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Advies 116 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over de  

evaluatie van het CVV-systeem Midden-Holland 

de GroeneHartHopper 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
 

 

De gemeente Gouda heeft aan de Goudse Adviesraad gevraagd om binnen 11 dagen advies uit te 

brengen over de GroeneHartHopper, in plaats van de vastgestelde 6 weken.  Gezien het belang van 

het onderwerp wil de Adviesraad hier gehoor aan geven, maar zij vindt het jammer dat voor een 

dergelijk belangrijk onderwerp zo weinig tijd resteert om advies uit te brengen. De GAB dringt er bij de 

gemeente nog eens op aan dat zij erop toeziet dat de adviesraden de vastgestelde 6 weken de tijd 

krijgen om advies uit te brengen.   

 

De GAB zal zich in dit advies beperken tot de gestelde vragen in uw brief van 24 sept.jl. 
 
 

 

2. Wat vindt de GAB van het huidige CVV systeem en wat wil de GAB                                                                               

veranderd zien in het huidige CVV-systeem? 
 

De Adviesraad juicht het toe dat er een CVV-systeem in Midden-Holland aanwezig is.  Het CVV is voor 

veel mensen met een beperking een goede oplossing voor hun vervoersproblemen en verhoogt hun 

mobiliteit. Ook is de GAB op zich blij met Connexxion als vervoerder omdat dit een organisatie  is die 

veel ervaring heeft in het vervoeren van mensen met een beperking en ouderen, maar dan zal de 

organisatie wel op een aantal punten moeten verbeteren, omdat er nu veel klachten over Connexxion 

zijn.  

 

In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de uitvoeringskwaliteit redelijk te noemen is. De 

conclusie is echter gebaseerd op gebruikersonderzoeken die gedaan zijn in 2005 en begin 2006. Juist 

in 2006 en 2007 is de uitvoeringskwaliteit van de GHH er op achteruit gegaan. Veel voorkomende 

klachten zijn het gebrek aan stiptheid, bejegening door chauffeurs en omrijtijden. En dit is 

waarschijnlijk het topje van de ijsberg, omdat wij merken dat vooral ouderen niet vaak klagen. Het 

teruglopen van de kwaliteit van het CVV baart de GAB zorgen. De GAB acht het behouden en 

garanderen van de uitvoeringskwaliteit een essentiële systeemvoorwaarde, temeer omdat de meeste 

gemeenten, waaronder ook Gouda, het primaat leggen bij het CVV, waardoor mensen geen keuze 

hebben voor een andere vervoersvoorziening dan het CVV.  

 

Hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende klachten over de GHH. De klachten zijn 

afkomstig uit de achterban van de GAB. 

 

Overschrijding van marges 

Het grootste knelpunt vormt de overschrijding van de marges ten aanzien van de afgesproken 

ophaaltijd. Dit wordt bevestigd door de uitvoeringsorganisatie CVV: in 2006 en 2007 kon Connexxion 

ternauwernood voldoen aan de contractuele 95% op tijd rijden. Het niet op tijd rijden komt vooral vaak 



Advies 116          GAB                   Pagina 3 van 7 

voor in het weekend. Blijkbaar worden er dan te weinig chauffeurs ingezet om aan de vraag te kunnen 

voldoen. 

De GAB vindt dit een serieus probleem. Wanneer niet aan de toegestane marges kan worden voldaan, 

is het CVV geen adequate vervoersmogelijkheid voor mensen met een handicap. Want men kan dan 

niet op tijd op verplichte afspraken komen, bijv. afspraken bij dokters, sportclubs of 

cursussen, en men kan niet reizen op de tijden waarvoor men zelf kiest, waardoor men dus ook zijn 

sociaal leven niet kan inrichten zoals men zelf wil. Bovendien kost de extra wachttijd veel energie, iets 

wat mensen met een beperking vaak niet hebben.   

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn de wachttijden een extra probleem, omdat zij  

hierbij altijd afhankelijk zijn van anderen. Zo'n klant kan niet alleen op de taxi wachten. Moet hij/zij 

opgehaald worden van bv. een sportclub, dan moet de sportleraar met de klant wachten tot de taxi 

arriveert. Dit is heel bezwaarlijk, want het is geen uitzondering dat er een uur moet worden gewacht. 

 

Ook de omrijtijd van maximaal 15 minuten die in het contract is opgenomen, wordt regelmatig 

overschreden. Vooral als mensen naar een andere gemeente reizen, zit men lang in de bus als gevolg 

van combinatieritten. Maar ook bij binnengemeentelijke ritten houdt de vervoerder zich niet altijd aan 

de voorgeschreven omrijtijd. De indruk bestaat dat de vervoerder zoveel mogelijk ritten wil combineren, 

maar dit gaat ten koste van de klant.  

 

Overschrijding van marges heeft dus veel onaangename consequenties, en de GAB adviseert de 

gemeente betere sturingsinstrumenten in te zetten om dit te verbeteren, omdat het CVV anders geen 

adequate voorziening is voor burgers met een beperking. 

 

Ziekenhuisritten 

Het is begrijpelijk dat ouderen en mensen met een beperking het CVV gebruiken voor het vervoer naar 

het ziekenhuis. Dit valt onder het vervoer dat hoort bij het leven van alledag. De GAB staat derhalve op 

het standpunt dat het CVV ook open moet staan voor dergelijke ritten. Immers, gezonde mensen 

kunnen ook met het openbaar vervoer naar hun afspraak bij de specialist. Voor mensen met een 

beperking is het CVV een vervanging van het OV. Pas wanneer men met regelmaat voor een 

behandeling naar het ziekenhuis moet, is er sprake van ziekenvervoer. 

De vooraanmeldingstijd van een uur leidt bij ritten vanaf het ziekenhuis tot lange wachttijden.  

De GAB verzoekt bij de aanbesteding de mogelijkheid van een oproepsysteem in het GHZ mee te 

nemen. Door middel van plaatsing van een ‘praatpaal’ kan de klant als hij klaar is in het ziekenhuis  

eenvoudig en snel de GHH bestellen//oproepen. In andere regio’s  is hier al ervaring mee. 

 

Registratie en planning 

Het planningsysteem van de Hopper is niet flexibel en daardoor zeer klantonvriendelijk. Op grond van 

het contract dient het systeem deze flexibiliteit wel te hebben. Hierin staat immers dat bij een 

vooraanmelding korter dan een uur de rit uitgevoerd dient te worden indien dit past in de planning van 

de vervoerder. In de praktijk blijkt dat dit nooit voorkomt, m.a.w. dat het planningsysteem deze 

flexibiliteit niet heeft en dat de ritten standaard pas na een uur ingepland kunnen worden.  

In de registratie en de planning van de ritten gaat wel eens wat mis. Nu worden overal wel eens fouten 

gemaakt, maar het probleem is dat deze fouten niet hersteld kunnen worden. Dus als de vervoerder de 

klant niet ophaalt door hun fout, moet de klant weer opnieuw een rit bestellen en een uur wachten.  

Reeds in 2004 heeft Connexxion toegezegd dat zij bij fouten zullen proberen binnen een half uur een 

nieuw busje te sturen. Dit gebeurt niet. 

De GAB dringt aan op een grotere flexibiliteit in de planning van ritten, zodat fouten onmiddellijk 

hersteld kunnen worden, met zo min mogelijk overlast voor de klant.  

 

Aanpassingen inzake de terugreis 

Reizigers hebben behoefte om het CVV voor kortdurende activiteiten te kunnen gebruiken (b.v. een 

kwartiertje nodig hebben om iets te regelen en weer terug, zoals het ophalen van medicijnen, het 

ophalen van een kind e.d.). 
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De GAB adviseert het systeem ook op dit punt flexibeler te maken, zodat waar mogelijk tegemoet kan 

worden gekomen aan de wens van de cliënt.  

 

Bejegening telefonisten 

Ten aanzien van de bejegening door de telefonisten van het callcenter bestaan relatief veel klachten. 

Mensen worden soms bijzonder onvriendelijk en ongeduldig bejegend en niet serieus genomen.  

De GAB is van mening dat de klantvriendelijkheid en de servicegerichtheid van het callcenter te 

wensen overlaat. Medewerkers van het callcenter hebben weinig geduld en inlevingsvermogen t.o.v. 

de klant, en tonen weinig begrip voor de situatie van de klant.  

De GAB adviseert om van de bejegening door de telefonisten een continue punt van aandacht te 

maken bij de uitvoerders van het CVV. Er dient vooral aandacht te zijn voor het op klantvriendelijke en 

begripvolle wijze te woord staan van klanten.  

 

Verbetering van kwaliteit en attitude van de chauffeurs 

De meeste mensen zijn tevreden over de chauffeurs. De hulpvaardigheid en de klantvriendelijkheid 

van sommige chauffeurs is echter onder de maat. Daar komt bij dat het rijgedrag van sommige 

chauffeurs absoluut niet door de beugel kan.     

Wij hebben de indruk dat de klachten betrekking hebben op een klein aantal chauffeurs die een 

verkeerde instelling hebben en niet om kunnen gaan met de doelgroep. Het gaat dan om 

bejegeningklachten, het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften, en onvoldoende hulp bieden bij het 

in- en uitstappen en begeleiden naar de deur. In de praktijk blijken de klachten vaker voor te komen bij 

chauffeurs die als parttimer of oproepkracht werken.  

De houding en rijstijl van de chauffeur blijken heel belangrijk te zijn voor een positieve ervaring 

en beoordeling van de GHH. Chauffeurs zijn in dit geval het visitekaartje van het vervoer, en een 

slechte houding of slechte rijstijl worden als ‘slecht vervoer’ beleefd. Ook het helpen bij het in- en 

uitstappen en begeleiden naar de deur hoort bij een goede service. 

De GAB adviseert om van zowel de houding en rijstijl een continue punt van aandacht te maken bij de 

uitvoerders van het CVV (bijscholing, herhalingscursussen e.d.).  

 

Informatie over afwijkende aankomst- vertrektijden 

Volgens het contract dient de vervoerder de reiziger direct te informeren als de verwachte vertrek- of 

aankomsttijd meer is dan 15 minuten.  

De GAB merkt op dat dit in de praktijk nooit gebeurt.   

Aangezien de GroeneHartHopper regelmatig te laat komt, dringt de GAB aan op een betere uitvoering 

van deze service. 

De GAB adviseert cliënten een duidelijke reden te geven voor het uitblijven of verlaat zijn van een rit. 

Cliënten raken erg geïrriteerd wanneer er gezegd wordt dat ‘het busje zo komt’, terwijl het 

pas een half uur later komt. Weet men dat het busje in een file staat, dan is daar meer begrip 

voor. 

 

Betere telefonische bereikbaarheid. 

De telefonische bereikbaarheid van de GHH is vooral in de avonduren en tijdens pauzes van 

telefonistes ernstig onder de maat. Volgens het contract dient de vervoerder ‘ervoor zorg te dragen dat 

reizigers te woord worden gestaan door een medewerk(st)er van de centrale voordat de telefoon voor 

de vijfde keer is overgegaan en binnen 30 seconden nadat de reiziger contact heeft gelegd met de 

centrale.´ 

In de avonduren en tijdens pauzes komt het heel vaak voor dat de klant pas na 10 tot 20 minuten te 

woord wordt gestaan.  
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Begeleiding 

In veel gemeenten, waaronder Gouda, is de forfaitaire vergoeding aanvullend op het CVV afgeschaft. 

Deze vergoeding werd o.a. gebruikt voor het bekostigen van het meereizen van een begeleider in het 

CVV. 

Door het wegvallen van deze vergoeding wordt de klant en de begeleider niet meer gecompenseerd 

voor deze extra kosten. De GAB verzoekt daarom bij de aanbesteding mee te nemen dat een 

begeleider tegen het gereduceerde tarief kan reizen. 

 

Geen reductie ouderen 

De gemeente Gouda geeft ouderen boven de 65 jaar reductie op het CVV. Dit houdt in dat ‘gezonde’ 

ouderen tegen gereduceerd tarief met de GHH kunnen reizen binnen Gouda. Aangezien de gemeente 

Gouda op de vervoersvoorzieningen forse bezuinigingen doorvoert die ten koste gaan van mensen 

met een beperking, acht de GAB het niet terecht dat zij ouderen nog steeds blijft ontzien op dit punt. 

De GAB is van mening dat de CVV-gelden ten goede moeten komen aan mensen die het nodig 

hebben, zodat het CVV ook in de toekomst betaalbaar blijft.  

Daarom adviseert de GAB in de aanbesteding geen reductie voor ouderen op te nemen. 

 

Prioriteitsritten 

Uit haar achterban krijgt de GAB signalen dat prioriteitsritten niet goed worden uitgevoerd. Klanten 

worden bijvoorbeeld veel te vroeg afgezet bij hun bestemming. Ook zijn klanten vaak niet op de hoogte 

van de mogelijkheid om een prioriteitsrit te boeken.  

 

Groepsvervoer 

Het vervoer als groep is niet mogelijk. Als men bijv. met een groepje naar een bingo-avond gaat, vanaf 

hetzelfde adres, wordt eerst de ene helft van de groep weggebracht (terwijl er nog lege plaatsen zijn in 

het vervoermiddel) en pas later komt er een ander busje voor de andere helft, waardoor men op elkaar 

moet wachten op de bestemming. Cliënten ervaren dit als zeer vervelend.  

De GAB onderschrijft daarom aanbeveling 3 uit het evaluatierapport, waarin de mogelijkheid voor het 

CVV wordt voorgesteld om groepsvervoer uit te voeren waarbij de kostprijs níet is gebaseerd op 

individueel reizen, maar op collectief reizen.  Het vervoeren van een groepje reizigers wordt verrekend 

op basis van een uurtarief, individueel vervoer op basis van zones. Daarmee wordt het systeem veel 

klantvriendelijker voor bijvoorbeeld instellingen die bijna uitsluitend groepsvervoer afnemen. 

 

Betere sturingsinstrumenten wenselijk 

In het evaluatierapport wordt gesteld dat er in de huidige overeenkomst voldoende instrumenten 

beschikbaar zijn om de uitvoeringskwaliteit te beheersen. In de praktijk blijkt echter dat deze 

instrumenten onvoldoende gebruikt worden of  moeilijk te effectueren zijn.  

In 2006 en 2007 heeft Connexxion onder de maat gepresteerd. De contractuele 95% op tijd gereden 

ritten is nauwelijks haalbaar gebleken. Volgens Connexxion ligt de oorzaak in een tekort aan 

chauffeurs. De uitvoeringsorganisatie CVV heeft zelf aangegeven onvoldoende middelen te hebben 

om hierop sancties toe te passen. Dit geldt ook voor andere wanprestaties van de vervoerder, zoals de 

bejegening door het personeel en de telefonische bereikbaarheid. De bonus/malusregeling blijkt 

onvoldoende gebruikt te kunnen worden of onvoldoende effect te hebben om hierop te kunnen sturen.  

Voor onmiddellijk en adequaat ingrijpen heeft het CVV te weinig middelen. 

 

De GAB pleit ervoor dat er in de nieuwe aanbesteding meer en effectievere instrumenten worden 

ingezet om de vervoerder strenger aan te pakken indien de prestaties onder de maat zijn.  
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3. Iedereen kan met de GroeneHartHopper mee in verband met het 

openbaar vervoer gedeelte binnen het CVV.  Zou de GAB willen dat bij 

een nieuwe aanbesteding dit gedeelte in stand blijft?  
 

De GAB constateert dat  het OV-deel van de GHH klein is en niet echt van de grond is gekomen. De 

oorzaak hiervan is niet bekend. Wel vindt de GAB dat het systeem èrg ingewikkeld is en dit zou 

belemmerend kunnen werken.  Het is voor de reiziger vrijwel ondoenlijk om alle regels van de GHH te 

kennen.  Dit zou een stuk eenvoudiger en duidelijker moeten kunnen. Verder is bekend dat de 

openingstijden van (sommige) sterhaltes een belemmering vormen. 

 

De GAB is van mening dat het systeem van  sterhaltes niet werkt en adviseert dit gedeelte niet langer 

in stand te houden bij een nieuwe aanbesteding. Wel acht de GAB het van belang dat het  OV-deel in  

het deur-tot-deur vervoer moet  blijven bestaan, omdat hier behoefte aan kan bestaan bij ‘gezonde’ 

ouderen en andere kwetsbare groepen die geen indicatie krijgen voor een GHH-pas.  
 
 

 

4. Zou de GAB willen dat het CVV opnieuw aanbesteed gaat worden? Zo ja, 

waarom wel. Zo nee, waarom niet? 

 

De GAB is er voorstander van dat het CVV opnieuw wordt aanbesteed, en wel om de volgende 

redenen. 

De uitkomst van de evaluatie laat zien dat het niveau van de kostenprijs per zone meer dan 18%  

boven hetgeen als ‘normaal’ zou mogen worden beschouwd ligt. De verwachting is dat bij een 

nieuw, marktconforme aanbiedingen de kostprijs mogelijk lager zal zijn. Opnieuw 

aanbesteden kan dus in potentie een aanzienlijke besparing opleveren, die gezien de ‘vergrijzing’ en 

‘verzilvering’ als welkom mag worden verondersteld. Bovendien kan een besparing op de inkoopprijs 

voorkomen dat de gemeente, in haar streven om het systeem beheersbaarder te maken, de kosten 

afwentelt op de reiziger, hetgeen de GAB zeer onwenselijk acht. 

 

Ten tweede kunnen bij een nieuwe aanbesteding systeemverbeteringen en betere voorwaarden 

worden doorgevoerd in een nieuwe overeenkomst, zoals betere sturingsinstrumenten indien de 

vervoerder de afspraken in het contract niet nakomt. Ook de voorgestelde verbeterpunten in dit advies, 

zoals het meenemen van een begeleider en een oproepsysteem in het GHZ, kunnen in een nieuwe 

overeenkomst meegenomen worden.  

Conclusie is dan ook dat de huidge overeenkomst in principe een ‘te dure’ overeenkomst is en dat een 

heraanbesteding zou kunnen lonen, en dat de huidige overeenkomst onvoldoende effectieve 

instrumenten bevat om de uitvoeringskwaliteit te handhaven en te garanderen.  

 

De GAB adviseert om in de aanbesteding de mogelijkheid te onderzoeken om meerdere vervoerders 

te contracteren voor de uitvoering van het CVV.  In andere regio’s , waaronder Zeeuws-Vlaanderen,  is 

hier ervaring mee opgedaan en dit blijkt de uitvoeringskwaliteit zeer ten goede te komen. Op basis van 

een vastgestelde prijs kunnen vervoerders die aan de besteksvoorwaarden voldoen, het CVV voor die 

prijs verzorgen. Dat betekent dat klanten kunnen kiezen uit meerdere bedrijven. Deze werkwijze heeft 

als voordeel dat taxibedrijven elkaar niet beconcurreren op de prijs, maar naar de gunst van de klant 

dingen door kwaliteit te leveren. De verwachting is dan ook dat er een hoog niveau van kwaliteit 

geleverd zal worden. 

Bovendien past deze werkwijze bij het uitgangspunt van keuzevrijheid van de Wmo. Men heeft  

immers ook voor hulpmiddelen en hulp bij het huishouden de keuze tussen meerdere aanbieders. 
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5. Samenvatting 
 

De GAB is in dit advies ingegaan op de vragen die de gemeente aan de Adviesraad heeft gesteld. Aan 

de hand daarvan heeft de GAB een aantal aanbevelingen gedaan, die meegenomen kunnen worden in 

een nieuwe aanbesteding of die bij verlenging van het contract meegenomen kunnen worden als 

verbeterpunten.  

 

Het gaat om de volgende aanbevelingen: 

▪ Besteed het CVV opnieuw aan, omdat dit aanzienlijke besparingen op kan leveren en in een 

nieuwe overeenkomst betere voorwaarden en sturingsinstrumenten opgenomen kunnen 

worden. 

▪ Zet in de nieuwe aanbesteding meer en effectievere instrumenten in om de vervoerder 

strenger aan te pakken indien de prestaties onder de maat zijn.  

▪ Neem bij de aanbesteding de mogelijkheid van een oproepsysteem in het GHZ mee. 

▪ Maak het planningsysteem van de GHH flexibeler, zodat evt. fouten sneller hersteld kunnen 

worden en de GHH ook voor kortdurende activiteiten gebruikt kan worden.  

▪ Maak van de bejegening door de telefonisten een continue punt van aandacht bij de 

uitvoerders van het CVV.  

▪ Maak van de houding en rijstijl een continue punt van aandacht bij de uitvoerders van het CVV 

(bijscholing, herhalingscursussen e.d.). 

▪ Informeer de klant over een verwachte overschrijding van de marges, en geef de klant een 

duidelijke reden voor het uitblijven of verlaat zijn van een rit. 

▪ Verbeter de telefonische bereikbaarheid. 

▪ Neem in de aanbesteding mee dat een begeleider tegen het gereduceerde tarief kan reizen. 

▪ Schaf de reductie voor ouderen af. 

▪ Zorg dat prioriteitsritten bekend zijn en goed uitgevoerd worden. 

▪ Maak mogelijk dat het CVV voor groepsvervoer kan worden gebruikt, waarbij verrekening 

plaatsvindt o.b.v. een uurtarief. 

▪ Onderzoek de mogelijkheid om meerdere vervoerders te contracteren voor de uitvoering van 

het CVV. 

 

Tot slot wil de GAB nog het volgende opmerken. 

Veel onvrede en klachten over het CVV worden veroorzaakt door de houding en bejegening van de 

vervoerder ten opzichte van zijn klanten. Deze houding vloeit voort uit de cultuur van de organisatie, 

die bedrijfsmatig en zakelijk van aard is. Deze cultuur botst met de soort klanten die men vervoert, n.l. 

ouderen en mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke handicap. Mensen die veelal 

zorgafhankelijk en kwetsbaar zijn. Ook het vervoer kan gezien worden als een vorm van zorgverlening. 

Daarom past zeker hier een persoonlijke, menselijke en respectvolle benadering van klanten en geen 

zakelijke en onpersoonlijke opstelling, waarbij mensen soms als pakketjes worden behandeld.  

De GAB is ervan overtuigd dat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening enorm verbeterd kan 

worden indien klantvriendelijkheid en een respectvolle bejegening meer centraal zou staan op alle 

niveaus van het vervoersbedrijf en er op dienovereenkomstige wijze omgegaan wordt met de 

doelgroep. De kans is groot dat er dan ook veel minder klachten zullen zijn, omdat er meer begrip en 

tolerantie zal bestaan t.o.v. de vervoerder.  

 

De GAB hoopt dat zij met dit advies een constructieve bijdrage kan leveren aan de verbetering van een 

door de cliënten gewaardeerde voorziening. 

 

 
 
Oktober, 2007. 


