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Op 9 juni werd de kennissessie ‘opstarten in coronatijd’ gehouden voor vervoersinitiatieven. Opstarten in 
deze tijd is namelijk lastig: mensen willen graag weer gebruik maken van vervoersdiensten, maar hoe 
doe je dat veilig? En hoe ga je bijvoorbeeld om met vrijwilligers in deze tijd? Daarom wisselden we in 
deze kennissessie ervaringen en informatie met elkaar uit.

Dit is het verslag van die middag. Sommige tekst is blauw onderstreept, als u daar op klikt komt u uit bij 
de betreffende informatiepagina

OPSTARTEN IN CORONATIJD

BEELDVERSLAG KENNISBIJEENKOMST 9 JUNI 2020

MOBILITEIT IN 
TIJDEN VAN 
CORONA



Hoe krijg je vrijwilligers en mensen terug naar je initiatief?

Vrijwilligers zijn zelf ook kwetsbaar, hoe houd je hen veilig? Niet iedere vrijwilliger durft weer te 
gaan rijden.

Hoe houd je verbinding met de vrijwilligers?

We zien dat mensen angstig zijn en eenzaamheid toeneemt.

Hoe houd je de afstand, zeker als men fysieke ondersteuning nodig heeft? En hoe gaat zich dat in 
de toekomst ontwikkelen?

Voelen mensen zich veilig genoeg in een auto?

Welke maatregelen moet je nu allemaal nemen?

GROOTSTE UITDAGINGEN

Wie ben je & wat voor vervoersinitiatief heb je?
Wat is op dit moment je grootste uitdaging?

CHECK- IN

Seniorenbus 
Vught

ov-chipkaart

WPMobiel
ov-chipkaart

Dorpsauto 
Boerdonk

ov-chipkaart

AutoMaatje 
Helmond

ov-chipkaart

Zoefzoef 
Haarlem

ov-chipkaart

Vrijwillige 
vervoersinitiatieven Noord- 
Holland (o.a. Hugohopper)

ov-chipkaart

NV de 
Zonnebloem

ov-chipkaart

Hop on Hop 
off bus Heesch
ov-chipkaart

Zoveel  mogelijk 
mensen terug te 

krijgen in de 
dorpsauto (ouderen 
weggevallen wegens 

Corona)

Vrijwillige 
chauffeurs 
durven nog 
niet goed te 
gaan rijden

Vrijwilligers & 
mensen 

terugkrijgen 
in je initiatief

Welke 
maatregelen 

moeten we nu 
allemaal 
nemen?

Zorgen: 
vrijwilligers- 
bestand zijn 
voornamelijk 

ouderen

Hoe vervoeren 
we mensen die 

fysieke 
ondersteuning 
nodig hebben?

Vrijwilligers midden 
70, ook kwetsbaren. 

Advies is dus ook 
om nog niet op te 

starten (voor 1 
september)

Hoe houd je de 
afstand? Hoe 

gaat zich dat in 
de toekomst 
ontwikkelen?

Voelen 
mensen zich 
veilig genoeg 
binnen in een 

auto?

Verbinding 
houden met 
vrijwilligers 

(die op leeftijd 
zijn)

Hoe gaan we weer 
opstarten? Welke 
maatregelen zijn 

nodig? Wat 
verwachten we 

van klanten?

Vrijwilligers 
(gemiddeld 65 
jaar) zijn niet 

allemaal bereid 
te rijden

mensen zijn angstig. Ze 
kunnen nergens naar toe. 
Gemeenschapshuis dicht, 
geen ontmoeting, eetpunt, 

bloedprikken. Geen 
buurtbus, geen dorpsauto. 
Eenzaamheid neemt toe. 

Ouderenadviseurs vangen 
vragen op



Eventuele plaatsing van schermen moet gekeurd worden door de RDW ivm veiligheid. Echter is 
daar nogal een lange wachttijd op dit moment. Een vertrouwde partij waar het Nationaal 
Ouderenfonds mee samenwerkt is carrosseriebouwer Veth. Tip: ga in gesprek met je verzekeraar 
in de tussentijd.

 update: Het RDW heeft advies uitgebracht over plaatsing van schermen

Voor financiering verwijst de provincie Noord- Brabant naar de gemeenten toe. Niet elke gemeente 
staat daarvoor open.

Het gesprek werd gevoerd over schermen en mondkapjes. Effectiviteit van een scherm is nog niet 
aangetoond. Mondkapjes zijn niet verplicht in protocol taxivervoer, wel bij zorgvervoer indien er 
geen 1,5 m afstand kan worden gehouden. Ga vooral in gesprek met de mensen van je initiatief 
wat zij wel en niet willen doen.

Dit interview met Forseti geeft inspirerende mogelijkheden tot aanpassingen

AANPASSINGEN

INSPIRATIE

Protocollen

Protocol regulier zorg-  en taxivervoer

Bericht KNV, FNV en CNV over protocollen veilig zorg-  en taxivervoer

Schema hoofdlijnen sectorprotocollen zorg-  en taxivervoer

Inspiratie: protocol Omnibuzz

Inspiratie: protocol zzv van zieke (covid)patienten

Aanpassingen

Bericht Nationaal Ouderenfonds

Fysieke aanpassingen

Aanpassingen in regels en activiteiten

 Boodschappendienst en bellen naar deelnemers

 Begeleider mag gratis mee (in- en uitstappen)

 Aanpassingen bij professionele organisaties

 Geen bonnetjes, wel e- tickets

Mondkapjes niet verplicht, wel geadviseerd

Kennispartners

Nationaal Ouderenfonds

ANWB Automaatje

VKKL (ondersteuning wensbus)

Vervoerders

"Ouderen zijn 
angstig. In kleine 

dorpen kunnen ze 
momenteel ook 

nergens naartoe, 
voelen zich erg 

eenzaam."

Vooral 
kinderen van 
de ouderen 
vangen het 
vervoer op.

Automaatje: Onze 
chauffeurs brengen 

maaltijden rond, 
maken een praatje. 

Veel telefonisch 
contact.

De ANWB is in 
contact met 
het RIVM om 

protocollen op 
te stellen

Q: Is het 
gebruik van 
mondkapjes 
afdoende?

A: Is niet verplicht 
in het protocol 

rondom 
taxivervoer, niet 

eenduidig.

Effectiviteit 
van een 

scherm is nog 
niet 

aangetoond

Toegestane 
mondkapjes: 
Medisch (niet) 
chirurgisch & 

zelfgemaakt (wel)

Het is waarschijnlijk dat het initiatief onder het protocol regulier zorg-  en taxivervoer valt. Hiervoor 
zijn de verschillende documenten toegevoegd

Voorbeeld van opgestelde regels van de seniorenbus Vught vind je hier 

REGELS

Nationaal Ouderenfonds. Zij delen veel informatie via hun nieuwsbrief

ANWB Automaatje. Is in contact met het RIVM een protocol aan het opstellen

Vervoerders

VKKL: op deze pagina delen zij informatie over de wensbussen (kijk onderaan)

KENNISPARTNERS

https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/06/10/rdw-scherm-in-taxi-mag-mits-veilig/
https://www.ovpro.nl/bus/2020/05/29/versnelt-corona-de-introductie-van-flexvervoer%E2%80%A8/?gdpr=accept
https://www.taxipro.nl/wp-content/uploads/2020/03/bijlage-3-protocol-regulier-taxi-en-zorgvervoer.pdf
https://seniorenbusvught.nl/28/seniorenbus-gaat-weer-rijden
https://www.vkkl.nl/themas/vervoer-mobiliteit


Uit: nieuwsbrief Nationaal Ouderenfonds
Van partners die individueel vervoer verzorgen, krijgen we vragen over de 
mogelijkheid om een scherm in de bus te plaatsen, als afscheiding tussen de 
chauffeurs-  en passagiersruimte. Helaas hebben de RDW en het ministerie van 
I&W nog geen uitspraken gedaan over de vraag onder welke voorwaarden zo’n 
scherm geplaatst zou kunnen worden. De keuze ligt bij de lokale organisatie om 
wel of niet, vooruitlopend op de uitspraken van RDW en ministerie van I&W te 
investeren in een fysieke afscheiding. Als er lokaal besloten wordt om te 
investeren in een afscheiding, dan is het aan te raden om dit bij een erkende 
ombouwer of garage te laten plaatsen. Onze vaste carrosseriebouwer Veth kan 
jullie hier eventueel ook bij ondersteunen. Over de effectiviteit van een scherm 
als bescherming tegen het coronavirus, zijn nog geen uitspraken te vinden.

Wensbus Schinnen

bonnetjes 
en geld 
door de 
ronding

Duofiets Oisterwijk

scherm 
ertussen

Op het terras

poppen 
fungeren als 

buffer en 
opvulling

Casters vervoer

schermen 
en 

inklapbare 
stoelen

Soepbus Den Haag

schermen 
en andere 

soort 
uitgifte

Q: Hoe gaan we 
met de financiën 

van dit soort 
initiatieven/ 

aanpassingen 
om?

A: Kosten drukken door 
auto's uit de verzekering te 
halen. Aanpassingen door 

vrijwilligers laten doen -  
risico is of dit door RDW 
ook goedgekeurd wordt.

A: Bij Provincie aangeklopt 
met vraag financiering; 

naar Gemeente 
doorgestuurd. Bij welke 
gedeputeerde hoort dit 

überhaupt thuis? Vraag om 
kennisdeling is groot.

Q: Heeft een 
van jullie 

ervaring met 
rolstoelvervoer?

A: Er zijn verschillende 
initiatieven die het ritje 

van een begeleider 
gratis ter beschikking 

stellen om zelf contact 
te voorkomen.

A: Anderen gaan 
'gewoon' door. Maar 

dan moet er wel goed 
met vrijwilligers 

overlegd worden of ze 
dit willen en /of 

kunnen.

INSPIRATIE



De bussen zijn zo ingericht dat mensen alleen achter instappen en ze geen contact hebben met de 
chauffeur. Bijrijders van de chauffeur gaan voorlopig nog niet mee en we vervoeren alleen mensen die 
zelfstandig in-  en uit kunnen stappen. Bij een bestuurswissel maken we alles goed schoon met 
ontsmettingsspray. Denk hierbij extra goed aan de contactpunten voor zowel chauffeurs als reizigers.

Voor de buurtbussen kijken we voorzichtig naar 1 september als opstartdatum.

Het is nu nog niet mogelijk voor mensen in een scootmobiel die hulp nodig hebben met instappen 
om met het ov te reizen. Er zijn wel afspraken in Noord- Brabant met de provincie gemaakt met de 
deeltaxi. Mensen hebben hiervoor geen pas nodig en kunnen reserveren zoals andere reizigers 
van de deeltaxi ook doen. Verdere informatie is op te zoeken bij de provincie.

Op dit moment gebruikt Hermes geen contant geld. Zij werken met mobiele pinapparaten. Tip voor 
vervoersinitiatieven wellicht een sum- up apparaat of een digitaal betaalverzoek met bijvoorbeeld 
een tikkie voor de digitaal vaardige reiziger. Let op dat je de apparaten vaak en goed reinigt.

Protocolregels: in een busje van 19 mogen nu 9 mensen vervoerd worden, en in een busje van 9 
mogen nu 4 mensen vervoerd worden. Dat is inclusief chauffeur.

TIPS EN ERVARINGEN VANUIT HERMES

INFORMATIE

Fred Tilburgs 
(Hermes)

ov-chipkaart

Bus
Bravoflex /
connexion

Inventarisatie
vrijwilligers

Q:Is het ook 
mogelijk voor 
mensen met 

een scootmobiel 
te reizen?

Q: Hoe 
werkt het 

reizen wmo 
en ov tarief?

A: PNB heeft 
afspraak gemaakt 

met WMO 
uitvoerders, 

antwoord ligt bij 
de Provincie.

A: Mensen hebben 
geen pas nodig. 
Kunnen net als 
overige WMO 
reizigers het 

voertuig reserveren 
tegen OV tarief

Q: Hoe werkt het 
rondom Bravo 
Flex? Zijn daar 

speciale 
gedragsregels of 
veranderingen?

A: De kleine 
vervoerswagens 
staan stil. In een 
busje mogen 4 
mensen zitten, 

met mondkapjes.

Schermen mag je 
niet zomaar in elke 

bus aanbrengen 
(RDW). Veiligheid bij 
aanrijding, flikkering 

van lampen, e.d.

Q: Hoe is 
het geregeld 
met taxi's en 
schermen?

A: Die zitten daar 
nog niet in, die 
mogen zonder 

schermen 
momenteel mensen 

vervoeren

In een busje van 19 mogen 
er 9 vervoerd worden, in 

een busje van 9 mogen er 4 
vervoerd worden (inclusief 

chauffeur).
> Bron protocol rondsturen

"Bijrijders rijden 
voorlopig nog niet 

mee, en we 
vervoeren alleen 

mensen die 
zelfstandig kunnen 
in-  en uitstappen."

Tip: Ga het 
gesprek 

aan met je 
verzekeraar

Tip: Goed schoonmaken bij 
een bestuurswissel. 
Ontsmettingsspray 

gebruiken. Contactpunten 
goed reinigen (chauffeurs 

en reizigers)

handschoenen, 
handgel, 

facultatief 
mondkapjes (bril 
mag niet beslaan)

Q: Hoe gaan 
jullie om met 
contant geld 

betalen?

A: Dat is op dit moment 
niet mogelijk. Met mobiele 

pinapparaten werken (sum- 
ups) is een optie, mits je 
deze goed reinigt. Bij ons 

kunnen mensen 
momenteel met een QR 

code betalen, naast de OV 
chipkaart.

Punt op de 
horizon: 1 
september 

weer starten

Tip: 
Tikkie! Ervaring: mensen mogen 

momenteel gratis reizen, 
als dank dat ze de 

afgelopen maanden hun 
abonnement hebben 

doorbetaald. Dit geeft ook 
tijd om te schakelen naar 

digitaal betalen.

https://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
https://sumup.nl/
https://www.tikkie.me/


Het belangrijkst is om in gesprek te gaan met je vrijwilligers over wat zij willen en nodig hebben indien er 
weer opgestart wordt. Kijk vanuit daar verder waar er aanpassingen gedaan kunnen worden om hen te 
ondersteunen

Voor andere interessante discussies en informatie rondom inzet van vrijwilligers - ook in coronatijd-  kun 
je terecht op dit forum van vrijwilligerswerk.nl

LAATSTE TIPS VANUIT ZET RONDOM VRIJWILLIGERS

CHECK- UIT

Seniorenbus 
Vught

ov-chipkaart

WPMobiel
ov-chipkaart

Dorpsauto 
Boerdonk

ov-chipkaart

AutoMaatje 
Helmond

ov-chipkaart

NV de 
Zonnebloem

ov-chipkaart

Hop on Hop 
off bus Heesch
ov-chipkaart

Wat vond je ervan?
Wat neem je mee?

Handig als we via 
jullie relevante 
zaken aan de 

anderen kunnen 
doorsturen

Erg 
informatief.

Neem veel mee 
wat we kunnen 

gaan 
implementeren

Nog meegeven: wij 
leveren onze 

diensten gratis, 
wordt gesponsord 

vanuit de 
ondernemersvereni

ging

Veel verschillende 
initiatieven, ene 

gedeelte is nuttiger 
dan het ander. Met 

name het laatste 
voor ons 

interessant.

Verschillende 
initiatieven hebben 

verschillende 
problematieken, goed 

om te horen waar 
iedereen mee worstelt 

en naar zoekt

Interessant, voor het 
eerst dat we zo 

digitaal vergaderen. 
Belangrijkste is dat 
we gezond blijven!

Misschien nog eens 
een keer in het najaar 

herhalen over de 
opstartfase! Bijzondere 

periode die de 
geschiedenisboeken in 

zal gaan

Misschien altijd wel 
op deze manier 

(digitaal) 
vergaderen, is 

makkelijker aan te 
haken op deze 

manier

Heel 
informatief, 
hebben veel 
van elkaar 

kunnen leren

https://vrijwilligerswerk.nl/open+forum/default.aspx

