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1. INLEIDING
 

Het UVV project ‘Begeleid Vervoer’ bestaat al ruim 20 jaar.  Het doel van het project is het 

vervoeren en begeleiden van mensen die tijdelijk of permanent niet zelfstandig kunnen reizen.  

Denk aan vervoer naar en van het Ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook voor familiebezoek of een 

middagje shoppen. Er is een wettelijk kader (de wet op het Personenvervoer), waarin feitelijk 

staat dat betaald vervoer van personen zonder vergunning niet is toegestaan. Maar In de wet 

wordt wel een uitzondering gemaakt voor vervoer door vrijwilligersorganisaties.  Voorwaarden 

zijn dan wel: 

 De vergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijke autokosten (brandstof, 

verzekering, wegenbelasting, afschrijving, reparatie en onderhoud) plus bijkomende 

kosten. 

 Er is een maximum verbonden aan de hoogte van de vergoeding van bijkomende 

kosten. Deze is een ministeriële regeling vastgelegd.  

 Voor de gebruikte auto moet – naast de verplichte WA-verzekering – ook een 

inzittenden verzekering zijn afgesloten. 

 Het vervoer mag geen ernstige inbreuk maken op de lokale taximarkt.  

Het project Begeleid Vervoer van UVV is uitgebreid getoetst op deze criteria. We voldoen op alle 

fronten aan de vereisten.  De nadruk ligt bij ons op begeleid vervoer. We vervoeren in beginsel 

alleen mensen die niet meer zelfstandig kunnen reizen en begeleiden deze vanuit huis tot aan 

de bestemming, als de klant dat wil ook in de bestemming, en weer terug.  

Een voorbeeld: 

De klant is afhankelijk van een rolstoel. De man of vrouw is lid van een zangkoor, maar kan deze 

hobby niet meer uitoefenen. Met een rolstoel gebruikmaken van het openbaar vervoer is op 

zich wel mogelijk, maar erg omslachtig en bovendien moet er dan altijd iemand mee. De rolstoel 

is wel inklapbaar, maar de man of vrouw kan niet zelf autorijden. Deze klant wordt elke week 

thuis opgehaald door een vrijwilliger van UVV die hem of haar tot in de repetitieruimte van de 

zangclub brengt. Afhankelijk van de gemaakte afspraken wacht de vrijwilliger of gaat naar huis 

en komt terug als de repetitie is afgelopen om de klant weer veilig thuis te brengen.  

Omdat de begeleider bij de klant in huis komt, is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 

verplicht. Er zijn op dit moment 11 chauffeurs/begeleiders werkzaam in het project Begeleid 

Vervoer, die zo af en toe een ritje maken. Er was altijd veel behoefte aan onze dienstverlening: 

Er is een tijd geweest dat we zo ongeveer 150 ritten per maand uitvoerden. Maar dat is 

inmiddels flink teruggelopen, o.a. omdat er de laatste jaren te weinig aan PR is gedaan en er 

meer/andere partijen op de markt zijn gekomen die vervoer aan senioren aanbieden. 

Die bieden echter tot nu toe geen begeleiding, zoals wij dat doen. Maar soms bieden ze vervoer 

aan een tegen lagere vergoeding. En vrijwillige chauffeurs worden door die partijen soms ook 

betaald.  
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We gaan binnenkort bekijken of we het huidige tarief (7,50 uit en thuis in Zoetermeer, plus eventuele 

parkeerkosten) nog passend is. Uitgangspunt moet zijn en blijven dat de autokosten niet uitstijgen 

boven de werkelijke kosten èn dat het werken voor UVV de vrijwilliger geen geld zou mogen kosten.  

 

We hebben recentelijk al contacten gehad met stichting WOEIJ, die in Leidschendam/Voorburg 

eenzelfde dienst aanbiedt. Ook is gesproken met vrijwillige vervoerders in Woerden en Barneveld. 

Recentelijk is ook in het NIZ over de vervoersproblematiek gesproken. Daar heeft De Volharding zich 

aangemeld als nieuwe partij op het gebied van vervoer.   

 

Conclusie was dat de versplintering en ongelijkheid (tarief, wel of geen begeleiding, beloning van de 

chauffeurs, etc.) voor veel onduidelijkheid zorgt: Enerzijds is er sprake van te veel aanbod, anderzijds 

blijken mensen de weg niet meer te kunnen vinden naar de juiste aanbieder. Eén van de manieren 

om daar wat aan te doen is het opzoeken van samenwerking met één of meer van deze partijen. Nel 

van Pelt van De Zonnebloem inventariseert welke partijen met vervoer van kwetsbare ouderen bezig 

zijn. Uiteindelijk doel is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de markt via 

samenwerking beter te bedienen. Namens UVV zal Ton Jense aan dit overleg deelnemen.  

 

Met of zonder samenwerking of tariefsaanpassing: Er moet wat gebeuren aan de positionering van 

het project. Onze dienstverlening en dan met name de manier waarop we dat ANDERS doen dan 

anderen moet (veel) meer bekendheid krijgen in de doelgroep. In de rest van dit communicatieplan 

wordt beschreven hoe we dat voor elkaar gaan krijgen en wat dit voor het project betekent.  

 

2. DOELEN 

 

2.1  Bekendheid vergroten 
Zoveel mogelijk mensen in de doelgroep het project Begeleid Vervoer van UVV zouden 

moeten kennen. En uiteraard moeten ze ons dan ook nog weten te vinden.  

Onze dienstverlening moet voor alle betrokkenen helder zijn. Het gaat om begeleid 

vervoer door vrijwilligers met eigen auto tegen een kostendekkende vergoeding. We zijn 

geen goedkoop alternatief voor een taxi. Alleen mensen die niet (meer) zelfstandig 

kunnen reizen, kunnen gebruik maken van onze dienstverlening. Een inklapbare rolstoel 

kan altijd mee. Dat geldt ook voor kinderen, een begeleider of een huisdier.  

 

2.2  Continuïteit borgen 
De continuïteit van het project moet op alle fronten worden geborgd. Informatie oer onze 

dienstverlening (folders/website, etc.) moeten actueel zijn en blijven. Potentiële klanten 

moeten onze dienstverlening blijven waarderen, we moeten kunnen beschikken over 

voldoende gemotiveerde chauffeurs/begeleiders, het telefoonnummer moet tijdens onze 

openingstijden altijd bereikbaar zijn (doorschakelen bij afwezigheid) en het geheel moet 

aan de wettelijke vereisten blijven voldoen.  
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3. DOELGROEPEN 
 

3.1  (Potentiële) klanten 
We rekenen bijna iedereen tot onze doelgroep, die van A naar B wil, maar niet zelfstandig 

kan reizen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die afhankelijk zijn van een 

elektrische rolstoel of in bed liggen. Deze mensen hebben een speciale rolstoelwagen of 

een ambulance nodig. Dat kunnen we niet bieden.  De beperking van niet zelfstandig 

kunnen reizen kan permanent of tijdelijk zijn, daar maken we geen onderscheid in. 

 

De vraag is natuurlijk: ‘Waar vinden we potentiële klanten?  

De meeste kans van slagen hebben we in de verpleeg- en verzorgingshuizen en 

aanleunwoningen. Maar er zijn vast en zeker ook buiten deze locaties veel mensen in 

Zoetermeer die (al dan niet tijdelijk) iets aan onze dienstverlening zouden kunnen 

hebben.  Deze mensen kunnen wellicht worden bereikt via huisartsen, fysiotherapeuten, 

ziekenhuis, etc.  

 

In beide gevallen kan gebruik worden gemaakt van een aansprekende folder op de locatie 

(bij de receptie of op het prikbord). In de verpleeg- en verzorgingshuizen en in het 

ziekenhuis heeft UVV goede contacten. De betreffende coördinator kan daar de dienst 

Begeleid Vervoer bespreekbaar maken.   

Voor beide groepen geldt dat een goed geschreven redactioneel stuk in één of meer van 

de lokale huis-aan-huis bladen kan helpen.  Indirect vinden we mensen in beide groepen 

via mensen in hun omgeving. Denk daarbij nadrukkelijk aan het gebruik van Facebook.  

Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat mensen ons kunnen vinden en benaderen via 

onze eigen website. Dat is momenteel nog niet het geval.  

 

 3.2 Partners 
In het Netwerk Informele Zorg (NIZ) heeft De Volharding zich gepresenteerd als nieuw lid 

met name ook op het gebied van vervoer. Vastgesteld werd dat het hele vervoersaanbod 

voor senioren in Zoetermeer erg versnipperd is, dat er geen gelijk speelveld is voor de 

aanbieders van vervoer (sommigen krijgen subsidie, anderen betalen vrijwilligers een 

vergoeding etc.) en dat het bovendien zo is dat ondanks subsidieverstrekking hele delen 

van Zoetermeer niet of slecht bediend worden. Geconcludeerd werd dat je, als je daar iets 

aan wil doen je moet starten in beeld te brengen wat er is en vervolgens samenwerking 

op moet zoeken en zorgen dat je elkaar niet (letterlijk) in de wielen rijdt en afspraken 

maakt over een goede verdeling van het aanbod. Toen gevraagd werd wie dat wilde 

trekken, heeft de voorzitter van Zonnebloem Zuid (Nel van Pelt) op zich genomen daarin 

het voortouw te nemen.  Uiteraard gaan we ons op de kaart laten zetten door duidelijk te 

maken wat UVV doet met het project Begeleid Vervoer.  

Of dit gaat leiden tot een daadwerkelijke samenwerking is nog de vraag. Daar is het nog 

wat te vroeg voor. Maar we houden de vinger aan de pols.  
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3.3 Begeleiders/Chauffeurs 
Met het oog op de actuele situatie zal de primaire aandacht nu gericht worden op het 

vergroten van onze bekendheid onder (potentiële) klanten.  Het werven van nieuwe 

chauffeurs is vooralsnog niet aan de orde. Toch kan het geen kwaad om nu alvast na te 

denken over een situatie waarin dat weer nodig wordt. 

 

We gaan – voor zover dat nog niet is gebeurd – op papier zetten  aan welke eisen nieuwe 

chauffeurs en hun auto’s moeten voldoen, wat wel en niet vanuit de UVV is verzekerd, 

etc.  

 

3 AANPAK 
We gaan het als volgt aanpakken: 

 

4.1 Vergroten bekendheid 
Allereerst moet er een goed leesbaar stuk voor de website worden geschreven, waarin 

we uitleggen wat het project Begeleid Vervoer precies inhoudt. Dit wordt een aparte 

sectie in de website die alleen over het project Begeleid Vervoer gaat1.   

 

De tekst en afbeeldingen die we gebruiken op de website, worden ook verwerkt in een 

folder2, die we gaan achterlaten in de verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuis, en de 

praktijken van huisartsen en fysiotherapeuten. Vooralsnog gaat het om een beperkte 

oplage. Gedacht wordt aan maximaal 500 stuks. De kosten voor het maken van de folder 

worden begroot op minder dan € 100,=, maar deze kunnen eventueel ook in eigen 

beheer worden vervaardigd. 

 

We gaan ook een redactioneel stuk plaatsen in één of meer van de huis-aan-huis 

kranten (Streekblad, Postiljon, Dichtbij) en we gaan onze Facebook pagina gebruiken om 

de bekendheid van het project nog verder te vergroten.  

 

 

4.2 Mobiliseren van het interne netwerk 
Eerste stap in de uitvoering is het publiceren van de Facebookpagina voor UVV 

Zoetermeer. Daar is niet veel méér voor nodig dan een druk op de knop. De feitelijke 

uitdaging ligt in het bekendmaken van deze pagina in ons gehele netwerk. Denk aan alle 

(ex)vrijwilligers, VIP, Welthuis, Palet welzijn, Gemeente, Plicare, Lange Land Ziekenhuis, 

etc. We moeten zoveel mogelijk mensen in deze doelgroepen overhalen ‘vriend’ van 

onze Facebookpagina te worden.  

                                                             
1  Overigens komen er ook aparte secties voor alle andere activiteiten van UVV Zoetermeer. 
2  Analoog aan het voorbeeld van de stichting WOEIJ die een vergelijkbare dienst aan inwoners van 

Voorburg/Leidschendam aanbiedt. 
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Dat krijgen we alleen voor elkaar door er veel energie in te steken. Dit begint bij de 

chauffeurs van Begeleid Vervoer. Die gaan ervoor zorgen dat de folders bij alle 

gezondheidscentra (huisartsen, fysiotherapeuten, maar ook tandartsen, etc.) komen te 

liggen. Er ligt ook een taak voor de coördinatoren in het bestuur. Die moeten 

contactpersonen bij onze partners, projectleiders en andere vrijwilligers in alle 

persoonlijke contacten enthousiasmeren.  Dit kan gecombineerd worden met eenzelfde 

taak voor Levensboeken. Projectleiders en vrijwilligers kunnen dan hun directe collega’s 

weer aanmoedigen om vriend van UVV Zoetermeer te worden. De medewerker 

Communicatie zal deze inzet initiëren en coördineren.  

 

Om deze actie te ondersteunen zouden we iedere passende gelegenheid moeten 

aangrijpen om ook onze externe relaties, zoals Lange Land Ziekenhuis, Welthuis, Plicare, 

Palet Welzijn en Vierstroom te betrekken in onze pogingen om Begeleid Vervoer in een 

zo groot mogelijk deel van de doelgroep op het netvlies te krijgen. Ook hier is weer een 

schone taak weggelegd voor de UVV coördinatoren. Dit zijn geen eenmalige acties, maar 

een doorlopend aandachtspunt.  

 

4.3 Bekendheid geven aan het project Begeleid Vervoer 
De folder wordt nu ook (als leesbare tekst en te downloaden bestand) op de website 

gepubliceerd.  We gaan proberen om locatiemanagers van Welthuis en het ziekenhuis, 

en de activiteitencoördinatoren van Palet Welzijn zover te krijgen dat ze op hun website 

een verwijzing maken naar onze project, of onze folder op het mededelingenbord en/of 

bij de receptiebalie op te hangen/neer te leggen. Ook hier vragen we onze coördinatoren 

om voor ons ‘op pad te gaan. Deze activiteit gaat begin september plaatsvinden. De 

coördinatoren kunnen ook de aanspreekpunten van andere projecten om assistentie 

vragen. 

    

 

4.4 Financiering borgen 
De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van dit plan zijn beperkt: In beginsel 

worden de kosten voor de folder eigen middelen (privé) betaald door de uitvoerders. Als 

blijkt dat (veel) meer folders nodig zijn, moeten we de financiering hiervan apart regelen.  

 

4.5 Meten van resultaten / bijsturen waar nodig 
Doorlopend moet er een beeld zijn van hoe vaak we benaderd worden door nieuwe 

klanten. We vragen nieuwe klanten hoe ze ons hebben gevonden. Op die manier houden 

we zicht op welke onderdelen van de campagne succesvol zijn en welke niet.  

We monitoren ook de groei (dan wel krimp) in het aantal ritten.  
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4 UITVOERING 
De uitvoering van dit communicatieplan vergt veel tijd en energie van mensen. De projectleider 

Begeleid Vervoer kan dit niet alleen. Daarom zal een beroep worden gedaan op alle 

bestuursleden (voorzitter en coördinatoren gaan Begeleid Vervoer bespreekbaar maken in hun 

eigen interne en externe netwerk). De medewerker communicatie gaat helpen bij de 

samenstelling en vormgeving van de benodigde communicatie-uitingen en eventueel een format 

voor het vastleggen van de resultaten. Vóór plaatsing worden alle communicatie-uitingen 

(Website, Facebook, folder, nieuwsbericht, etc.) altijd zorgvuldig beoordeeld door de 

bestuursleden en de projectleider Begeleid Vervoer.  

 

5 PLANNING 
We beginnen met het vergroten van de bekendheid van Begeleid Vervoer. De folders worden 

gemaakt en gedrukt (1), Het stuk voor de website kan worden geplaatst, uiteraard nadat dit is 

geaccordeerd (2). Eind augustus zetten we een stuk in de huis-aan-huis bladen (3).  

Vanaf eind augustus gaan we breed uitpakken met een actie op Facebook (4). En we brengen 

het project mondeling onder de aandacht van onze partners (5). We leggen dan ook onze folders 

op de plekken waar deze hopelijk worden gevonden door mensen in de doelgroep, of anderen 

die mensen in de doelgroep kennen (6). Naar aanleiding van de doorlopende meting en 

bijsturing (6) zal worden bepaald wanneer welke vervolgactie moet worden ingezet en op welke 

manier.  

 

 

 


