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INLEIDING 
 

 

In een rap tempo verandert veel in het sociale 

domein in Nederland. Met de drie transities (Awbz-

Wmo, Jeugdwet, participatiewet) en de nieuwe 

Zorgwet zijn kwetsbare mensen meer aangewezen 

op hun eigen kracht, kwaliteiten en persoonlijk 

netwerk. Voor kwetsbare mensen is het vaak niet 

vanzelfsprekend dat ze zich vrij en zelfstandig 

kunnen verplaatsen. 

 

Vervoer voor elkaar en Zet zetten zich in om de 

mobiliteit van kwetsbare mensen te vergroten.  

Om te kunnen bepalen op welke wijze zij daar aan 

kunnen bijdragen, voerde Zet een inventarisatie uit. 

In voorliggende rapportage beschrijft Zet 

achtereenvolgens de doelstelling, werkwijze, 

resultaten en conclusies van deze inventarisatie.  

Het rapport eindigt met denkrichtingen voor vervolgprojecten. 
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1 DOELSTELLING EN 
VRAAGSTELLING 

 

 

Het doel van de inventarisatie was zicht te krijgen op de vervoersmogelijkheden 

voor kwetsbare mensen en hun ervaringen en wensen op het gebied van vervoer. 

Het ging daarbij om mensen binnen en buiten de Wmo. 

De onderstaande onderzoeksvragen gaven richting tijdens de inventarisatie. 

 Hoe is mobiliteit geregeld voor kwetsbare mensen, zowel qua 

doelgroepenvervoer als openbaar vervoer en alternatieve vormen van 

vervoer? 

 Wat verandert ten aanzien van mobiliteit door de transities in de zorg en 

maatschappelijke ondersteuning? 

 Wat zijn de ervaringen van de gebruikers/kwetsbare mensen met betrekking 

tot hun mobiliteit? 
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2 WERKWIJZE 
 

 

De inventarisatie is tot stand gekomen via twee methoden van onderzoek. 

Allereerst is deskresearch toegepast voor de algemene informatie rondom mobiliteit 

en vervoer. Mogelijkheden van vervoer met trein, bus, buurtbus, regiotaxi en lokale 

initiatieven zijn via bureauonderzoek in kaart gebracht.  

 

Na de deskresearch heeft onderzoek in de praktijk plaatsgevonden door middel van 

interviews in individuele gesprekken en groepsgesprekken.  

 

Interviews zijn afgenomen in drie kernen in verschillende Brabantse gemeenten. De 

kernen Goirle, Udenhout (gemeente Tilburg) en Moergestel (gemeente Oisterwijk). 

Tijdens de inventarisatie is rekening gehouden met verschillende perspectieven. 

Met behulp van deze perspectieven is het beeld zo volledig mogelijk neergezet. De 

vier perspectieven zijn respectievelijk gemeente, zorg, vrijwilligers en inwoners. 

Ieder perspectief kijkt op een eigen wijze naar het thema mobiliteit. Binnen elke 

kern spraken we één of meer stakeholders. Dit levert een gedifferentieerd beeld op 

over drie gemeenten en vier perspectieven. 
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3 RESULTATEN 
 

 

Aan de hand van de verschillende perspectieven lichten we de resultaten van het 

onderzoek toe.  

 

 

3.1 GEMEENTE 
 

 

De drie ondervraagde gemeenten vallen allen onder 

de regio Hart van Brabant. In deze regio worden 

centraal afspraken gemaakt over doelgroepenvervoer. 

Het regiotaxivervoer en het leerlingenvervoer worden 

voor alle gemeenten tezamen aanbesteed. De regio 

gaat de komende jaren inzetten op minder- en 

efficiënter doelgroepenvervoer. De regio wil regie en 

uitvoering van vervoer uit elkaar halen. Onlangs is 

besloten te gaan werken aan een regiecentrale waarin 

AWBZ-vervoer, leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer 

en WSW-vervoer worden gebundeld. 

 

De indicering voor vervoer is een taak van de 

individuele gemeenten. Daarin zie je dat de drie 

onderzochte gemeenten haar eigen weg volgen via 

keukentafelgesprekken, gezinsregisseur, sociaal 

wijkteam. In deze gesprekken kijkt men naar vervoer als een afgeleide van de 

noodzakelijke/gewenste activiteiten. Als je een bepaalde dagbesteding dichter bij 

huis kunt doen, krijg je daarvoor een indicatie en niet voor een verder weg gelegen 

voorziening. In specifieke gevallen komt ook indicering voor langere afstanden 

voor. 

 

Voor de uitvoering van het vervoer is nog weinig veranderd en de verwachting is 

dat dit ook in 2016 zo zal zijn. De situatie is grotendeels zoals voor de transities: 

zorg wordt inclusief vervoer aanbesteed bij zorgaanbieders. Zorg en vervoer zijn 

versleuteld in één kostprijs. Bij de kwartaalgesprekken tussen gemeenten en 

instellingen komt vervoer weinig aan bod. Die gesprekken gaan met name over 

indicatiestelling en toegang. Gemeenten geven aan dat ze weinig vragen of 

klachten over vervoer krijgen van inwoners. 

 

Gemeenten experimenteren op kleine schaal met vervoer, zoals gemeente 

Oisterwijk ten aanzien van het leerlingenvervoer. Met alle geïndiceerde leerlingen 

zoekt men naar oplossingen, zodat kinderen zelfstandig kunnen reizen. 

Bijvoorbeeld via een ‘app’ of een aangepaste fiets. Van de 120 leerlingen gaan er 

nu twintig zelfstandig naar school. 

 

Doorgaans zijn binnen de gemeentelijke organisatie twee afdelingen betrokken bij 

vervoer voor kwetsbare mensen. De afdeling Wmo die het doelgroepenvervoer 

regelt en de afdeling Verkeer en Vervoer, verantwoordelijk voor het openbaar 

vervoer. Gemeenten verschillen in de mate waarin er samenwerking is tussen de 

afdelingen. Soms wordt er goed samengewerkt en uitgewisseld. Soms werken de 



Inventarisatie vervoersmogelijkheden kwetsbare mensen 5 ▪ 14 

afdelingen volledig apart en wordt de behoefte uitgesproken voor een meer 

integrale aanpak. 

 

3.2 ZORG 
 

Bij de inventarisatie zijn grote zorginstellingen en 

kleine zorginstellingen betrokken. Onder grote 

instellingen vallen woonzorgcentra die verzorging 

en verpleging bieden en instellingen voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Onder kleine 

instellingen vallen in dit onderzoek zorgboerderijen 

en particuliere wooninitiatieven. Tussen beide 

soorten zorginstellingen zit veel verschil in de wijze 

waarop vervoer is geregeld. 

 

 

 

 

 

3.2.1 GROTE INSTELLINGEN 
 

Zorgcentra zijn verplicht om het vervoer naar dagbesteding te regelen. Veelal 

huren de zorgcentra hiervoor taxibedrijven in en meestal doen de taxibedrijven ook 

planning en regie van het vervoer. Zorgcentrum Vincentius in Udenhout, onderdeel 

van de landelijke zorgorganisatie ASVZ, heeft bewust gekozen om planning en regie 

van het vervoer zelf te doen. Dit werkt kostenbesparend en levert betere kwaliteit.  

Vervoer door taxibedrijven gaat niet altijd goed. Vooral op het gebied van 

bejegening laten taxibedrijven steken vallen. Bijvoorbeeld door iemand in een 

rolstoel van achter te benaderen, om de persoon vervolgens met een ruk weg te 

rijden. Dit soort situaties leiden tot stress bij mensen. Een geïnterviewde noemt de 

grote concurrentiedruk in de taxibranche als verklaring voor het onzorgvuldig 

handelen van taxibedrijven.  

 

Bepaalde groepen cliënten hebben begeleiding nodig tijdens het vervoer. De tijd die 

een verzorger kwijt is met begeleiding van vervoer, kan niet meer worden ingezet 

op de locatie en gaat daarmee ten koste van andere zorg. Een voordeel van 

begeleiding bij vervoer, is dat de begeleiding bij de mensen thuis komt en daar 

zaken kan signaleren. Denk hierbij aan vervuiling van 

de woning, het gas aanlaten staan of een open raam 

of deur.  

 

Het is verleidelijk om dagbesteding zo veel mogelijk 

te centraliseren of intern te organiseren om het 

vervoer te beperken. Zorginstellingen zien echter ook 

het belang van de cliënten om naar een dagbesteding 

te gaan die bij hen past. Ze proberen hier dus een 

middenweg in te vinden. 

Administratieve rompslomp is ook een gevolg van de 

decentralisaties. Zorgaanbieders moeten het vervoer 

aan elke gemeente apart verantwoorden. Elke 

gemeente heeft een eigen systematiek daarvoor. Dit 

kost veel tijd. 
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Zorgorganisaties denken na over inzet van vrijwilligers voor vervoer, maar zetten 

die vooralsnog niet in groten getale in. Het is belangrijk om hierbij te realiseren dat 

alleen de meest kwetsbare mensen een indicatie krijgen voor vervoer. Denk 

bijvoorbeeld aan mensen met ernstige vorm van dementie. Inzet van vrijwilligers 

moet dus wel kunnen voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals scholing, 

beschikbaarheid (het is niet vrijblijvend) en continuïteit (niet elke dag iemand 

anders). 

 

 

3.2.2 KLEINE INSTELLINGEN 
 

Kleine zorginstellingen regelen zelf vervoer en doen dit met vrijwilligers. Ze 

schaffen een bus aan, werven vrijwilligers, leiden die op in de omgang met de 

doelgroep en maken een planning. Elke ochtend wordt de chauffeur gebriefd over 

bijzonderheden van de cliënten en gaat volgens de vastgestelde route op pad.  

De kosten worden niet geheel gedekt uit de vervoerscomponent van het 

Persoonsgebonden Budget (PGB). Dit betekent dat het vervoer deels ten koste gaat 

van het zorgbudget. Dit baart kleine zorginstellingen zorgen. Om te voorkomen dat 

het reguliere zorgbudget moet worden besteed aan vervoer, worden sponsors 

ingezet. Als het lukt om sponsors te vinden die de bus willen betalen (Rotary club 

bijvoorbeeld) en de vrijwilligers doen het vervoer en het onderhoud van de bus, 

dan is de vervoerscomponent van het PGB ruim voldoende.  

 

Kleine instellingen melden grote tevredenheid bij de cliënten door de vaste 

gezichten van de chauffeurs. Bij dementie of verstandelijke beperking is dat zeer 

belangrijk. Hierdoor gaan de activiteiten ook beter. Als mensen overstuur 

aankomen omdat het vervoer anders is gegaan dan ze gewend zijn, kost het veel 

aandacht en tijd om weer te kalmeren. 

Ook bij de kleine instellingen vergt de administratie veel tijd en kennis. Dit is een 

zware belasting voor de beperkte groep mensen die al veel taken moeten doen in 

een kleine zorginstelling. 

 

 

3.3 VRIJWILLIGERS 
 

In alle kernen is sprake van (vrijwilligers)initiatieven die vervoersmogelijkheden 

bieden voor kwetsbare mensen. Soms zijn deze initiatieven specifiek op het thema 

vervoer gericht, zoals het ‘Vrijwilligersvervoer’ van Senioren Kennis Netwerk (SKN) 

in Oisterwijk of de ‘BoodschappenPlusBus’ in Udenhout. In andere gevallen is het 

initiatief gericht op een activiteit of algemene ondersteuning van kwetsbare mensen 

en is vervoer daar een onderdeel van. 

 

 

3.3.1 DIVERSITEIT AAN INITIATIEVEN 
 

Initiatieven variëren van groot tot klein en van 

informeel tot bijna geïnstitutionaliseerd. De lichtst 

georganiseerde vormen zijn een soort van 

carpoolclubjes die ontstaan rondom activiteiten. 

Dit zijn losjes georganiseerde vormen van vervoer 

waarbij bijvoorbeeld rondom een activiteit een 

deelnemer aanbiedt om andere personen op te 

halen die minder mobiel zijn, zodat deze personen 
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toch kunnen deelnemen. Deelnemers regelen dit doorgaans onderling zonder 

coördinatie van de organiserende partij.  

 

Aan de andere kant van het aanbod staan gecoördineerde netwerken, zoals SKN in 

Oisterwijk. Dit netwerk is daadwerkelijk de spil in Oisterwijk als het gaat om 

vervoer voor kwetsbare mensen. Andere maatschappelijke organisaties weten deze 

club te vinden als ze problemen met vervoer tegenkomen. Contour de Twern 

ondersteunt in alle drie de kernen vrijwilligersinitiatieven. Zij bemiddelen eveneens 

tussen hulpvraag en aanbod. Daarnaast biedt Contour de Twern ook zelf de 

BoodschappenPlusBus aan in Udenhout. 

 

Tussen de informele en gecoördineerde initiatieven zit nog een groep initiatieven 

zoals Hulpcentrale voor U(denhout) en Buurtgenoten Moergestel. Zij bieden hulp 

door vrijwilligers op verschillende vlakken zoals klussen en administratie. In dat 

kader bieden ze ook vervoer door vrijwilligers die met hun eigen auto rijden tegen 

onkostenvergoeding. Zij promoten zich minder prominent als vervoersaanbod en 

worden in beperkte mate gevraagd voor vervoer. 

 

 

3.3.2 AAN AANBOD GEEN GEBREK 
 

Over het algemeen is het aantal vrijwilligers dat zich inspant ruim voldoende om 

aan de vraag van de kwetsbare mensen te voldoen. Opvallend is dat een aantal 

initiatieven als het ware een overschot aan aanbod van vrijwilligers ervaart, maar 

dat de vraag vanuit kwetsbare mensen daarbij achterblijft. De capaciteit die er is, 

wordt dus niet altijd ten volle benut. Dit is overigens ook de reden dat bepaalde 

initiatieven ook weer verdwijnen. Zo is de BoodschappenPlusBus niet langer actief 

in Oisterwijk. Ook in Goirle is een boodschappenbus tussen het zorgcentrum en het 

winkelcentrum gestopt vanwege gebrek aan belangstelling. 

 

Diverse oorzaken verklaren waarom voorzieningen niet altijd volledig worden 

benut. De bekendheid van vervoersmogelijkheden die initiatieven bieden is soms 

onvoldoende. Slechts een klein netwerk weet dan van het initiatief, maar verdere 

promotie blijft achter. Een andere genoemde oorzaak is dat het aanbod te vaak 

vóór de mensen bedacht wordt, in plaats van mét de mensen.  

 

 

3.3.3 MÉÉR DAN ALLEEN CHAUFFEUR 
 

Vanuit het perspectief van de vrijwilliger is het prettig dat naast het vervoer meer 

te bieden is. Een dagje winkelen in combinatie met vervoer kan voor vrijwilligers 

aantrekkelijker zijn dan iemand slechts ophalen en wegbrengen. Het ophalen en 

wegbrengen van mensen wordt leuker als je zelf ook deelneemt aan de activiteit, 

een rol hebt in het onderhoud van de bus, of als je onderweg nog een boodschap 

kan oppikken. We zien in alle kernen dat er vrijwillige chauffeurs zijn die mensen 

naar het ziekenhuis brengen tot in de wachtkamer. Daar blijven ze wachten tot het 

consult is afgelopen en rijden samen weer terug naar huis. Begeleiding is zeker zo 

belangrijk als de rit zelf.  
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De ervaring van de geïnterviewde leert dat vrijwilligers langer verbonden blijven 

aan een initiatief als ze breder worden ingezet dan alleen voor vervoer. 

Aanvullend op bovenstaande: vrijwilligersvervoer is in de praktijk moeilijker te 

organiseren wanneer sprake is van een hoge frequentie (zes weken lang, vier 

dagen per week naar de fysiotherapie) of een korte termijnvraag (vandaag bellen 

voor vervoer voor morgen). 

 

 

3.4 INWONERS 
 

Vanuit het perspectief van inwoners zijn tal van 

manieren om jezelf te verplaatsen aanwezig. Zeker als 

mensen fit en vitaal zijn - en helemaal als ze over een 

rijbewijs beschikken - zijn er geen vervoersproblemen. 

Lopen en fietsen zijn de eerstgenoemde mogelijkheden 

om zich te verplaatsen in een dorp. Voor kwetsbare 

mensen ligt dat anders. De eerste kwetsbaarheid komt 

al aan het licht als de weersomstandigheden 

verslechteren. Mensen blijven dan soms liever thuis. 

Ook instellingen en activiteiten merken dat bij slecht 

weer het aantal bezoekers achter blijft. 

 

 

3.4.1 OPENBAAR VERVOER 
 

Een mogelijkheid om te reizen is het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is de 

laatste jaren verschraald. Dat geldt voornamelijk voor de buslijnen. Dit heeft als 

gevolg dat inwoners uit bepaalde wijken een grotere afstand moeten overbruggen 

om toegang te hebben tot het openbaar vervoer. Je moet goed ter been zijn om bij 

de halte te komen. Voor kwetsbare mensen is dit een drempel om van het 

openbaar vervoer gebruik te maken. 

 

 

3.4.2  REGIOTAXI 
 

De regiotaxi kan een oplossing zijn voor kwetsbare mensen die geen toegang 

hebben tot het openbaar vervoer. Over de regiotaxi wordt met wisselende 

tevredenheid gesproken. Enerzijds zijn mensen ontzettend dankbaar dat de 

voorziening er is, en zeggen mensen tevreden te zijn over de mogelijkheden die de 

regiotaxi hen biedt. Anderzijds hebben sommige mensen negatieve ervaringen met 

de regiotaxi. Dit komt door de langere reistijd vanwege het ophalen van andere 

mensen en tevens omdat de regiotaxi een marge in de tijd hanteert. Het kan dus 

zijn dat je te vroeg of te laat wordt opgehaald. Dit maakt de regiotaxi niet geschikt 

voor activiteiten met een duidelijke begin- en eindtijd. Denk hierbij aan de afspraak 

bij de fysiotherapeut of een filmavond. 

 

 

3.4.3  LIEFST MET EIGEN FAMILIE 
 

Mensen hebben de voorkeur om het vervoer te regelen in de eigen kring of netwerk 

en dat gebeurt dan vooral via de familie. De stap om bijvoorbeeld de eigen 

kinderen te vragen voor vervoer, is het minst groot en het meest vertrouwd. Dat 
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vervoer soms wordt aangeboden door vrijwilligers en andere mensen in het 

netwerk, betekent niet dat kwetsbare mensen daar direct gebruik van zullen 

maken. Een beroep doen op andere mensen vindt men bezwaarlijk. Men wil vooral 

niet tot last zijn waardoor er een vorm van vraagverlegenheid ontstaat. 

Binnen activiteitenclubs is de drempel om met elkaar mee te rijden minder groot, 

waarschijnlijk omdat men elkaar goed kent. Zo ontstaan carpoolclubjes en kunnen 

ook de minder mobiele mensen blijven deelnemen. In deze gevallen zijn het 

meestal de deelnemers die zelf het vervoer met elkaar regelen, niet de organisaties 

die de activiteiten organiseren. 

 

3.4.4. “HET IS WEL GOED ZO” 
 

Ook is sprake van een soort berusting bij mensen. 

Vooral mensen op leeftijd laten blijken dat het er 

nu eenmaal bij hoort dat je niet meer altijd en 

overal naartoe kunt. Het is een proces wat met de 

jaren groeit doordat men geleidelijk aan minder 

kan. Er is begrip voor dat de kinderen en jongere 

generaties niet altijd klaar kunnen staan. “Zij 

hebben het immers al druk genoeg.” 

Een gevaar van beperkte vervoersmogelijkheden, 

is dat kwetsbare mensen minder deelnemen aan 

activiteiten. Het gevolg is dat het sociale netwerk 

nog kleiner wordt, waardoor de kans op 

vereenzaming stijgt.  
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4 CONCLUSIES 
 

 

Vanuit de resultaten kunnen we conclusies trekken, aansluitend op de drie 

geformuleerde deelvragen: 

 

 

Hoe is mobiliteit geregeld voor kwetsbare mensen, zowel qua 

doelgroepenvervoer als openbaar vervoer en alternatieve vormen van 

vervoer? 
 

 

Kwetsbare mensen met een zorgindicatie maken gebruik van verschillende vormen 

van vervoer. Zij gebruiken openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en alternatieve 

vervoersoplossingen. Zij maken met name gebruik van het doelgroepenvervoer om 

naar de dagbesteding te komen. Wmo-vervoer wordt gebruikt als vangnet als de 

kinderen of andere naasten hen niet kunnen brengen en halen. 

 

Voor kwetsbare mensen die geen zorgindicatie hebben, komt veel aan op het 

sociale netwerk dat zij hebben. Vervoer wordt dan vaak via de sociale contacten en 

het eigen netwerk geregeld, waarbij de familie de belangrijkste voorkeur heeft. 

Indien het sociale netwerk beperkt is en er sprake is van weinig sociale contacten, 

dan is er een vergroot risico dat vervoer een belemmering vormt om aan 

activiteiten deel te nemen.  

 

 

Wat verandert er ten aanzien van mobiliteit door de transities in de zorg en 

maatschappelijke ondersteuning? 

 

 

De transities en decentralisaties zijn weliswaar in gang gezet, maar de concrete 

uitwerkingen moeten zijn beslag in de praktijk nog krijgen. Op dit moment is veel 

nog bij het oude gebleven. Er zijn nog geen wijzigingen in de uitvoering van 

vervoer bij gemeenten en instellingen. Zorginstellingen en gemeenten voeren wel 

verkenningen uit. 

 

Naast de transities die in de regelgeving en aansturing plaatsvinden, zal ook de 

samenleving een transitie moeten doormaken. De samenleving zal veerkrachtig 

moeten anticiperen op het veranderende zorgaanbod en de grotere rol die hierin 

wordt gevraagd van het sociale netwerk. 
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Wat zijn de ervaringen van de gebruikers/kwetsbare mensen met 

betrekking tot hun mobiliteit? 

 

 

Vervoer is vanzelfsprekend tot je het niet meer hebt. Opvallend is dat mensen die 

minder mobiel zijn, geleidelijk aan berusten in die situatie. Openbaar vervoer is 

voor kwetsbare mensen moeilijk toegankelijk, doordat de weg naar de halte te lang 

en lastig is. Over regiotaxi zijn zowel positieve als negatieve geluiden, maar is 

vooral moeilijk te koppelen aan activiteiten met een duidelijke begin- en eindtijd.  

 

Als mensen van anderen afhankelijk zijn in hun mobiliteit, dan kijkt men in eerste 

instantie naar de familie. Hoewel er ook behoorlijk veel alternatief aanbod is, 

bijvoorbeeld door vrijwilligersinitiatieven, wordt hier door kwetsbare mensen niet 

optimaal gebruik van gemaakt. Aanbod en vraag lijken elkaar niet altijd te vinden.  

Vervoer is de schakel naar meedoen in de samenleving.  

Mensen met vervoersmogelijkheden, kunnen sociale contacten onderhouden door 

aan activiteiten deel te nemen of bij elkaar op bezoek te gaan. Mensen die geen 

toegang hebben tot vervoer hebben een grotere kans om te vereenzamen. 
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5 DENKRICHTING VERVOLG 
 

 

Op basis van de conclusies komen we tot twee denkrichtingen voor 

vervolgprojecten. Bij beide denkrichtingen geven we een voorbeeld van een 

mogelijk vervolgproject. In overleg met de opdrachtgever kunnen we deze 

denkrichtingen verder uitwerken. Ook in andere vervolgprojecten. 

 
Vraag en aanbod bij elkaar brengen 

Vervoer is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen kunnen 

zonder vervoer niet meedoen aan activiteiten buiten de deur. Aan vervoersaanbod 

is geen gebrek. Helaas wordt niet iedereen bereikt met dit aanbod.  

 

De hulpvraag en het aanbod van vervoer zijn dus niet op elkaar afgestemd. Hier 

kun je vanuit twee perspectieven naar kijken. Enerzijds via de kant van het 

aanbod. Hoe komt het dat het (gecoördineerde) vrijwilligersaanbod niet alle 

mensen bereikt met gebrek aan vervoer? Op welke wijze zou je dit aanbod 

zichtbaar kunnen maken? Aanbod kan ook de vraag creëren: mensen worden zich 

bewust van de behoefte die ze hebben doordat ze zien dat er mogelijkheden zijn. 

Hoe kan het aanbod potentiële gebruikers verleiden?  

 

Anderzijds is er de vraagkant, vanuit het perspectief van de kwetsbare mensen. Op 

welke wijze kan je vraagverlegenheid wegnemen, zodat kwetsbare mensen geen 

schroom hebben om van voorzieningen gebruik te maken? Hoe kunnen kwetsbare 

mensen zich mede-eigenaar voelen van de vervoersvoorzieningen die er speciaal 

voor hun zijn? 

 

 

Mogelijk vervolgproject Betere aansluiting vraag en aanbod vervoer. 

Projectdoel Vervoersinitiatieven worden beter benut door 

kwetsbare mensen. 

Product Checklist 

Wat te doen Maken van een checklist die vervoersaanbieders 

helpt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

(latente) vervoersbehoefte van kwetsbare mensen. 

Stappen  Maken van een verdiepingsslag via onderzoek om 

de inhoud van de checklist te bepalen. 

 Rekening houden met de perspectieven van 

zowel de aanbieder als de potentiële gebruiker 

van het aanbod.  

 Maken van een PR-plan om de checklist bekend 

te maken bij initiatiefnemers, gemeenten en 

andere actoren in de vervoerswereld. 
Te betrekken actoren Gemeenten, vervoersinitiatieven, sociaal team, 

kwetsbare mensen, welzijnswerkers e.a. 
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Eenzaamheid 

De ontbrekende aandacht voor de relatie tussen eenzaamheid en vervoer is een 

andere denkrichting. Wanneer mensen geen mogelijkheden hebben tot vervoer, 

zijn zij aan huis gekluisterd. De leefwereld wordt dan ontzettend klein en het 

sociale netwerk neemt af. Een vergrote kans op vereenzaming is het gevolg.  

 

Opvallend is dat partijen die zich primair richten op eenzaamheid, nauwelijks oog 

hebben voor vervoer. Bij ‘Coalitie Erbij’, de nationale coalitie tegen eenzaamheid, is 

het onderwerp vervoer op de website niet te vinden. Er zijn allerlei aanpakken 

tegen eenzaamheid en voorbeelden van projecten waarin eenzame mensen worden 

betrokken in de samenleving. Daarbij is het uitgangspunt dat mensen zelf ergens 

naar toe kunnen komen, dan wel contacten door middel van een huisbezoek.  

 

Eenzaamheid los je niet op door mensen thuis te bezoeken. De wereld van de 

mensen blijft dan erg beperkt. Deelname aan bredere activiteiten buitenshuis 

vergroot de wereld van mensen. Vervoer is daarvoor essentieel. Hier valt nog een 

wereld te winnen. 

 

 

Mogelijk vervolgproject Vervoer vergroot de wereld 

Projectdoel Het thema vervoer nadrukkelijk op de agenda 

plaatsen van netwerken die actief zijn rondom het 

thema eenzaamheid. 

Product Publicatie (Boekje, brochure, magazine)  

Wat te doen Maken van een publicatie met feitelijke informatie 

en portretten van (ervarings-)deskundigen over de 

gevolgen van gebrek aan mobiliteit voor eenzame 

mensen. 

Stappen  Deskresearch op thema eenzaamheid in relatie 

tot mobiliteit. 

 Contacten leggen met netwerken en 

sleutelfiguren. 

 Afnemen van interviews met (ervarings-) 

deskundigen. 

 Schrijven en vormgeven van publicatie 

 Maken van een PR-plan om de publicatie 

bekendheid te geven. 

Te betrekken actoren Netwerken zoals Coalitie Erbij, (ervarings-) 

deskundigen op de thema’s eenzaamheid en 

vervoer. 
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6 REFERENTIES 
 

 

INTERVIEWS 
 

 

Udenhout (gemeente Tilburg) 

 Bram Luijten (Gemeente Tilburg) - www.tilburg.nl 

 Rob Muselaers (ASVZ, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) - 

www.asvz.nl 

 Conny van Gorp (Zorgboerderij Ons Erf) - www.boerderijonserf.nl 

 José van der Heijden (Contour de Twern) - www.contourdetwern.nl 

 Fien van den Aker - (informatiepunt Loket U)  

 Mevrouw Blom, (Hulpcentrale voor U) – geen website 

 Inwoners Udenhout bij “Sociaal Cultureel Centrum de Peppel” 

(groepsgesprek) - www.depeppeludenhout.nl 

 

Moergestel (gemeente Oisterwijk) 

 Hans Büsgen (Gemeente Oisterwijk) - www.oisterwijk.nl 

 Helga de Kort (Zorgcentrum De Vloet) - www.thebe.nl 

 Jan van Ganzewinkel (Senioren Kennis Netwerk Oisterwijk) - www.skn-

oisterwijk.nl 

 Leo Wiertz (Inlooppunt)- www.inlooppuntoisterwijk.nl 

 Liesbeth Lautenschutz (Contour de Twern) - www.contourdetwern.nl 

 Piet Gelden (Buurtgenoten/Senioren Vereniging Moergestel) - www.kbo-

moergestel.nl 

 Inwoners Moergestel/Oisterwijk bij inlooppunt (groepsgesprek)  

 

Goirle (gemeente Goirle) 

 Leanne van Tilborg (Gemeente Goirle) - www.goirle.nl 

 Coise op ‘t Hoog (De Guldenakker) - www.thebe.nl 

 Wil Schellekens (St. WIG) - www.woneningoirle.nl  

 Ingrid Verhoeven (Contour de Twern) - www.contourdetwern.nl 

 Inwoners Goirle/ Guldenakker (individueel en groepsgesprek) 

http://www.oisterwijk.nl/
http://www.thebe.nl/
http://www.skn-oisterwijk.nl/
http://www.skn-oisterwijk.nl/
http://www.inlooppuntoisterwijk.nl/
http://www.contourdetwern.nl/
http://www.kbo-moergestel.nl/
http://www.kbo-moergestel.nl/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 


