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Kennisdelingsbijeenkomst Vervoer Rivierenland 
 
 

 
 

Inleiding 
 

Het doel van de kennisdelingsbijeenkomst is om met elkaar te kijken hoe wij (de zorgaanbieders en 

Regio Rivierenland) de zorgcontinuïteit in Rivierenland kunnen waarborgen. De zorgcontinuïteit is 

onder andere afhankelijk van het vervoer naar dagbesteding in Rivierenland.  

Het tarief van vervoer gaat per 1 januari 2018 verhoogd worden. De volgende gemeenten hebben 

het voorstel van verhoging goedgekeurd: Culemborg, Neder-Betuwe, Lingewaal, Geldermalsen, 

Buren, Neerijnen, West Maas en Waal. De gemeente Tiel nog niet. Het tarief van vervoer zonder 

rolstoel is € 5,93 en wordt € 10,89 in 2018. Het tarief met rolstoel is € 15,76 en wordt € 19,25 in 

2018.  

Het doel van de bijeenkomst is vooral niet in discussie te gaan over het tarief, maar om met elkaar in 

gesprek te gaan hoe het wel kan met het tarief. De input van de bijeenkomst wordt meegenomen 

door Regio Rivierenland. Bovendien is het belangrijk dat zorgaanbieders elkaar kunnen vinden en 

wellicht gezamenlijk het vervoer kunnen regelen in de toekomst. 

Terugkoppeling vanuit de groepen (zorgaanbieders) 
 

Hoe heeft u het vervoer nu geregeld? 

 Wmo: Citax. Jeugd: Gemeente verantwoordelijk. 

 Eigen vervoersdienst. 

 Eigen netwerk van cliënten die rijden. 

 Voor vervoer met rolstoel, een taxibedrijf. 

 Deels eigen vervoer met leasebus en chauffeur met arbeidsbeperking (participatie).  

 Deels taxi (rolstoeltaxi). 

 Deels vrijwilligers.  

 Partner brengt cliënt en ontvangt de vergoeding. 

 Regio taxi zonder Wmo-vervoerspas 

 Groepsvervoer gecontracteerd bij een vervoerder 

Vergadering : Kennisdelingsbijeenkomst Vervoer Rivierenland 

Op : 28 november 2017 

Plaats : Regio Rivierenland, J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel 

Aanwezigen 

 

 

: Maikel Huijsman (Pluryn), Charlotte Vijnmans (Regelrecht Raad op Maat h.o.n. 

Doederij), Jan Treffers ('S Heerenloo), Ellen Schoon ('S Heerenloo), Karin Jacobs ('S 

Heerenloo), Petra Aalders (Stichting Boogh), Frans Zwarts (Thedinghsweert), 

Annemieke de Kock (Zorgboerderij Hoogbroek), Norine Maniran (Houtatelier 

Nerf/Stadswerkplaats Culemborg), Wim van Sijll (SZR), Do Schellevis (De Schutse), 

Rob Alkemade (STMR), Abdullah Bilge (Programmabureau Jeugd/Wmo) en Femke 

Knops (Programmabureau Jeugd/Wmo) 
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Is het tarief dekkend/toereikend? 

 Nee. 

 Moet nog blijken na berekeningen. 

Is het nieuwe tarief dekkend/toereikend? 

 Nee. 

 De nieuwe tarieven geven de ruimte om de huidige cliënten te kunnen vervoeren. 

 Het tarief is kostendekkend voor ons eigen vervoer (jongen met arbeidsbeperking), vrijwilligers 

en samen rijden. Het is niet kostendekkend voor de taxi.  

 

Hoe gaat u zorgen dat de continuïteit op vervoer naar dagbesteding gewaarborgd is? 

 

 Eigen vervoer blijven regelen en een gecontracteerde zorgaanbieder blijven. 

 Continuïteit  is reeds geborgd door middel van eigen vervoer, taxi en vrijwilligers.  

 Kijken of we gecombineerd vervoer kunnen aanbieden met een andere zorgaanbieder. 

 Gezamenlijk optrekken om contractafspraken met vervoerders aan te gaan. 

 Blijven investeren in (nieuwe) vrijwilligers en (nieuwe) bussen. 

 Doordat vervoer nu onder de verantwoordelijkheid valt van de zorgaanbieders zijn er door 

voornamelijk kleine aanbieders maatwerk oplossingen bedacht. Als het vervoer bijv. collectief 

wordt aanbesteed, denk dan aan de kleine aanbieders die het nu wel geregeld kunnen krijgen, 

maar door de grotere organisaties mee moeten in de aanpassingen op hun probleem. 

 Gezamenlijke coördinatie van vervoer loket. De risico's zijn wel: spreiding van de gemeenten, 

normtijden (max. vervoersduur), aanvangtijden en rekening houden met type cliënt in bus. De 

winst is dat men 'een vuist' naar de vervoerders kan zijn. 

 Vervoersindicatie wel afgeven als compensatie mantelzorger? 

 App ontwikkelen om het vervoer efficiënt en effectief te laten lopen. Men kan zo gebruik maken 

van elkaars bussen etc.. 

 Vervoer aanbesteden door gemeenten. 

 Wmo-vervoerspas uitbreiden 

Vragen 
 

Schroom niet bij eventuele vragen om contact op te nemen met Abdullah Bilge (Regionaal 

Contractmanager Rivierenland) via contractmanagers@rrkm.nl of via 06- 46 28 02 75. 
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