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Voorstellen

▪Arjan Meurs – Programmamanager Doelgroepenvervoer 

▪Jeroen Veenendaal – Projectmanager Inkoop



Waar hebben we het over

▪Per dag ca. 35.000 Rotterdammers
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Doelgroep Jaarlijkse kosten 
(mln.€)AWBZ 6,6

VOM 15,5

WSW 0,6

Leerlingen 7,7

Schoolzwemmen 0,5

Gymnastiek 0,5

Jeugd GGZ 0,2

Participatiewet 0,2

Totaal ca. 31,8



Weinig fouten – met grote consequenties
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“De markt” loopt op het tandvlees
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Lessons Learned (marktonderzoek en congressen)

▪Branche is intern sterk verdeeld over de toekomst 

▪“Aanbesteden is maar vervelend” 

▪Dienstverlening is niet (genoeg) gericht op innovatie 

▪Hoge mate van competitie 

▪Lage en/of negatieve marges tot gevolg 

▪Focus ligt te sterk op kostenreductie. Dit gaat ten koste 

van de cliënt 

▪De regiecentrale bestaat al lang!? 

▪Gemeente Rotterdam koopt het “regelen van de wet en 

verordeningen” in



Wat voegt het organiseren van vervoer toe?
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Doelstellingen – Gemeente Rotterdam

▪Primair – Belang van de klant voorop: 

▪De cliënt moet centraal staan, het is zorgbudget 

▪Passend binnen een flexibel budgettair kader 

▪Secundair - Raakvlakken 

▪Bijdrage aan Programma “Duurzaam” 

▪Bijdrage aan Programma “Langer Thuis” 

▪Bijdrage aan Programma “Eenzaamheid” 

▪Bijdrage aan Social Return
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Doelstellingen voor de markt

▪Gebruik maken van uw (brede) deskundigheid 

▪Vertrouwelijke commerciële dialoog met uitzicht op 

opdracht 

▪Betalen van een faire en winstgevende prijs 

▪Liever de focus op verlaging inzet in combinatie met een 

gezonde marge (Focus op de ”Q” in plaats van de “P”) 

▪Integreren geheel klantproces in aanbesteding
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De Klant Centraal – 2 elementaire kenmerken
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14:30 

Expo 

Client centraal bij  
doelgroepenvervoer  

Gemeente Rotterdam



De klant centraal – 4 Persona’s
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De klant centraal – De costumer journey
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Traditionele focus aanbestedingen

Verlegging naar informatievoorziening en communicatie



Van ambitie naar realisatie met dialoogaanbesteding

▪Aanbesteding dienstbaar aan doelen van cliënt, vervoerder én 

gemeente 

▪Op innovatie gericht 

▪Ruimte voor zij instromers, stimulering combinatievorming 
▪Vervoerders 
▪ ICT aanbieders 
▪Fabrikanten 
▪OV ondernemingen 
▪Adviseurs 
▪Op basis van input en wensen vanuit de cliënt 

▪Aanbestedingsprocedure én (duur van) overeenkomst(en) 

hierop afgestemd – 7 jaar
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Concurrentie gerichte dialoog

Behoefte / 
Marktopbouw Preselectie

90 dagen

Beoordeling Vl sel 

20 dagen

Def. gunningFinal offer

40 dagen

Df sel Vg. gunningBeoordeling

20 dagen

DIALOOG

??

3 MARKTONTMOETINGSDAGEN

De concurrentie gerichte dialoog schematisch

29 september



Marktontmoetingsdagen – stimulatie consortiavorming

▪22 september – De gebruiker centraal  

▪15 oktober – Verbinding maken  

▪24 november – Integrale oplossingen 

▪AANMELDEN: 

▪DOELGROEPENVERVOER@ROTTERDAM.NL 
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Selectie van 3 consortia’s/ondernemers

▪3 traps raket 

▪Uitsluitingsgronden (fraude, valsheid in geschrifte, kvk 

inschrijving e.d.) 

▪Geschiktheidseisen (aansprakelijkheidsverzekeringen, 

Vergunning wet persoonsvervoer, Sociaal Fonds Taxi, 

Referentie (350.000 ritten per jaar (totaal)) 

▪Selectiecriteria ((Innovatie)ervaring op dienstverlening 

binnen het proces van de klant (boeken rit, voorbereiding 

vertrek, de rit en bestemming)
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Globale planning



Infasering

▪Contracten WMO – vanaf 1 januari 2017 (gefaseerd) 

▪Contracten VOM / WSW – vanaf 1 juli 2017 

▪Contracten leerlingenvervoer – vanaf 1 september 2017
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Bedankt voor uw aandacht


