemiddelde 
lengte van een rit, wanneer vinden de ritten plaats in 

de dag, hoe lang duurt een gemiddelde rit en wat 
levert een gemiddelde rit op?

2. inzicht in potentiele besparing taxi sharing  
 in deze stap creëren we de match tussen een aanwezige 

wMo-rit en een Hopper die op ongeveer hetzelfde 
moment een reis maakt, die ligt in de buurt van de 
herkomst en bestemming van de wMo-rit. De geschatte 
besparingen worden uitgedrukt in geld en tijd.

Logistieke Analyse versus Business Case
in een haalbaarheidsstudie wordt vaak een zogenoemde 
Business Case of kostenbatenanalyse (KBA) gemaakt. 
Kenmerkend hieraan is dat er zowel baten als lasten  
van een nieuw en innovatief concept in kaart worden 
gebracht, zoals ook de insteek van dit technologieCluster. 
Dit hoofdstuk gaat echter enkel over de potentiële 
voordelen van het taxi Sharing-concept. De voordelen 
bestaan met name uit het verhogen van de benuttings-
graad van de taxi’s door Hoppers mee te laten rijden op 
bestaande ritten. En dus meer omzet te genereren bij 
gelijk gebleven ritvolumes. Anders gezegd: de kosten die 
gemoeid zijn met de ontwikkeling en implementatie van 
het concept worden niet meegenomen, en ook andere 
lasten zoals afschrijvingen komen hier nog niet aan bod. 

Stappenplan voor de Logistieke Analyse
Figuur 2 laat het stappenplan zien dat we gevolgd hebben. 
in eerste instantie hebben we achtergrondinformatie 
verzameld over wMo-vervoer en bijvoorbeeld de relatie 
tot andere vormen van collectief vervoer zoals Valys-
vervoer. Vervolgens hebben we een bezoek gebracht aan 
RtC in Ridderkerk om van dichtbij te zien om de wMo-
ritten gepland worden. toen is ook de dataset genereerd 
met ritinformatie uit de wintax software, die gebruikt is 
voor de analyses in dit technologieCluster-project. 
wintax-software wordt gemaakt door technologieCluster-
partner Korton en is gestandaardiseerde 
agendasoftware voor de taxibranche. 

De gebruikte database is enigszins opgeschoond en 
vervolgens zijn er een drietal scenario’s gedefinieerd die 
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3 logiSTieke analySe: 
beSparingSpoTenTieel 
Wmo-Taxi Sharing



doorgerekend zijn. in de volgende paragrafen wordt 
dieper ingegaan op de verschillende scenario’s. De 
modelmatige berekeningen zijn uitgevoerd in tno’s 
transCAD-software. tenslotte zijn de resultaten 
gepresenteerde aan de technologieCluster-deelnemers 
en later in verschillende gremia zoals de KnV 
innovatiecommissie. 

Gebruikte dataset van RTC
De data uit de wintax-software van RtC Ridderkerk is 
een belangrijke component voor de logistieke Analyse. 
De data bestaat in eerste instantie uit 52358 records. 
Elk record in de data beschrijft een taxirit van een 
bepaalde herkomst naar een bepaalde bestemming. in 
een record is informatie aanwezig over datum en tijd 
waarom de rit plaatsvindt, welke taxi en chauffeur de rit 
uitvoeren en natuurlijk geografische informatie zoals 
adressen, postcodes en bijbehorende geografische 
coördinaten. in de dataset zijn zowel daadwerkelijk 
gereden ritten aanwezig, als ritten die slechts gepland 
zijn in het systeem maar uiteindelijk niet daadwerkelijk 
uitgevoerd, bijvoorbeeld als de wMo-klant de rit vlak 
voor vertrek annuleerde (‘annulering’) of uiteindelijk niet 
op kwam dagen als de taxi al gereed stond (‘loos’). 
De totale horizon in de data besloeg november 2013 tot 
juli 2014. in de data zaten dus ook al geplande ritten die 
nog niet uitgevoerd waren (omdat de data in mei 2014 
uit de wintax-software gedownload waren). ook konden 
we zogenaamde loos en geannuleerde ritten uit de data 
niet meenemen. in dat geval was de data niet compleet, 
omdat de rit nooit daadwerkelijk gereden is. tenslotte 
waren er nog een set records die de transCAD-software 
niet kon geocoden. Daardoor kwam de uiteindelijk 
dataset uit op 48302 records, waarvan we er 24486 
gebruikt hebben voor de analyses (zie tabel 2).

3.2  resultAten: inzicht in uitvoer 
vAn huidige WMo-vervoer bij rtc
in de eerste analyses op de dataset bekijken we hoe 
RtC Ridderkerk haar wMo-vervoer uitvoert. tabel 3 geeft 
enkele basisstatistieken over alle wMo-ritten die RtC 
heeft uitgevoerd. Zo is een gemiddelde rit ongeveer  
9 kilometer lang en duurt zo’n rit gemiddeld 21,5 minuut. 
De gemiddelde beladingsgraad van de taxi is dan 
ongeveer 20% ten opzichte van de capaciteit van de 
voertuigen en er rijden gemiddeld 1,004 passagiers mee 
per rit. Dit laatste gegeven geeft aan dat er zelden meer 
dan 1 wMo-pashouder of klant aanwezig is in de taxi. De 
‘combinatiegraad’ zoals het wel genoemd wordt, is dus 
zeer beperkt. Het doel van het taxi Sharing-concept is 
dan ook het verhogen van het aantal passagiers per rit.  

Tabel 3.  Basisstatistieken over WMO-vervoer bij RTC Ridderkerk.

statistiek van opgeschoonde  Waarde
data, gebruikt voor analyse 

Gemiddelde afstand per rit 9,07 km (max 53,07 
   km, min 0,17 km)

Gemiddelde afwijking afstand  3,3 km (langere
per rit t.o.v. planning  afstand in realiteit)
(berekening)  

Gemiddelde tijd per rit 21,5 min

Gemiddelde afwijking tijd per  10,7 min
rit t.o.v. planning (berekening) 

Gemiddelde marge vertrektijd 55,6 min (>20% van 
   de ritten start meer 
   dan 1 uur later)

Gemiddelde marge  11,5 min (<0,5% van
aankomsttijd de ritten overschrijdt 
   de aankomsttijd meer 
   dan 1 uur)

Gemiddelde aantal passagiers  1,004 p/rit
per rit 

Gemiddelde beladingsgraad 20,5%

Gemiddelde prijs per rit 10,00 euro

in termen van de operationele uitvoer van de wMo-ritten 
laten Figuur 3 en Figuur 4 een mooi overzicht zien. Het 
leeuwendeel van de wMo-ritten vindt plaats tussen 
08:00 ’s ochtends en 20:00 ’s avonds met een 
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Figuur 2.  Stappenplan voor Logistieke Analyse.

Tabel 2  Informatie opgeschoonde dataset.

informatie over opgeschoonde database Waarde

Aantal records in dataset 48302

lengte periode in dataset nov 2013 – 
   Mrt 2014 
   (150 dagen)

Gemiddelde aantal ritten per dag 317

Gemiddelde aantal adressen per dag 208

Aantal records gebruikt voor analyse 24486



marginaal aantal ritten dat ’s nachts wordt uitgevoerd. 
De kleine dip in de spits, rond 17:00 uur, is te verklaren 
doordat veel taxi’s dan voor schoolvervoer worden 
gebruikt en door de drukte op de weg kan er überhaupt 
minder gereden worden. Door de week heen zien we 
weinig variatie van de ritten, behalve dan dat er op 
zondag relatief weinig gereden wordt, terwijl de piek  
op donderdag ligt.

Figuur 3.  Aantal ritten per uur van de dag.

Figuur 4.  Verdeling van ritten per dag van de week.

Herkomst en bestemmingen van WMO-ritten bij RTC
waar gaan de wMo-ritten van RtC dan heen en waar zijn 
ze begonnen? omdat RtC met name actief is in de 
gemeentes Albrandswaard, Ridderkerk en Barendrecht 
vinden de meeste ritten in deze regio plaats, zoals te 
zien is op Figuur 5 en Figuur 6. ook Rotterdam-Zuid kan 
nog geregeld een RtC-taxi begroeten en sommige ritten 
komen zelfs tot in Den Haag.

3.3  AAnpAk: MAtching vAn reisgedrAg 
hoppers Met uitgevoerde WMo-ritten
om inzicht te krijgen in de potentie van het taxi Sharing-
concept moet er een match gemaakt worden tussen 
gereden wMo-ritten en oV-reizen die de populatie 
Hoppers in de regio Rotterdam maken. Deze aanpak  
is daarom ook te hergebruiken in andere contexten  
in andere regio’s.

Kort gezegd wordt er gekeken of er een Hopper is met 
(ongeveer) dezelfde herkomst en bestemming in de regio 
Rotterdam, op hetzelfde tijdstip, als dat er een wMo-rit 
gereden is door RtC Ridderkerk. Met andere woorden: er 
is sprake van een match als er een Hopper reist tussen 
A en B rond het tijdstip X, terwijl er ook een wMo-rit is 
van A naar B op tijdstip X (zie Figuur 7). Dit doen we 
vervolgens niet voor slechts een individuele rit, maar 
voor alle ritten in de dataset van RtC en voor de gehele 
populatie oV-reizen die de Hoppers maken.
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Figuur 5.  Herkomsten van WMO-ritten bij RTC Ridderkerk.



Databronnen en randvoorwaarden
De populatie Hoppers, oftewel oV-reizigers in de regio 
Rotterdam die geneigd zijn met een gedeelde taxi mee te 
reizen, hebben we geschat op basis van allerlei bronnen: 
– Populatie en demografische gegevens (CBS, 2013) – we 

hebben de hoeveelheid inwoners in de Rotterdam/
Zuid-Holland regio geschat op basis van het aantal 
inwoners per postcode-4-gebied, waarbij we alleen de 
inwoners in het cohort 15-65 jaar hebben genomen. 

– Leeftijdscompositie- en groepen (CBS, 2013) – een 
Hopper is tussen de 15-65 jaar oud. we hebben de 
CBS-leeftijdscompositiegroepen in dat interval 
gesommeerd. 

– Auto eigendom (V&W, 2002) – we hebben het gebruik 
van het oV gecorrigeerd voor mogelijk autobezit van 
een Hopper.

– Reisgedrag (V&W, 2002) – we hebben het gebruik van 
het oV geschat op basis van het reisgedrag van de 
Hoppers, dat wil zeggen hoe vaak een Hopper gebruik 
maakt van het oV.

– Wegvervoer dichtheid over een dag (G.A. Drăgan, 2013, 
ITS-EDULAB) – om de verdeling van het aantal oV-
reizigers over de uren in de dag te kunnen maken, 
gebruiken we de wegvervoersdichtheid over de dag.

Al deze informatie levert een grote matrix op (>200.000 
regels), waarin het oV-reisgedrag van de Hopper staat. 
Figuur 8 geeft een visualisatie weer, waarin de vraag 
naar oV-diensten per postcode-4 wordt weergegeven.

Randvoorwaarden van WMO-vervoer
Er zijn een aantal randvoorwaarden waarbinnen het 
wMo-vervoer moet plaats vinden. Deze randvoorwaarden 
kunnen bijvoorbeeld oplegt zijn door de wetgever of de 
opdrachtgever van het vervoer. of een Hopper 
uiteindelijk mee kan reizen met een wMo-taxi hangt er 
dus ook vanaf of de randvoorwaarden van wMo-vervoer 
niet overtreden worden. 
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Figuur 6.  Bestemmingen van WMO-ritten bij RTC Ridderkerk.

Figuur 7.  Taxi Sharing – reizen van Hoppers matchen met WMO-ritten.
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potentie taxi sharing
(gecombineerde taxiritten)
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– Herkomst en bestemming
– Datum
– tijd

Gebruik oV in Zuid-Holland
– Herkomst en bestemming
– Datum
– tijd



De belangrijkste aannames en randvoorwaarden zijn 
(Figuur 9): 

Herkomst
– Een wMo-pashouder boekt een wMo-rit minimaal 1 

uur van te voren.
– De daadwerkelijke vertrektijd van de wMo-taxi mag 

maximaal 15 minuten afwijken van de gevraagde tijd. 
Bijvoorbeeld: als de wMo’er een taxi aanvraagt om 
10:30 uur ’s ochtends, dan mag de uiteindelijk 
vertrektijd liggen tussen 10:15 en 10:45 uur.

Rit
– De rit mag maximaal 1,5 maal de berekende ritduur zijn. 

De taxisoftware berekend hoe lang de rit mag duren, 
bijvoorbeeld 20 minuten. De maximale toegestane 
rijtijd is dan 30 minuten (20 × 1,5 = 30 minuten).

– Er mag maximaal 8 kilometer omgereden worden. 
Gezien de relatief strenge maximale ritduur, wordt  
er ook nooit meer dan 8 kilometer omgereden.

Bestemming
– De daadwerkelijke aankomsttijd mag maximaal  

15 minuten afwijken. Dat betekent dat als de wMo’er 
heeft aangegeven graag om 12:00 uur te arriveren, 
dan moet de taxi tussen 11:45 en 12:15 uur 
aankomen.

Concreet voorbeeld van Taxi Sharing
Hoe werkt de aanpak precies? Dat kunnen we het beste 
aantonen met een concreet voorbeeld.

Stel, een Hopper wil reizen, gebruikmakend van het oV, 
van de Gebroken Meeldeek 143 in Barendrecht naar de 
Bieslandstraat 58B. in de RtC-dataset wordt vervolgens 
gezocht naar een wMo-taxirit rond hetzelfde tijdstip. 
Deze wordt gevonden in de wMo-dataset, waar er een 
taxi rijdt van de Korianderhof 39 in Barendrecht naar de 
Schoonoordstraat 16B in Rotterdam (tabel 4). Dit is niet 
precies hetzelfde adres, dus zal de Hopper een kleine 
afstand moeten wandelen, zowel van de Gebroken 
Meeldijk 143 naar de Korianderhof 39 bij vertrek, als  
van de Schoonoordstraat 16B naar de Bieslandstraat 
58B bij aankomst op de bestemming. 
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Figuur 8.  OV-gebruik 

regio Rotterdam per 

postcode-4.

Figuur 9.  De randvoorwaarden van WMO-vervoer.

herkomst
(adres wMo-pashouder)
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(bestemming  

wMo-pashouder)

Herkomst
– Boekt min. 1 uur van tevoren
– noemt vertrektijd of aankomsttijd
– Daadwerkelijke vertrektijd marge  
 15 minuten (Vertrek <+15 minuten)

Rit
– Ritduur maximaal  
 1,5× berekende ritduur
– omrijden maximaal 8 km

Bestemming
– Daadwerkelijke aankomsttijd  
 marge 15 minuten (Aankomst  
 <+15 minuten)



Door deze twee reisalternatieven nu te vergelijken 
kunnen we zien of de Hopper geneigd zou zijn de 
gedeelde wMo-taxi te nemen of toch gewoon het oV-
alternatief te blijven gebruiken. tabel 5 en tabel 6 
vergelijken de twee alternatieven. Het blijkt dat het taxi 
Sharing-concept de Hopper een tijdsbesparing oplevert 
van 5 minuten (43 min - 38 min), de totale loopafstand 

blijft gelijk, want op de oV-overstappunten te komen 
moet de Hopper ook wandelen. De kosten kunnen niet 
rechtstreeks vergeleken worden, want er is nog niet 
duidelijk hoeveel het taxi Sharing-concept zou moeten 
opleveren per kilometer. wel kan gesteld worden dat de 
kosten onder de EuR 3,50 zouden blijven liggen om 
competitief te zijn met het oV-vervoer. 
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Tabel 4.  Hopper OV-reis gematcht met aanwezige WMO-taxirit.

hopper ov-reis gematchte WMo-taxirit

van: Gebroken Meeldijk 143, 2991 CG Barendrecht van: Korianderhof 39, 2991 HD Barendrecht

naar: Bieslandstraat 58B, 3037 lD Rotterdam naar: Schoonoordstraat 16B,3036XH,Rotterdam

rond: 15:00-16:00 uur vertrek om: 15:22 uur

loop 6 min naar het 
station, 27 min trein 
(1 overstap), loop 10 min
naar bestemming

totale tijd: 43 min

totale loopafstand: 
1200 m

total kosten: 3,50 euro

loop 6 min naar taxi 
24 min taxirit loop 8 min
naar bestemming

totale tijd: 38 min

totale loopafstand: 
1200 m

total kosten: ?

Tabel 5.  Vervoersoptie 1 – Hopper gebruikt Openbaar Vervoer.

Tabel 6.  Vervoersoptie 2 – Hopper gebruikt Taxi Sharing.



3.4  resultAten: de MAtch tussen 
WMo en hoppers – de potentie vAn 
het tAxi shAring-concept
in deze sectie beschrijven we de resultaten: wat is nu 
echt de potentie van het taxi Sharing-concept? 

Scenario’s
De aanpak is gebaseerd op kansberekening. oftewel, 
hoe groot is de kans dat een Hopper instapt op een 
wMo-taxirit. De Match tussen een wMo-taxi en de 
gewenste reis van een Hopper komt namelijk tot stand 
via ‘catchment circles’ (Figuur 10). we hebben namelijk 
de distributie van de totale populatie aan Hoppers en  
we weten wanneer er een taxi in de buurt is. Door een 
cirkel, met een specifiek gedefinieerde diameter, te 
trekken om de locatie van een wMo-taxi, komen we 
erachter wanneer er een  match is tussen de Hopper  
en de wMo-taxi. in Figuur 10 staan twee van deze 
catchment circles getekend: één met een diameter  
van 400 meter en de grotere met een diameter van  
4 kilometer. 

we hebben twee scenario’s gedefinieerd. in scenario 1 
kan de Hopper, afhankelijk van de variant, 400 meter, 
800 meter of 1200 meter lopen naar de herkomst/
bestemming van de wMo-taxi (Figuur 11). oftewel,  
de kleine cirkel kan de diameter aannemen van 400, 
800 of 1200 meter. in het tweede scenario wordt  
het basisscenario uitgebreid met de mogelijkheid tot 
natransport (Figuur 12). Het is vanzelfsprekend dat  
de kans dat de kans dat een wMo-taxi in de Hoppers-
cirkel valt, groter is bij na-transport, simpelweg omdat 
het gebied groter is. Een scenario met meer dan  
1200 meter loopafstand hebben we niet meergenomen, 
want bij 1200 meter is een Hopper al meer dan een 
kwartier aan het lopen bij een gemiddelde loopsnelheid 
van 4 km/uur.
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Figuur 11.  Scenario 1 – basis Taxi Sharing (400 m, 800 m, 1200 m lopen).

Figuur 10  Aanpak – kans dat een WMO-rit ter plekke is bij een vervoerskeuze van een OV-reiziger (Hopper).
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rit
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(bestemming  

wMo-pashouder)

Herkomst
– Hopper loopt naar vertrekadres wMo’er
– Hopper is op uiterlijke vertrektijd aanwezig  
 op vertrekadres (er wordt niet gewacht)

Bestemming
– Hopper stapt uit op  
 bestemmingsadres wMo’er

lopen lopen



Resultaten Taxi Sharing scenario 1: 400 meter 
lopen, zonder natransport
tabel 7 geeft de resultaten van het eerste scenario, 
uitgaande van maximaal 400 meter lopen voor de 
Hopper. over de gehele tijdshorizon (150 dagen) wordt er 
120 keer een gecombineerde rit gemaakt. Dit is afgezet 
tegen het baseline scenario. Het baseline scenario is de 
uitgangssituatie voor RtC Ridderkerk waarin er geen taxi 
sharing plaatsvindt – hun business-as-usual.

in het eerste scenario worden er per dag 0,8 gecombi-
neerde ritten gemaakt en geëxtrapoleerd naar een heel 
jaar zijn dat 292 gecombineerde ritten. De combinatie-
graad gaat omhoog van 1,005 naar 1,006, wat nagenoeg 
te verwaarlozen is.

Tabel 7.  Resultaten scenario 1: 400 meter lopen.

 baseline lopen van/
 scenario naar <400 m

Aantal passagiers die op  0 120
een wMo-rit instappen 

toename in aantal   0 1%
passagiers per rit 

Aantal passagiers per rit 1,005 1,006

taxi capaciteitsbenutting 20,5% 20,5%

Percentage gedeelde ritten  0 1%
t.o.v. totaal aantal ritten 

Aantal gedeelde ritten per jaar 0 292

Aantal gedeelde ritten per dag 0 0,8

Aantal gedeelde ritten per uur 0 0,03

Resultaten Taxi Sharing scenario 2: 400 meter 
lopen, 4 km natransport
we stelden al dat de kans dat een rit gedeeld wordt snel 
toe zal nemen als de cirkels snel groter worden. in 
scenario 2 is dat het geval. Zoals uit tabel 8 blijkt neemt 
de combinatiegraad snel toe zodra de mogelijkheid van 

na-transport wordt toegevoegd. ten opzichte van het 
basisscenario neemt de capaciteitsbenutting van de taxi 
toe van 20,5% naar 23,3% – een stijging van 2,8%-punt. 
over de gehele horizon stappen er 2628 Hoppers in op 
een wMo-taxi. op dagbasis zullen er dus ongeveer 7 
gecombineerde ritten per dag ontstaan. 

Tabel 8.  Resultaten scenario 2: 400 meter lopen, 4 km natransport.

 baseline loop <400 m;
 scenario natransport
  <4 km

Aantal passagiers die op  0 2628
een wMo-rit instappen 

toename in aantal   0 4%
passagiers per rit 

Aantal passagiers per rit 1,005 1,140

taxi capaciteitsbenutting 20,5% 23,3%

Percentage gedeelde ritten  0 6%
t.o.v. totaal aantal ritten 

Aantal gedeelde ritten per jaar 0 2701

Aantal gedeelde ritten per dag 0 7,4

Aantal gedeelde ritten per uur 0 0,31

Resultaten alle scenario’s en varianten
Door te variëren in de maximale loopafstand (400, 800, 
1200 meter) en natransportmogelijkheden (4 km, 8 km) 
kunnen er in totaal 7 scenariovarianten gemaakt worden. 
Hier worden die scenario’s met elkaar vergeleken ten 
opzichte van het basisscenario.

Figuur 13 laat zien dat in het meest toeschietelijke 
scenario (waarin de catchment cirkels het grootst zijn) 
waarbij de Hopper 800 meter moet lopen en vervolgens 
maximaal 8 km natransport geniet, dat er 16581 ritten 
gecombineerd worden gedurende de planningshorizon 
van 150 dagen. Per dag zijn dat ongeveer 30 ritten. 
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Figuur 12.  Scenario 2 – met natransport voor Hopper (natransport: 4 km of 8 km).
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Best-case analyse: potentie zal nog veel lager zijn
Er is een grote beperking in de voorgaande resultaten. 
we hebben hier te maken met een best-case analyse. 
oftewel: elke keer dat er een kans is dat de Hopper 
overstapt van het gebruik van het oV naar het gebruik 
van de gedeelde taxi, vindt in deze analyse ook 
daadwerkelijk de switch plaats. in werkelijkheid zal de 
daadwerkelijke switch hier slechts een fractie van zijn. 
Achter elke switch zit namelijk een heel proces: de 
Hopper zou zijn smartphone-app moeten openen, kijken 
of er een wMo-taxi in de buurt is, besluiten om deze  
te nemen en vervolgens naar het vertrekpunt van de 
wMo-taxi toe lopen. Als het hard regent kan de Hopper 
besluiten niet door de regen te willen wandelen. Als het 

Figuur 14 laat zien dat de benuttingsgraad oploopt van 
20,5% in het basisscenario waarin er geen taxi Sharing 
plaatsvindt, tot 38,4% in de meest vrije scenario-variant.
 
Het aantal passagiers per rit was in het basisscenario 
1,005. Figuur 15 laat zien dat dit oploopt tot 1,88 
passagiers per rit in het meest vrije scenario.

Het aandeel van de gedeelde ritten ten opzichte van het 
totaal aantal ritten is te zien in Figuur 16. in het meeste 
vrije scenario is bijna een kwart van alle ritten 
gecombineerd. in de planning- en operatie van RtC zou 
dit verstrekkende gevolgen hebben om dit allemaal in 
goede banen te leiden. 

Figuur 13.  Aantal passagiers die op een WMO-rit instappen.

Figuur 14.  Benuttingsgraad taxicapaciteit.

Figuur 15.  Aantal passagiers per rit.
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Echter, zoals uit tabel 9 valt af te lezen zou zelfs een 
verdubbeling van de totale prijs (ongeveer EuR 7,00)  
nog steeds slechts een kilometerprijs van 40 ct met  
zich meebrengen.

Tabel 9.  Kosten van een 19 kilometer lange reis met Taxi Sharing.

prijs/km totale ritprijs voor een rit van 19 km

€ 0,05 0,95

€ 0,10 1,90 

€ 0,15  2,85 

€ 0,20  3,80 

€ 0,25  4,75 

€ 0,30  5,70 

€ 0,35  6,65 

€ 0,40  7,60 

€ 0,45  8,55 

€ 0,50  9,50 

€ 0,55  10,45 

€ 0,60  11,40 

€ 0,65  12,35 

€ 0,70  13,30 

€ 0,75  14,25 

€ 0,80  15,20 

€ 0,85  16,15 

€ 0,90  17,10 

€ 0,95  18,05 

€ 1,00  19,00 

mooi weer is zal de Hopper zijn smartphone-app 
misschien wel helemaal niet openen en lekker in het 
zonnetje wachten op de bus die toch wel langs komt.  
in een ander geval zal hij/zij net te laat bij het 
vertrekpunt van de taxi aanwezig zijn. Vanwege de 
strenge randvoorwaarden rondom wMo-vervoer zal de 
taxi niet kunnen wachten, waardoor de match uiteindelijk 
niet tot stand komt. tenslotte is er nog de financiële 
afweging, maar daar gaan we aan het einde van dit 
hoofdstuk op in.

ten tweede moeten de resultaten hier met een korrel 
zout geïnterpreteerd worden. Bij een regulier consultancy-
traject wordt veel meer tijd besteed aan het opschonen 
van een dataset. omdat een technologieCluster 
kennisoverdracht als doel heeft, hebben we de data 
beperkt opgeschoond, waardoor er wat ruis en foutieve 
data in de data achter is gebleven. 

3.5  prijssetting tAxi shAring
Een vraag die nog niet beantwoord is: wat mag de taxi 
Sharing-dienst kosten om competitief te zijn met het oV, 
want dat is uiteindelijk het type vervoer waar de Hoppers 
anders voor zouden kiezen.

Dit blijkt een lastig punt. in het uitgewerkte voorbeeld 
hiervoor, waarin een Hopper reist van de Gebroken 
Meeldijk 143 in Barendrecht naar de Bieslandstraat 58B 
in Rotterdam, kost het oV-vervoer EuR 3,50. om in dit 
geval competitief te zijn mag het taxi Sharing-concept niet 
duurder zijn dan 18,4 ct per kilometer, want de totale 
reis is 19 kilometer (tabel 9). normaal, individualistisch 
taxivervoer rekent prijzen van rond de EuR 2,00 per 
kilometer, terwijl wMo-vervoer rond de EuR 1,20-1,40 
per kilometer zitten. Een competitieve taxi Sharing-
dienst heeft financieel dus een behoorlijk gat ten 
opzichte van reguliere tarieven.

uiteraard zou je kunnen redeneren dat de reis wel 
comfortabeler zou worden en dat daardoor de 
betalingsbereidheid van de Hoppers groter zou worden. 

Figuur 16.  Percentage gedeelde ritten t.o.v. totaal aantal ritten.



Een directe vergelijking met de tarieven van de REt en 
de nS schetst een vergelijkbaar beeld (Figuur 17). De REt 
rekent een starttarief van 87ct en daarna 13,4 ct/km. 
Bij de nS betaalt een reiziger 210 ct starttarief voor de 
eerste 0-8 km. Verdere kilometers zijn 25,6 ct/km. 
logischerwijs is het taxi Sharing-concept dus competitief 
op de korte afstand, omdat de andere vervoerders 
opstarttarieven hanteren. Maar ook hier geldt dat 
tarieven hoger dan 25-30 ct/km het maximaal haalbare 
zijn op de korte afstand, tot 10 kilometer.
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Figuur 17.  Break-even vergelijking tussen RET, NS en Taxi Sharing- 

tarieven.



4 inrichTing

4.1  business Model cAnvAs 
Het vorige hoofdstuk ging in op de verwachte besparings-
potentie die het Hopconcept met zich meebrengt. om de 
besparingspotentie daadwerkelijk in de praktijk te kunnen 
brengen zijn er uiteraard investeringen nodig. naast de 
kapitaalinvesteringen zijn er operationele kosten die 
goed gemonitord moeten worden, tegenover de baten  
die het Hopconcept met zich meebrengt. Met deze data 
kan een solide en uitgebreide business case opgesteld 
worden, waarin de baten en kosten voor vijf jaar vooruit 
berekend zijn. De business case dient als fundament 
voor de overweging een nieuw Hopconcept in te voeren. 
Gezien de lage besparingspotentie hebben we in dit 
technologieCluster besloten om de business case niet 
uit te werken. om de lezer meer inzicht te bieden in de 
aanpak van een business case in dit hoofdstuk worden 
beschreven.

4.2  positie vAn de business cAse in 
het business Model
Een financiële business case is niet een op zichzelf 
staande onderbouwing van een nieuw concept, zoals  
het gezamenlijke Hopconcept, maar een onderdeel  
van het veel bredere Business Model. Figuur 18 geeft 
schematisch het gemiddelde business model weer. 

om de afweging te kunnen maken een nieuw Hopconcept 
in te voeren, moeten vooraf de andere onderdelen van 
het business model ingevuld zijn: Klantsegment, 
waardepropositie, Klantrelatie, Kanalen, Partners, 
Activiteiten, en Middelen. Pas als deze vragen zijn 
beantwoord, kan het financiële deel van het business 
model worden toegevoegd middels een financiële 
business case; in Figuur 18 de ‘Cost Structure’ en 
‘Revenue Stream’ genoemd.
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Figuur 18.  Het Business Model Canvas.
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in een financiële business case worden alle kosten in 
kaart gebracht die kunnen worden toegeschreven aan 
het Hopconcept. ook alle baten die bij het concept horen 
zijn onderdeel van de business case. Hierbij moet verder 
worden gekeken dan alleen de directe kosten en omzet 
van het concept zelf; ook de verdere (financiële) impact 
die het concept heeft op de ondernemers binnen het 
technologieCluster moet worden meegenomen. in het 
geval van een rit waar een Hopper meerijdt moeten  
niet alleen de onkosten die de taxi langer rijdt voor  
de Hopper worden meegenomen, ook de mogelijke 
bestaansrecht van het wMo-vervoer kan hierin mee 
genomen worden.

Stappen in business case
Het opstellen van de business case voor het 
gezamenlijke Hopconcept bestaat uit verschillende 
stappen, eerst wordt de input voor de business case 
verzameld. Deze input bestaat uit kosten, baten en 
algemene parameters over een periode van vijf jaar.  
De output levert een helder overzicht van de totale 
kosten en baten per jaar op. 

4.3  gedrAgskAnt
Er zijn binnen het taxi-sharing concept verschillende 
stakeholders. twee daarvan zijn in het bijzonder 
interessant om nader te bestuderen vanuit de 
gedragskant. Dat is enerzijds de wMo-pashouder en 
anderzijds de Hopper. uiteraard is het ook van belang  
de inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor de 
centralisten, chauffeurs en anderen, maar die spelen 
binnen dit project een minder belangrijke rol. Voor de 
wMo-pashouder geldt dat er redelijke heldere regels 
vanuit het wMo-vervoer worden gegeven, wat ze mogen 
verwachten. Daarbij is het vooral de Hopper die in deze 
case gemotiveerd moet worden om mee te reizen met 
wMo-vervoer om een aantrekkelijke case te maken, 
vandaar dat de aandacht zich vooral richt op de Hopper. 

De Hopper zal meereizen als dat voor hem duidelijke 
voordelen oplevert. Dat kunnen echter uiteenlopende 
voordelen zijn, van bijdrage aan duurzame maatschappij, 
tijdswinst, geldwinst, gemak of sociaal contact. om het 
meereizen interessant te maken voor de Hopper is het 
van belang in te spelen op minstens één van deze 
aspecten. Daarvoor is het van belang om te weten wat ze 
verwachten, welke informatie ze nodig hebben of willen, 
op welke manier die informatie het best gepresenteerd/
gecommuniceerd kan worden en wat het hun oplevert. 
Vooruitlopend op onderzoek dat deze vragen 
beantwoordt kan wel een voorstel worden gedaan om de 
verschillende Hoppers met een persoonlijke strategie te 
benaderen. De te behalen winst kan aangepast worden 
aan wat de Hopper wenst, een lage prijs kan bijvoorbeeld 
prima samen gaan met een langere wachttijd als de 

Hopper flexibeler is qua tijd. Een hoge prijs kan juist 
weer meer comfort betekenen, door bijvoorbeeld een 
kortere afstand tot het vertrekpunt of de bestemming. 
Hieronder is een overzicht gegeven van verschillende 
Hopper profielen die opgesteld kunnen worden. 
onderzoek naar de achtergronden van de Hopper kunnen 
input geven om deze profielen uit te werken. Hiermee 
kan het gebruik van het HoP-systeem en de opbrengsten 
toenemen.
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4.4  technische inrichting 
tijdens het technologieCluster is er gezamenlijk een  
high level-architectuur plaatje geschetst (Figuur 19).  
De high level-architectuur geeft de informatiestromen 
tussen de actoren en de componenten weer op 
gestructureerde wijze. Hierin wordt het huidige systeem 
van het boeken van een wMo-rit weergegeven en de 
plaats van de Hopper in het systeem.

WMO-reiziger
De wMo-reiziger belt of boekt via internet en vraagt een 
wMo-rit aan. De wMo-reiziger geeft de vertreklocatie A, 
de aankomst locatie B en het gewenste vertrek/
aankomst tijdstip aan. 

 Component:  Call center / wMo-web portal
 Beschrijving: Systeem om wMo-rit aan te vragen



Figuur 19.  High-level architecture.
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Call center
De operator in het call center van het bijbehorende 
gebied boekt de wMo-rit in op basis van het contract  
dat er geld voor deze wMo-reiziger. op basis van het 
contract wordt een vervoerder geselecteerd.

Vervoerder
De vervoerder gebruikt zijn agendapakket, regieplatform 
of een maatpakket om de rit te organiseren en stuurt de 
wMo-rit en de bijbehorende restcapaciteit naar het te 
ontwikkelen platform (enabler), waar een centraal 
overzicht over de wMo-ritten en restcapaciteiten wordt 
bijgehouden. Dit platform kan meehop aanvragen 
ontvangen en beslist d.m.v. business logic of een 
meehoprit geaccepteerd/geweigerd gaat worden.

 Component:  Maatpakket
 Beschrijving: Ritten plan systeem dat specifiek voor  

  een vervoerder ontwikkeld is

 Component:  Regie Platform
 Beschrijving: Generiek ritten plan systeem dat door  

  elke vervoerder gebruikt kan worden

 Component:  Agenda Pakket
 Beschrijving: Ritten plan systeem van Agenda Pakket

 Component:  Platform (enabler)
 Beschrijving: Centrale platform voor overzicht wMo- 

  ritten, restcapaciteiten en business logic

Hopper
De Hopper bekijkt de mee-hop ritten op de web portal / 
smartphone app en selecteert een rit naar keuze om op 
mee te hoppen. 

 Component:  Mee-hop portal/app
 Beschrijving: Dienst waarbij Hopper kan meehoppen

Taxichauffeur
De taxichauffeur krijgt van de vervoerder te horen dat  
er een wMo-rit is, en eventueel ook een Hopper. Bij  
het ophalen van de wMo-reiziger, kan de Hopper ook 
instappen. De taxichauffeur haalt wMo-reiziger, Hopper 
op bij A en brengt ze naar B. 

indien alle partijen met deze high level architectuur 
instemmen, kan er gekeken worden naar de details.  
Een volgende stap kan een component and deployment 
diagram zijn, waarin aangegeven wordt welke 
componenten er zijn en in welke fysieke hardware-
omgeving ze gaan draaien. Vervolgens kunnen er  
partijen verantwoordelijk worden gemaakt voor bepaalde 
componenten, interfaces afgestemd worden, en gestart 
worden met implementaties. 



5 concluSieS & 
aanbevelingen 

Prijs per kilometer te laag
wMo-vervoer staat al sterk onder druk door de relatief 
lage tarieven en vele aanbieders die elkaar allemaal op 
prijzen beconcurreren. Het taxi Sharing-concept is erop 
gericht om vitale oV-reizigers over te halen om met de 
(relatief luxueuze) taxi te reizen. Echter, een vitale  
oV-reiziger zal zeer prijsbewust zijn. Zelfs in het 
onaannemelijke scenario dat de kosten per kilometer  
het dubbele mogen zijn van het oV-vervoer, dan kan  
taxi Sharing niet duurder zijn dan ongeveer 40 ct/km.  
Er is geen enkel taxibedrijf waar we mee gesproken 
hebben die hiervoor zou willen en kunnen rijden. ook de 
KnV innovatiecommissie leden gaven aan dat 100 ct/km 
het absolute minimum zou zijn, in regio’s waar de 
taxinetwerken zeer verdicht zijn.

5.2  AAnbevelingen

Aanvullende ritvolumes zoeken ten behoeve van
netwerkverdichting
De netwerkverdichting kan verhoogd worden binnen 
hetzelfde taxibedrijf, of juist door samenwerking met 
andere taxibedrijven. Binnen hetzelfde taxibedrijf zouden 
andere, complementaire, ritten ook opengesteld kunnen 
worden voor een meereizende Hopper. Bijvoorbeeld ritten 
die voor schoolvervoer en ziekenvervoer gemaakt 
worden. Aan de andere kant is de praktische 
haalbaarheid hiervan vrij beperkt. Het is bijvoorbeeld 
juridisch gezien niet toegestaan om taxi Sharing toe te 
passen op vervoer van ernstig zieke patiënten die net 
bestralingstherapie hebben gehad. De haalbaarheid van 
het verhogen van de netwerkdichtheid door andere ritten 
ook geschikt te makken voor het taxi Sharing-concept 
zal dan ook afhangen van de juridische en operationele 
mogelijkheden.

in de logistiek wordt netwerkverdichting vaak bereikt 
door horizontaal samenwerkende bedrijven met dezelfde 
kernactiviteiten. Bijvoorbeeld als twee wegtransporteurs 
hun volumes combineren om zo gezamenlijk meer volle 
ritten te maken. Dit lukt doordat er overlap ontstaat in 
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5.1  conclusies
Concluderend kunnen we stellen dat de haalbaarheid van 
het taxi Sharing-concept beperkt is. De redenen hiervoor 
is drieledig: 
1 een individuele wMo-vervoerder heeft te weinig ritten 

(netwerkverdichting) om qua kansberekening zo uit te 
komen dat er een grote combinatiegraad tot stand 
komt;

2 de marktadoptie van het taxi Sharing-concept zal niet 
de best-case analyse benaderen maar slechts een 
fractie hiervan;

3 de prijs per kilometer moet erg laag liggen om 
concurrerend te kunnen zijn met oV-vervoer. 

Netwerkverdichting te laag
ondanks dat RtC Ridderkerk meer dan 300 wMo-ritten 
per dag rijdt, is dit niet voldoende om een flinke 
combinatiegraad te kunnen halen van instappende 
Hoppers. Gemiddeld neemt de benuttingsgraad van  
de taxicapaciteit met niet meer dan 5% toe, waar qua 
planningscomplexiteit wel een flink belasting bij de 
organisatie wordt neergelegd. Het taxi Sharing-concept 
heeft echter baat bij netwerkverdichting – het is een 
zogenaamde ‘volume game’. 

Marktadoptie Taxi Sharing zal beperkt zijn
Realistisch gesteld zou een marktadoptie van het taxi 
Sharing-concept van 1% tot 2,5% van het oV-vervoer al 
indrukwekkend zijn. Hiervoor zou een stevige marketing-
campagne nodig zijn, met de nodige bijkomende kosten. 
Echter, in plaats van 39794 combinaties per jaar in het 
meest vrije scenario zouden er dan slechts 398 tot 995 
gedeelde ritten per jaar plaatsvinden. Bij een gemiddelde 
ritlengte van 9 km en een prijs van 30 ct/km levert het 
taxi Sharing-concept dan EuR 2707 op jaarbasis op. Dit 
moet nog herverdeeld worden naar de taxibedrijven, app-
ontwikkelaars, licentiekosten op planningsplatformen  
et cetera. Het is voor te stellen dat baten van iets meer 
dan EuR 2500 per jaar niet op zullen wegen tegen zelfs 
de eenvoudigste regionale marketing- en advertentie-
campagne.
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het distributienetwerk, waardoor ze werk van elkaar over 
kunnen nemen. ook voor het taxi Sharing-concept zou 
horizontale samenwerking nuttig kunnen zijn. Echter is 
het wel zo dat veel wMo-vervoer per regio wordt 
aanbesteed, oftewel  er is vaak slechts één taxibedrijf 
per regio. Aan de randen van een regionaal gebied zal er 
wel geregeld overlap aanwezig zijn, maar het is niet 
aannemelijk dat deze incidentele overlap ervoor kan 
zorgen dat de netwerkverdichting zo sterk toeneemt dat 
het taxi Sharing-concept daardoor kansrijker wordt.

Publiek-Private Samenwerking: overheids-
financiering voor Taxi Sharing platform
Het wMo-vervoer wordt voor veel taxibedrijven op of 
onder kostprijs gedaan. tegelijkertijd lopen subsidies 
steeds verder terug. Dit zal er voor zorgen dat het wMo-
vervoer langzaamaan volledig onrendabel zal worden, 
waardoor de wMo-dienstverlening op den duur gestaakt 
moet worden. Als impuls om het wMo-vervoer in stand 
te houden, zouden overheden gezamenlijk kunnen 
investeren in de realisatie van een taxi Sharing-platform. 
De gezamenlijke investeringen kunnen dan gebruikt 
worden om de hoge ontwikkelings-, implementatie en 
opstartkosten te financieren, waarna de taxibedrijven 
het taxi Sharing in de operatie kunnen brengen. Deze 
publiek-private samenwerking kan er uiteindelijk voor 
zorgen dat wMo-vervoer in de huidige vorm kan blijven 
bestaan. Maar ook dat taxibedrijven de mogelijkheid 
hebben om de beladingsgraad te verhogen en meer 
omzet te generen bij gelijkblijvende kosten. Dit zal de 
continuïteit van de bedrijven verbeteren, werkgelegenheid 
blijft bestaan, en op den duur zal er geïnvesteerd worden 
in de vervoersmiddelen waardoor het wagenpark 
duurzamer en schoner wordt. Zeker in de nederlandse 
binnensteden kan dit een impuls geven aan de 
luchtkwaliteit.

Taxi Sharing in gebieden met leegloop ter 
vervanging OV
Een suggestie die door de KnV innovatiecommissie  
werd geopperd betrof het toepassen van het taxi 
Sharing-concept in gebieden waar het oV-gebruik 
terugloopt. Zeker in zeer dunbevolkte gebieden of  
regio’s in nederland die leeglopen kan taxi Sharing een 
efficiënter vervoersproduct zijn dan dat Connexxion, 
Arriva en andere concessievervoerders aan kunnen 
bieden. Sommige regio’s bieden al vraaggestuurd 
vervoer aan (in plaats van aanbodgedreven), maar in 
plaats van de vervoersmiddelen van de concessionaire 
vervoerders zouden dan taxibedrijven dit vervoer over 
kunnen nemen. omdat de concessies bij de regionale 
vervoerders blijven liggen, kunnen taxibedrijven dit 
vervoer dan in onderaanneming uitvoeren. 



6 bedriJFSinFormaTie

uit bestaande vervoersproducten, het meewerken aan het 
bestaansrecht van sociale vervoersoplossingen, gebruik-
maken van de kracht van samenwerkingsverbanden en 
het continue verbeteren van haar dienstverlening. 
Synergie is ons keyword voor de toekomst!

www.rtcridderkerk.nl

 
6.3  detAned groep
Detaned Groep is groot in bemiddeling en payrolling van 
zzp’ers en doet dat vanuit 3 pijlers; People (detachering), 
Projects en Payrolling en heeft haar eigen een 
opleidingscentrum; de DEtAnED Academy.

De heer Kloostra is een gedreven netwerker en heeft 
diverse participaties in andere bedrijven zo ook iCt 
gerelateerd. Hij heeft veel kennis op het gebied van 
marktbenadering en financiële aspecten en is één van 
de geïnteresseerden voor participatie in de ontwikkeling 
van het concept. 

Detaned faciliteert personeel op een breed vlak. Door 
zich met diverse initiatieven te bemoeien ontstaan 
nieuwe kansen op de arbeidsmarkten. Vanwege 
verschillende participaties binnen iCt bedrijven is het 
voor Detaned een uitgelezen kans om in een mogelijk 
nieuwe te vormen organisatie de juiste mensen te 
faciliteren. Het vergaren van nieuwe kennis zorgt voor 
verbreding van kennis en plaatsing mogelijkheden binnen 
de eigen organisatie en daar buiten. 

www.detaned.nl
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6.1  tno
tno heeft de missie om innovatie in nederland te 
stimuleren. Het MKB is een belangrijke drijfveer voor de 
nederlandse economie, daarom heeft tno een specifiek 
programma om het MKB te helpen ontwikkelen. De 
unieke en multidisciplinaire kennis van tno maakt het, 
gestimuleerd door het Ministerie van Economische 
Zaken, landbouw en innovatie, mogelijk om voor het MKB 
innovaties te starten. Als publieke onderzoeksorganisatie 
worden bedrijven in verschillende branches en sectoren 
bij hun innovatie door tno ondersteund. Mede dankzij 
de nederlandse overheid beschikt zij over middelen om 
steeds nieuwe kennis te ontwikkelen. Met onze kennis 
en expertise helpen we u als ondernemer graag verder. 
tno kan ondersteuning bieden in de verschillende 
ontwikkelingsfasen, van idee-generatie tot en met 
implementatie en testen. Daarbij kan zowel technologische 
als procesgerichte kennis ingezet worden.

www.tno.nl

6.2  ridderkerkse tAxi centrAle b.v.
De Ridderkerkse taxi Centrale B.V. ook wel bekend onder 
de naam RtC Ridderkerk is een organisatie die zich al 
meer dan 20 jaar richt op klein en grootschalig personen-
vervoer over de weg. De taxidiensten zijn voornamelijk 
gericht op contractvervoer, zorgvervoer, schoolvervoer en 
zakelijke dienstverlening. naast het taxivervoer beschikt 
onze organisatie over diverse touringcars waarmee een 
breed scala aan vervoersdiensten wordt aangeboden. 
Als partner van diverse landelijk opererende vervoers-
organisaties zijn zij al jaren een vertrouwd gezicht als 
uitvoerder van het zogenaamde wMo-vervoer en 
scholierenvervoer. 

Als grondlegger van het idee sluit het aan bij de behoefte 
binnen de eigen organisatie om het idee verder uit te 
kunnen werken. Het genereren van een hoger rendement 



24

6.4  Adts Afdeling projects
Dit bedrijf verricht werk in de consultancy, iCt-oplossingen 
en product/dienstverleningontwikkelingen en kan op vele 
fronten meedenken binnen dit concept. 

ADtS-projects is een groeiende tak binnen de organisatie. 
Door te participeren in nieuwe vooruitstrevende, groene 
ideeën vergaart men kennis die toepasbaar is in de 
bovenliggende organisatie. Datacenter oplossingen zijn 
toepassingen die deze organisatie kan faciliteren.

www.adts.nl

6.5  korton
Korton is al bijna 2 decennia specialist op het gebied 
van kantoorautomatisering, internetoplossingen en 
softwareontwikkeling voor de personenvervoersbranche. 
Zo leveren zij wintax; al 15 jaar één van de meest 
toonaangevende agendapakketten in de markt. wintax 
maakt het plannen van ritten, personeel en voertuigen 
heel eenvoudig. Met wAPS (wintax Automatische 
Planning Service) is de planning vervolgens geheel te 
automatiseren. op basis van een aantal criteria en de 
contractvoorwaarden (bijv. minimale voertuigbezetting) 
zoekt wAPS naar de meest gunstige planning. Daarnaast 
leveren ze wintoP, een personenvervoersregie oplossing 
waarbij eenvoudig landelijke personenvervoerprojecten 
uitgevoerd kunnen worden. Zo kunnen afspraken, 
regelvoering, facturatie, etc. tussen de diverse aannemers 
verzekerd worden, o.a. door de online communicatie met 
de diverse agendapakketten en tussen alle relaties.

De hoofdactiviteiten van deze organisatie richten zich 
op planningssoftware voor de taxibranche. Als één van 
de grootste spelers in deze markt is het noodzakelijk om 
op de hoogte te blijven van de continue veranderende 
behoeftes en ontwikkelingen. Het blijven ontwikkelen 
van koppelingen tussen diverse o.a. planningspakketten, 
data terminals, administratie en facturatie software is 
voor deze organisatie van groot belang. Er zal een grote 
behoefte ontstaan indien dit product landelijk kan 
worden ingevoerd.

www.korton.nl

6.6  priMe dAtA
Prime Data is een bedrijf dat zich richt op het verbeteren 
van mobiliteit en transport aan de hand van innovatieve, 
data-intensieve oplossingen. De relatie tussen Prime 
Data en tno is er altijd geweest omdat Prime Data is 
opgestart vanuit tno. in het project wil Prime Data live 
verkeersinformatie en een modulair iCt platform leveren. 
Het iCt platform is zeer geschikt voor mobiliteit en 
logistieke toepassingen. ook zal Prime Data assisteren 
bij het operationaliseren van tno modellen. De kennis 
uit dit project zal worden toegepast in de back end van 
de functionaliteit in het geval dat Prime Data wil werken 
aan een operationele taxibeladingsdienst.

www.primedata.nl
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tno VERBinDt MEnSEn En KEnniS  
oM innoVAtiES tE CREËREn DiE DE 
ConCuRREntiEKRACHt VAn BEDRiJVEn  
En HEt wElZiJn VAn DE SAMEnlEVinG 
DuuRZAAM VERStERKEn.


