
Notitie aan Raden/Commissies 

Het RegioRijder-systeem 

RegioRijder begon dit jaar als Wmo-vervoerder in Zuid-Kennemerland, IJmond en de gemeente 

Haarlemmermeer. Sinds september 2017 is hier het leerlingenvervoer voor vijf van de negen 

gemeenten aan toegevoegd. Het doel van het gecombineerde systeem is het realiseren van efficiënt 

en kwalitatief hoogstaand doelgroepenvervoer in regionaal verband. Het combineren van deze 

vervoerssoorten in één systeem is relatief nieuw. Beiden hebben verschillende klanten en vragen om 

een andere aanpak. 

 

Bij de opzet van het RegioRijder-systeem is rekening gehouden met de genoemde verschillen. 

Vanwege de kwetsbare doelgroep is het belangrijk dat het (grootste deel van het) leerlingenvervoer 

door vaste chauffeurs wordt gereden. Ondanks deze uitgangspunten zijn er bij de start van het 

leerlingenvervoer in september problemen ontstaan. Deze waren van tevoren onvoldoende in beeld. 

Alle betrokken partijen werken nog altijd hard aan maatregelen om de kwaliteit weer op het gewenste 

niveau te brengen. 

 

Prestaties Wmo-vervoer en leerlingenvervoer 

Na opstartproblemen bij het Wmo-vervoer in januari 2017, presteerde RegioRijder goed in de 

maanden februari tot en met juni. Tijdens de zomer kenden met name de weekenden een mindere 

stiptheid. Door capaciteitsproblemen en de introductie van het leerlingenvervoer, gaat het sinds 

september 2017 helaas slecht. Dit heeft ook effect op de stiptheid van het Wmo-vervoer. Het 

uitgangspunt van RegioRijder is dat 92% van de Wmo-reiziger volgens de reisvoorwaarden op tijd op 

de bestemming is. In de maanden september, oktober en november werd dit slechts in 75% van de 

ritten bereikt. Dit betekende helaas voor reizigers soms een onacceptabel lange wachttijd of helemaal 

geen vervoer. 

De problemen na de invoering van het leerlingenvervoer hebben op hoofdlijn twee achterliggende 

problemen. Ten eerste is er een groot tekort aan (vaste) chauffeurs voor het leerlingenvervoer, 

waardoor er te weinig vervoercapaciteit is op piekmomenten. Het tekort aan chauffeurs is een landelijk 

probleem, mede door de aantrekkende economie. De tweede oorzaak ligt in het integreren van 

processen en systemen in het nieuwe vervoersmodel, met een vervoercentrale en meerdere 

vervoerders. De beoogde kwaliteit en efficiëntie van het systeem wordt daardoor nog niet gehaald. 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar was de stiptheid van het leerlingenvervoer (minder dan 5 

minuten te laat) met ongeveer 55% veel te laag. Over de maanden september en oktober is het op tijd 

rijden langzaam verbeterd naar ongeveer 85% in oktober en 90% in november. Een ruime 

meerderheid van de routes wordt derhalve gereden volgens de beoogde stiptheid, maar een aantal 

routes heeft nog problemen, mede door het ontbreken van vaste chauffeurs. In de komende periode 

ligt de focus op het verder verbeteren van de stiptheid tot de streefwaarde van 98%. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer RegioRijder januari-augustus 2017 

In opdracht van de betrokken gemeenten is tussen eind augustus en eind september 2017 een 

onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Doelgroep was de Wmo-reiziger van 

RegioRijder. Het algemene oordeel over RegioRijder is positief met een score van 8,0. Het onderzoek 

heeft voornamelijk betrekking gehad op de periode voorafgaand aan de invoering van het 

leerlingenvervoer.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat klanten vooral blij zijn dat het vervoer er is. Bovendien vindt men het 

personeel over het algemeen vriendelijk en behulpzaam. Er zijn ook verbeterpunten benoemd waar de 

gemeenten, de vervoercentrale en de vervoerders komende maanden mee aan de slag gaan.  



Maatregelen door RegioRijder 

RegioRijder heeft inmiddels in opdracht van de gemeenten een aantal verbetermaatregelen opgesteld 

om de prestaties weer op het gewenste niveau te krijgen en de verbeterpunten uit het 

klanttevredenheidsonderzoek te verwerken. Hier werken de partijen in RegioRijder, vervoercentrale én 

vervoerders, momenteel hard aan. De belangrijkste maatregelen zijn op hoofdlijnen: 

• Werven van nieuwe chauffeurs via diverse kanalen. 

• Verbeteren van het klantcontact en de klachtafhandeling (bijv. door het verminderen van de 

wachttijd en het vereenvoudigen van de klachtenprocedure). 

• Verbeteringen doorvoeren in de routes en planning. 

• Verbeteren routeinformatie tussen de vervoercentrale en de vervoerders. 

• Instructies en informatie aan chauffeurs verduidelijken en eenduidig inzetten. 

De verwachting is dat de verbetermaatregelen vanaf januari 2018 leiden tot structurele verbeteringen. 

 

Instroom leerlingenvervoer overige gemeenten 

Het leerlingenvervoer van de overige vier gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en 

Zandvoort) is nu nog ondergebracht in aparte contracten. Deze bestaande contacten kunnen nog tot 

september 2019 verlengd worden, waarna het leerlingenvervoer in principe wordt opgenomen binnen 

RegioRijder. De gemeenten hebben afgesproken dat gebruik wordt gemaakt van deze maximale 

verlengingstermijn, tenzij in de komende twee maanden uit nader onderzoek blijkt dat er goede 

argumenten zijn om reeds per 1 januari 2019 het vervoer door RegioRijder te laten uitvoeren. 


