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© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Trafficon. Gegevens uit dit document zijn 

uitsluitend bedoeld voor deze opdracht. 
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1 INLEIDING. 

Door Trafficon is aan de Werkgroep Vervoer Peel 6.1 aangeboden om een kort 

onderzoek in te stellen naar de huidige situatie met betrekking tot het cliëntenvervoer. 

Dit om enig inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van eventuele 

kostenbesparingen. Trafficon heeft daartoe een “quick scan” gemaakt. Onderstaand zal 

kort op de uitkomsten van die “quick scan” worden ingegaan. 

Benodigde documenten. 

Voor het uitvoeren van de “quick scan” wordt gebruik gemaakt van de door de 

instellingen aangeleverde gegevens. Om de benodigde informatie te verkrijgen is een 

uitvraag gedaan onder 98 instellingen die op een of andere manier in de Peel regio 

actief zijn. In de uitvraag werden de navolgende gegevens gevraagd: 

 een kopie van de contracten die de instellingen gesloten hebben met de 

vervoerders. Daar moeten dan in elk geval wel de prijsafspraken in staan. (per 

instelling); 

 het aantal cliënten dat vervoerd wordt (per instelling); 

 het aantal routes dat verreden wordt (per instelling); 

 een overzicht van de locaties en de openingstijden van die locaties (per 

instelling); 

 een kopie van de facturen van de vervoerder (van bijv. een maand) inclusief de 

bijlagen bij die factuur. Uiteraard ook nu weer per instelling; 

 de kosten van het vervoer op jaarbasis (per instelling). 

Op de bovenstaande uitvraag hebben 42 instellingen gereageerd. Van die 42 

instellingen gaven 11 instellingen aan dat er één of meerdere cliënten vervoerd 

worden. Bij 7 instellingen wordt het vervoer uitgevoerd door een taxibedrijf en 4 

instellingen geven aan zelf het vervoer te regelen. 

Aan de hand van de ontvangen informatie is onderstaand de bevindingen 

weergegeven. 

Rapportage 

Op basis van die input is de huidige situatie met betrekking tot het cliëntenvervoer 

kort in beeld gebracht op de navolgende onderdelen: 

 vervoer; 

 tarieven; 

 kosten. 

Onderstaand zal op de bovenstaande onderwerpen worden ingegaan.  

 

 

2 BEVINDINGEN  

Vervoer 

Zoals in het voorgaande al is aangegeven hebben niet alle instellingen op de uitvraag 

gereageerd en van de instellingen die gereageerd hebben zijn in diverse gevallen niet 

alle gevraagde gegevens aangeleverd.  

 

Normaal gesproken worden de spelregels met betrekking tot het cliëntenvervoer door 

de opdrachtgevers bepaald en vastgelegd in een programma van eisen. Hoe beknopt 
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of uitgebreid dat programma van eisen ook is, is het simpele feit dat het er is alleen al 

een goede zaak. Van de instellingen die het vervoer laten uitvoeren door een 

taxibedrijf wordt verondersteld dat een soort programma van eisen aanwezig is. 

Omdat die gegevens niet uitgevraagd zijn is dan ook geen inzicht verkregen in de 

eisen die de instellingen aan het vervoer stellen. Op basis van de ervaringen van 

Trafficon is echter de verwachting dat die eisen niet voor elke instelling gelijk zijn.  

Contracten 

Zoals al aangegeven maken 7 instellingen gebruik van een taxibedrijf voor het 

uitvoeren van het cliëntenvervoer. Het betreft in totaliteit 6 verschillende vervoerders. 

Munckhof Taxi verzorgt het vervoer voor twee instellingen Er is een grote 

verscheidenheid in contracten en einddata van die contracten. Het langst lopende 

contract eindigt op 31-12-2018 maar kan dan nog verlengd worden. Andere contracten 

zijn feitelijk beëindigd maar worden stilzwijgend van jaar tot jaar verlengd. Wat dat 

dan weer voor gevolgen heeft voor de tarieven is niet in alle gevallen even duidelijk. In 

sommige contracten zijn, naast de gebruikelijke bepalingen over contractduur en 

tarieven en dergelijke, ook operationele aspecten opgenomen. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan chauffeurseisen of maximale verblijfstijd en dergelijke. De meeste 

contracten hebben een mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden maar die 

ontbindingsmogelijkheden zijn niet voor elke instelling gelijk. Dat maakt het ontbinden 

van een overeenkomst bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen of een wijziging in de 

financieringsstructuur niet altijd even gemakkelijk. 

 

Conclusie 

Contracten zijn zeer divers voor wat betreft de inhoud en de contractduur. Opzeggen 

van contracten waarvan de looptijd nog niet is beëindigd is niet eenvoudig. De meeste 

contracten zijn echter op redelijk korte termijn opzegbaar omdat deze (stilzwijgend) 

van jaar tot jaar verlengd worden dan wel geen formeel contract aanwezig is. 

In sommige contracten zijn ook eisen aan de kwaliteit van het vervoer opgenomen 

maar dat is zeker niet bij alle contracten het geval. Daar waar dergelijke eisen zijn 

opgenomen in contracten verschillen die eisen ook nog vaak van elkaar. 

Kortom een grote diversiteit in vorm en inhoud van contracten. 

Tarieven 

Net als bij de contracten is er ook bij de tarieven een grote diversiteit te zien. De ene 

instelling werkt met een tarief per cliënt per rit, de andere instelling met een prijs per 

beladen uur en bij weer een andere instelling wordt gefactureerd op regiebasis of is er 

sprake van een tarief per inzetuur. Daarnaast zijn de tarieven ook qua hoogte erg 

verschillend. Op zich kan dat natuurlijk omdat die tarieven nu eenmaal van veel 

factoren afhankelijk zijn maar omgerekend naar inzetuurtarief zijn de verschillen nog 

steeds groot en dat is een simpele constatering. Onderstaand een overzicht: 

 Instelling 1:  regiebasis 

 Instelling 2: prijs per beladen uur/inzetuur (niet echt duidelijk) 

 Instelling 3: prijs per beladen uur 

 Instelling 4: prijs per route/beladen uur/inzetuur (niet echt duidelijk) 

 Instelling 5: prijs per cliënt per rit. Drie verschillende tarieven. 

 Instelling 6: prijs per cliënt per rit 

 Instelling 7: prijs per inzetuur 
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De tarieven per cliënt per rit variëren van € 4,90 per rit tot € 14,19 per rit bij de ene 

instelling en € 8,40 bij een andere. Dergelijke verschillen zijn ook terug te vinden in de 

tarieven per beladen uur of inzetuur. Teruggerekend naar inzetuur liggen de tarieven 

tussen ongeveer € 29,00 en € 40,00 per inzetuur. 

 

De tariefsystematiek, prijs per inzetuur, is voor de vervoerder een systematiek met 

weinig risico’s. Het is echter ook een systematiek die voor de opdrachtgever niet of 

nauwelijks controleerbaar is. Bedoeld wordt daarmee dat het aantal inzeturen niet 

controleerbaar is tenzij duidelijke afspraken gemaakt worden over de manier waarop 

die inzettijd wordt bepaald (bijv.: vaste aan- en afrijtijd plus beladen tijd).  

De systematiek, prijs per beladen uur, is eveneens voor de vervoerder een 

systematiek waar weinig risico’s aan kleven. De beladen tijd wordt bepaald met behulp 

van een afgesproken routeplanner waarbij eveneens de instellingen van de 

routeplanner worden vastgelegd. Deze systematiek is voor een opdrachtgever goed te 

controleren.  

Een tarief per cliënt per dag maakt voor de opdrachtgevers factuurcontroles 

gemakkelijk. Voor een vervoerder is het echter een tariefstructuur met risico’s, heel 

zeker als die zijn tarieven gebaseerd heeft op zoveel mogelijk combineren van 

cliënten. Immers, indien een paar cliënten een dag of een paar dagen niet meegaan 

dan kan de vervoerder niet de combinatie halen die hij nodig heeft om een redelijke 

opbrengst per uur te realiseren. Daarnaast kan het zijn dat door aanmelding van een 

nieuwe cliënt dat hij die cliënt alleen moet vervoer omdat geen combinatie mogelijk is. 

Een vervoerder zal dat soort risico’s in zijn tarief incalculeren.  

 

De meeste tarieven worden geïndexeerd. De te hanteren index verschilt echter weer. 

De ene keer wordt de NEA als index gehanteerd en in het andere contract is het de CPI 

index of een daarvan afgeleide index (bijv. CPI vervoer) 

 

Conclusie. 

Er is bij de verschillende contracten, geen sprake van een eenduidige tariefstructuur. 

Bij het hanteren van een prijs per inzetuur is het controleren van facturen door de 

opdrachtgever erg lastig.  

Duidelijk is ook dat er gehanteerde tarieven in hoogte erg verschillend zijn. Een tarief 

van € 29,00 per inzetuur is erg laag terwijl een tarief van € 40,00 per inzetuur wel wat 

aan de hoge kant is.  

Locaties 

Uit de door de instellingen aangeleverde gegevens blijkt dat de aanvang- en eindtijden 

ook veel variëren. Zo zijn er sommige instellingen die 09:00 uur als aanvangstijd 

kennen en anderen 09:45 of 10:00 uur. De eindtijden variëren eveneens van 16:00 

uur tot 17:00 uur. In sommige gevallen worden er ook nog tussentijden gehanteerd 

zoals 13:00 uur als eindtijd voor de ochtend en 13.00 uur als aanvang voor de 

middag. In hoeverre instellingen hiermee flexibel omgaan is niet bekend. 

De aanvangstijd 09:00 uur is vanuit vervoersoptiek of beter gezegd vanuit 

kostenoptiek een minder goede tijd. Normaal gesproken heeft een vervoerder een 

bepaald pakket aan werk en dat pakket bestaat veelal uit een pakket woon-

werkverkeer (vaak voor een sociale werkplaats)m leerlingenvervoer en zorgvervoer. 

Het woon-werkverkeer kent vaak als aanvangstijd 07:30 uur of 08:00 uur en het 

leerlingenvervoer 08:45 of 09:00 uur. Als de dagbesteding op een locatie om 09:00 

uur begint zal de vervoerder daarvoor een extra voertuig moeten inzetten en dat is 
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relatief duur. Als de dagbesteding om 09:45 uur of 10:00 uur begint dan kan het 

vervoer uitgevoerd worden door hetzelfde voertuig als waarmee ook de leerlingen zijn 

vervoerd. “Volgtijdelijk bundelen” wordt dat genoemd. Dat volgtijdelijk bundelen kan 

tot behoorlijk wat efficiency voordeel leiden. Besparingen tot 25% op de kosten van 

het vervoer zijn daarbij al vaker gerealiseerd.  

Kosten  

De kosten van het cliëntenvervoer zijn van veel factoren afhankelijk. Denk daarbij o.a. 

aan: 

 tarieven; 

 bezettingsgraad; 

 aanvangs- en eindtijden; 

 aantal inzeturen. 

Over de tarieven is in het voorgaande al het een en ander aangegeven.  

De bezettingsgraad in de voertuigen is bij een enkele instelling erg laag in vergelijking 

met referentiegegevens (soortgelijk vervoer). Diverse routes worden uitgevoerd met 

slechts één of twee cliënten in het voertuig. De oorzaak daarvoor is divers zoals 

afwijkende aanvangs- en eindtijden, mutaties (ziek of afwezigheidsmeldingen), 

cliënten die vanuit hetzelfde vetrekadres naar een locatie gaan waarvan de een dan 

weer rond de middag naar huis gebracht wordt en de anderen in de middag. Allemaal 

zaken die leiden tot versnippering van het vervoer en een lagere bezettingsgraad. Dat 

betekent dat er relatief veel voertuigen moeten worden ingezet om iedereen vervoerd 

te krijgen en bij een afrekensystematiek op basis van inzettijd of beladen tijd leidt dat 

tot veel inzeturen en dus hogere kosten. Op basis van de aangeleverde gegevens kan 

geconstateerd worden dat hier efficiencywinst te behalen is. Temeer daar alle 

onderzochte instellingen in een redelijk beperkt gebied actief zijn en door het vervoer 

te bundelen er combinatievoordelen kunnen en zullen ontstaan. 

Vervoer is altijd een afgeleide van iets. Vaak van beleidsmatige keuzes die in een 

organisatie gemaakt worden en/of van uitvoeringsaspecten zoals bijvoorbeeld het 

verplicht in moeten zetten van vaste chauffeurs. 

Dat betekent dat efficiencywinsten zeker te behalen zijn maar daarvoor mogelijk wel 

keuzes gemaakt moeten worden. Nader onderzoek is daarvoor noodzakelijk.  

 

Wat wel geconstateerd wordt is dat er niet alleen vervoer wordt geboden op de vaste 

tijden van een locatie maar ook op afwijkende tijden. Zo blijkt uit de factuurgegevens 

dat er ritten worden uitgevoerd om 12.00 uur en 12.30 uur, om 13.00 uur om 17.00 

uur en ga zo maar door. In principe is dat bijna allemaal individueel of solo vervoer en 

daarmee normaal gesproken duur vervoer. Duidelijk is ook dat niet alle cliënten op alle 

dagen vervoerd worden. Er is wel elke dag vervoer maar niet iedereen reist elke dag. 

Dat betekent dat mogelijk nog bespaard kan worden op de vervoerskosten door te 

kijken in hoeverre het mogelijk is om mensen op een andere dag naar de 

dagbesteding/dagbehandeling te halen. Mogelijk dat hierdoor een dag geen vervoer 

noodzakelijk is. 

 

De vergoeding die de instellingen krijgen zijn sinds een aantal jaren behoorlijk naar 

beneden bijgesteld. Deze lage tarieven zijn overgenomen in de WLZ en veelal ook door 

gemeenten. Dat betekent dat het bijna niet mogelijk is om het vervoer kostendekkend 

uit te voeren zonder dat er fundamenteel in beleidsmatige zin naar de zorg en het 

vervoer wordt gekeken. Zoals reeds gezegd is vervoer een afgeleide van iets. Van 

processen, beleid en besluiten die in een organisatie worden genomen. 
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De beste methode om te besparen op de kosten van vervoer is om te: 

 zorgen dat er niemand in het vervoer komt en als er dan toch mensen vervoerd 

moeten worden, zorg dan dat er zo weinig mogelijk vervoer noodzakelijk is;  

 zorg voor vervoer over zo kort mogelijke afstanden; 

 richt het vervoer verder zo efficiënt en effectief mogelijk in en zorg voor 

professioneel contractbeheer. 

Met zorgen dat niemand in het vervoer komt is eigenlijk bedoeld dat men eerst kijkt 

welke mogelijkheden de cliënt zelf heeft om het vervoer zelf te regelen. Dat kan 

bijvoorbeeld met familie of door gebruik te maken van vrijwilligers. Het is een proces 

dat zich eigenlijk afspeelt voor of in het kader van de indicatiestelling. Na 

indicatiestelling kunnen vrijwilligers nog steeds een rol spelen maar dan vanuit de 

instelling geregeld.  

Contractbeheer 

Professioneel vervoer vraagt om professioneel contractbeheer. Hoe het contractbeheer 

nu per instelling geregeld is, is niet duidelijk. Goed en professioneel contractbeheer 

zorgt er voor dat inzicht in kosten ontstaat en dat kosten beheersbaar blijven. 

Samenwerken op het gebied van contractbeheer leidt ook per definitie tot lagere 

kosten per instelling dan wanneer elke instelling voor zich het contractbeheer uitvoert. 

Ook hier leidt bundeling tot schaalvoordelen! 

Conclusie 

De conclusie die, met betrekking tot het cliëntenvervoer, in hoofdlijnen getrokken kan 

worden is dat er mogelijkheden lijken te zijn om tot kostenbesparingen te komen. De 

basis van die conclusie ligt in de navolgende feiten: 

 totale vervoerskosten bedragen ongeveer €850.000,00 per jaar; 

 het aantal unieke cliënten met vervoer is ongeveer 300. Daarbij moet 

opgemerkt worden dat niet iedereen het aantal unieke cliënten heeft 

doorgegeven maar bijvoorbeeld het aantal ritten. Dat hoeft niet persé gelijk te 

zijn aan het aantal unieke cliënten. Daarnaast is niet in alle gevallen duidelijk of 

de opgegeven aantallen alleen betrekking hebben op de Wmo cliënten of het 

ook de WLZ cliënten betreft; 

 veel verschil in hoogte tarieven; 

 veel verschillende vervoerders elk met hun eigen werkwijze en tarief; 

 aanvang- en eindtijden die zodanig zijn dat volgtijdelijk bundelen niet altijd 

mogelijk is; 

 alle zorginstellingen opereren gezamenlijk in een redelijk beperkt gebied maar 

ieder regelt zijn eigen vervoer. Samenwerking met betrekking tot het vervoer is 

er slechts in beperkte mate. Mogelijkheden om het vervoer efficiënter in te 

richten lijken echter aanwezig te zijn; 

 cliënten gaan niet elke dag van de week naar een dagbestedingslocatie en gaan 

mogelijk ook niet naar de dichtstbijzijnde locatie (omdat die locatie eventueel 

van een collega instelling is). Mogelijk dat bundeling van dagbesteding en of 

locaties voordelen kan opleveren. 

 

3 Advies 

Om echt goed en gedegen te beoordelen of samenwerking zinnig is en die 

samenwerking ook leidt tot lagere vervoerskosten, is het nodig om nader onderzoek te 
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doen. Op basis van hetgeen in het voorgaande is aangegeven lijkt het in elk geval 

zinnig om dat nader onderzoek uit te voeren. Geadviseerd wordt dan ook om: 

 een nader onderzoek te doen naar de effecten van samenwerking met 

betrekking tot de uitvoering van het vervoer en het effect daarvan op de kosten 

van dat vervoer; 

 bij dat onderzoek ook te kijken naar de effecten van een eventuele aanpassing 

van de aanvang- en eindtijden op de kosten van het vervoer; 

 het onderzoek uit te voeren conform onderstaand stappenplan. 

 

Stappenplan 

Nr. Omschrijving activiteit Datum 

1.  Start onderzoek 15-04-2016 

 

2.  Aanleveren vragenlijst/format voor uitvraag gegevens 15-04-2016 

 

3.  Aanleveren gegevens door instellingen 13-05-2016 

 

4.  Controle aangeleverde gegevens 19-05-2016 

 

5.  Routeplanningen maken 30-05-2016 

 

6.  Concept rapportage opstellen  03-06-2016 

  

7.  Overleg opdrachtgevers 10-06-2016 

 

8.  Rapportage definitief maken 15-06-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roermond. 

Trafficon 

Chrit Wolfhagen 


