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Op weg naar 2025!

#knv2025

Programma vandaag
#knv2025

14:15 Presentatie Visie 2025 door Bertho Eckhardt

14:35 Korte interviews met 2 opdrachtgevers en 1 ondernemer

15:00 Pauze

15:30 Staatssecretaris Mansveld (videoboodschap)

15.35 In dialoog met elkaar in kleine groepen

16:45 Terugkoppeling dialoog

17:20 Ludieke afsluiting

18:00 Borrel en buffet

Bertho Eckhardt

Voorzitter KNV taxi

Bart Bosman

Partner Rijnconsult



17-6-2015

2

Ontstaan visie 2025
TERUGBLIK

Waar staan we nu?

Welke ontwikkelingen zien we?

VOORUITBLIK: VISIE 2025

Waarnaartoe beweegt de branche zich?

Wat is daarvoor noodzakelijk?

KANSEN

Welke kansen biedt de visie 2025?

Wat betekent dat voor ondernemers en opdrachtgevers vandaag?

#knv2025

Waarom visie 2025?
Sector in zwaar weer

• Contractvervoer kraakt onder aanbestedingen: te lage prijzen

• Forse teruggang in volume contractvervoer verwacht

• Kwaliteit onder druk door aanbestedingen

• Ondernemers in overlevingsmodus

• Scherpe concurrentie, te laag inschrijven

• Kralenrijgen

• Weinig ruimte om te investeren

• Bel- en opstapmarkt: hoge prijzen, veel auto’s, lage 
productiviteit

• Reputatie blijft probleem

• 50% van Nederlanders nooit in taxi

• Nieuwe toetreders vragen om reactie van branche

#knv2025
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Vertrekpunt visie 2025

Contractvervoer wordt niche

Veranderende mobiliteitspatronen

Applification van dienstverlening

Autonome auto/taxi

#knv2025

‘Wij, de ondernemers, verenigd in KNV Taxi, 

geloven in de maatschappelijke waarde
van taxidienstverlening, 

omdat wij mobiliteit bieden 

die past bij de wensen van onze klanten en opdrachtgevers.

Overheden en opdrachtgevers faciliteren 

deze maatschappelijke waarde, zodanig dat dit leidt 

tot een gezonde bedrijfsvoering in de sector.’

Ambitie 2025
#knv2025
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3. Van indirecte 

naar directe 

klant-

beoordeling

#knv2025
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#knv2025
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Van gesegmenteerd naar integraal
#knv2025

Visie 2025: 

• Reisbehoefte van de klant staat centraal

• Techniek biedt de mogelijkheid om mobiel 

en real time reismogelijkheden te zien

• Taxi en OV integrale mobiliteitsvoorziening

Contractvervoer

WSW vervoer

Valys

Zittend ziekenvervoer

Regiotaxi/WMO vervoerAWBZ vervoer

WIA vervoerLeerlingenvervoer

Bel- en opstaptaxi

OV

Mobiliteit

Van te goedkoop

naar optimaal geprijsd

#knv2025

• Contractvervoer nu niet goed geprijsd 

door aanbestedingen

• Rendementen te laag

• Kwaliteit onder druk

• Concurrentie in de markt i.p.v. 

concurrentie om de markt

• Betere prijzen contractvervoer: 

kwaliteit en gespecialiseerde 

dienstverlening door reiziger 

gewaardeerd

€
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Van te duur 

naar optimaal geprijsd

#knv2025

• Flexibele prijzen bel- en opstap markt: 

benutten latente vraag

• Techniek maakt dynamisch prijzen en 

gedifferentieerd afrekenen mogelijk

• Bel- en opstapmarkt te hoge prijzen, 

gecompenseerd door lage productiviteit

• Taxi geen alternatief voor regionaal OV €

Van indirecte

naar directe klantbeoordeling

#knv2025

• In contractvervoer stem van de klant indirect gehoord. 

Wordt versterkt door professioneel inkopen en 

onderaannemers

• In bel- en opstapmarkt gebrekkige werking 

reputatiemechanisme

Visie 2025:

Elke taxi rit wordt beoordeeld door de reiziger

Beoogd effect:

� Kwaliteit en dienstverlening contractvervoer 

gemeten (en die gewaardeerd en beloond). 

Concurrentie in de markt

� Reputatiemechanisme in bel- en opstapmarkt 

effectief: slechte taxi’s uit systeem. Reizigers 

stemmen met hun voeten

opdrachtgeverregisseurvervoerderchauffeurklant

?
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Van individueel en defensief, naar 

gezamenlijk en klantgericht

#knv2025

Issue:

• Taxibranche zwaar 

competitief

• Klantbelang is 

secundair

Van individueel en defensief, naar 

gezamenlijk en klantgericht

#knv2025

Visie 2025

• Samenwerking gericht 

op betere 

dienstverlening en 

klantgerichtheid

• Betere balans 

individueel en 

collectief belang

Beoogd effect

• Beter imago taxi

• Gezamenlijke 

initiatieven gericht op 

beter bedienen klant



17-6-2015

9

#knv2025

2. Van te 

goedkoop of 

te duur naar 

optimaal 

geprijsd

Visie 2025

4. Van 

individueel en 

defensief 

naar gezamenlijk 

en klantgericht

1.  Van 

gesegmenteerd 

naar integraal 

3. Van indirecte 

naar directe 

klant-

beoordeling

Taxi, Vaste 

Waarde in 

Mobiliteit



17-6-2015

10

Uw input is gewenst:

in dialoog aan de slag?

#knv2025


