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Samenvatting GoOV pilot 

In dit project is in het Fieldlab Gehandicaptenzorg (FGZ) het product ‘GoOV’ van GoOV B.V.               

getest. GoOV bestaat uit 3 onderdelen die samen de reisbegeleiding verzorgen: De GoOV             

App, het GoOV Portaal en de GoOV Hulplijn. Met GoOV kunnen mensen met een              

verstandelijke of cognitieve beperking veilig en zelfstandig het OV gebruiken. GoOV is de             

eerste dynamische reis begeleidingsdienst voor het OV in Nederland, die rekening houdt met             

de actuele reislocatie en relevante reisinformatie op de route. GoOV begeleidt de reiziger van              

deur tot deur; op de looproute tot in het openbaar vervoer en vervolgens naar de               

eindbestemming. GoOV is een ‘slimme tomtom’ die de reiziger op de juiste momenten             

reisinstructies aanreikt, reis afwijkingen signaleert en alternatieve reisroutes adviseert. Deze          

test is uitgevoerd door 11 cliënten met verschillende ondersteuningsbehoeften. De cliënten           

zijn uit verschillende  woongroepen/dagbestedingen bij ’s Heeren Loo, Siza en Philadelphia. 

Dit project had als voornaamste doel om zoveel mogelijk cliënten van GZ-organisaties            

zelfstandig(er) en veilig te laten reizen in het OV om zo de zelfredzaamheid te vergroten. Met                

dit project willen we een bijdrage leveren aan de opschaling door te onderzoeken of het               

reizigersprofiel waarmee nu wordt geselecteerd adequaat is en de geschiktheid van de            

GoOV te testen voor de doelgroep NAH. 

De zorginstellingen hebben reizigers geworven in de doelgroep licht tot matig VG en NAH en               

geselecteerd volgens het door GoOV gehanteerde reizigersprofiel en de door Siza           

ontwikkelde stoplicht-methode. Bij Philadelphia zijn aanvullende selectiecriteria opgenomen:        

de verstaanbaarheid van de cliënt en zijn/haar mobiliteit. Het werven, daarna overtuigen en             

vervolgens screenen van cliënten om over te stappen van de ‘gemakkelijke taxi’ naar het              

‘minder gemakkelijke OV-reizen is complex gebleken. Er hebben 8 VG cliënten en 3 NAH              

cliënten van de beoogde 13 VG en 10 NAH cliënten aan deze pilot meegewerkt. Er is geen                 

indicatie dat de stoplicht-methode en de intake-methode niet passend is qua onder- en             

bovengrens voor het niveau van cliënten. Er zijn echter te weinig reizigers geworven en              

gescreend om hier een onderbouwd oordeel over te kunnen geven. 

Na de intake is de smartphone van de reizigers voorzien van de GoOV app, de GoOV portal is                  

ingericht en zijn de reizigers door GoOV B.V. getraind. Vervolgens is er samen met de               

begeleider een aantal begeleide reizen gemaakt en is er toegewerkt naar de eerste             

zelfstandige reis. Tijdens de oefen reizen is continu data verzameld in het Portaal, zoals              

tijdstippen, duur van de reis, bestemmingen, aantal overstappen, gelukt/niet gelukt,          

callcenter gebeld, reden van bellen naar callcenter, etc. Na een periode van enkele weken              

zelfstandig reizen is er een terugkombijeenkomst geweest waarin het reizen is geëvalueerd            

met de reiziger en de begeleider. 

De gebruikerservaring met de app was over het algemeen positief, de app werd gemakkelijk              

en gebruiksvriendelijk gevonden. De training was ook goed en duidelijk. De app wordt door              

het grootste deel van de cliënten en begeleiders aangeraden voor mensen die nog niet              

zelfstandig kunnen reizen. Een verschil in zelfstandigheid tijdens het reizen is niet eenduidig             

uit de test gebleken. Voor een oordeel over de userinterface voor NAH cliënten waren te               

weinig NAH deelnemers. Er is 1 NAH cliënt geïnterviewd, die aangaf dat zowel de              

userinterface als de portaal zeer goed voldeden en eenvoudig genoeg waren. 
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Suggesties voor verbetering van het product zijn het beschikbaar maken van de GoOV op de               

iPhone (hieraan wordt gewerkt bij GoOV), het aanbieden van alternatieve routes wanneer dit             

gewenst is (bijvoorbeeld bij routes die de cliënten gewend zijn of waar NS-assistentie             

mogelijk is), en het werken van GoOV in bepaalde regio’s. Inmiddels is er wel een mogelijkheid                

ingebouwd om specifieke lijnen, haltes en stations juist uit te schakelen, of als specifieke              

voorkeur te benoemen. Ook is het advies aan GoOV om de processen te verbeteren en te                

versnellen. Alle drie zorgorganisaties zien de potentie van GoOV.  

De business case voor de inzet van de GoOV in de gehandicaptenzorg is met de huidige                

regelgeving en prijsstelling niet sluitend. Het potentiële jaarbudget bedraagt, uitgaande van           

€ 7,30 per dag en 100 dagen per jaar, € 730,- incl. BTW. Van dit bedrag is het niet mogelijk                    

een regionaal OV-jaarabonnement van bijvoorbeeld Syntus te nemen, laat staan een GoOV            

abonnement. Daar bovenop hanteren de zorgkantoren de regel dat er geen           

vervoersvergoeding meer wordt gegeven zodra blijkt dat iemand ‘zelfstandig’ kan reizen. Het            

OV wordt in deze gezien als ‘zelfstandig’ … ook als dat met een hulpmiddel is (lees bijv. GoOV).                  

Daarom is het aanbieden van de GoOV - onder de geschetste condities - niet mogelijk voor                

WLZ-zorginstellingen binnen de huidige regelgeving. 

Potentiële reizigers die de GoOV willen gaan gebruiken kunnen worden aangemeld bij GoOV             

Klantcontact (info@go-ov.nl). Daarna start het intakeproces, het inrichten van de app, de            

training en de terugkombijeenkomst. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de huidige              

prijsafspraken die gelden voor inzet van de GoOV binnen de participanten Fieldlab GZ. De              

afwikkeling van de facturatie verloopt via de organisaties of individuele reizigers tegen de             

genoemde prijzen.  
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1. Inleiding 

GoOV is de eerste dynamische reis begeleidingsdienst voor het OV in Nederland, die             

rekening houdt met de actuele reislocatie en relevante reisinformatie op de route. GoOV             

begeleidt de reiziger van deur tot deur; op de looproute tot in het openbaar vervoer en                

vervolgens naar de eindbestemming. GoOV is een ‘slimme tomtom’ die de reiziger op de              

juiste momenten reisinstructies aanreikt, reis afwijkingen signaleert en alternatieve reisroutes          

adviseert. 

GoOV BV is een groeiende onderneming die haar diensten via een maatschappelijk bewuste             

ondernemingsvorm aanbiedt aan (gehandicapten)zorginstellingen, gemeenten en      

individuele mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen. In 2012 is de eerste versie van               

de GoOV (toen nog OV-buddy) verschenen en getest bij Siza. In 2013 is de GoOV               

doorontwikkeld en opnieuw getest en vervolgens is een definitief prototype opgeleverd           

waarmee in 2014 een proeftuin is georganiseerd waarin 100 reizigers (o.a. 10 van Siza) door               

heel Nederland met de GoOV hebben gereisd. In 2015 is de GoOV BV opgericht. 

Na de proeftuin in 2014 zijn er pas 10 mensen die bij Siza in zorg zijn met de GoOV gaan                    

reizen en zijn er nog geen reizigers van Philadelphia en van ’s Heeren Loo gestart. De                

verwachting is dat het potentieel aantal klanten dat zelfstandig kan leren reizen met GoOV              

groter is. Er zijn concurrerende apps, echter GoOV is voorlopig de enige dienst waarin geen               

bestemming hoeft te worden ingetypt en een callcenter de reiziger kan ondersteunen. 

In dit project is in het Fieldlab Gehandicaptenzorg (FGZ) het product ‘GoOV’ bestaande uit              

GoOV App, Portaal en Hulplijn samen met begeleiders en cliënten getest. Deze test is              

uitgevoerd door 11 cliënten met verschillende ondersteuningsbehoeften. De cliënten komen          

uit verschillende  woongroepen/dagbestedingen bij ’s Heeren Loo, Siza en Philadelphia. 

De hoofddoelstelling van de samenwerking tussen het FGZ en GoOV is om zoveel mogelijk              

cliënten van GZ-organisaties zelfstandig(er) en veilig te laten reizen in het OV om zo de               

zelfredzaamheid te vergroten. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan de             

opschaling door te onderzoeken of het reizigersprofiel waarmee nu wordt geselecteerd           

adequaat is en de geschiktheid van de GoOV te testen voor de doelgroep NAH. 

Dit testrapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 ‘GoOV’ vindt u een overzicht van het                

product GoOV. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het doel en de onderzoeksvragen            

weergegeven, vervolgd met de testaanpak in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 vindt u de              

resultaten van deze pilot. 
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2. GoOV 

Je kunt zoveel meer dan je denkt! Als je moeite hebt met zelfstandig reizen, ondersteunt               

GoOV je altijd en overal om je reisbestemming betrouwbaar en veilig te bereiken.  

GoOV is een app voor reisbegeleiding op een smartphone waarmee mensen met een             

verstandelijke of cognitieve beperking die moeite hebben met zelfstandig reizen toch veilig en             

zelfstandig het OV kunnen gebruiken en van deur tot deur worden begeleid. Dit gaat om               

mensen van alle leeftijden die nooit weten hoe laat het busje precies komt; mensen die niet                

de vrijheid hebben om spontaan met vrienden af te spreken, of bijvoorbeeld zelf naar opa en                

oma te gaan. Zij worden geleefd door het ritme van de taxi. Dit traditioneel vervoer op maat is                  

niet alleen erg inflexibel. Het is ook erg duur. De gemiddelde kosten per reiziger zijn bijna 3000                 

euro per jaar. GoOV halveert de kosten tot minder dan 1500 euro.  

GoOV bestaat uit 3 onderdelen die samen de reisbegeleiding verzorgen: De GoOV App, het              

GoOV Portaal en de GoOV Hulplijn. 

 

GoOV App 

De GoOV App (applicatie) voor Android; via de app worden reisinformatie, reisplanning en             

instructies gecommuniceerd. Bij het bepalen van de routes en reisinstructies wordt rekening            

gehouden met de Reizigerslocatie, de reisbestemming, actuele reistijden en instellingen. De           

app heeft voorbereide reisbestemmingen en contactpersonen (iets intypen is dus niet nodig)            

voor de begeleiding van de reiziger. GoOV geeft onderweg reisadviezen, halte-informatie en            

instructies, zoals; “je bent er bijna”, “druk op de stop-knop” of “je moet nu uitstappen”. 

 

 

Figuur 1: GoOV app onderdelen (GoOV BV, 2017) 
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De app maakt gebruik van verschillende open data bronnen: o.a. GPS, Google Maps en              

Google Street View en actuele reisinformatie. Inmiddels wordt hiervoor ook een open OV             

database ontwikkeld. 

GoOV Portaal 

Het GoOV Portaal is een webapplicatie die verbonden is met de GoOV App. In het portaal                

kunnen voorkeuren en instellingen voor de app worden ingevoerd, bijvoorbeeld adressen en            

contactgegevens. In het portaal is het mogelijk vooraf reisplanningen te maken. Ook kan de              

reiziger passief gemonitord worden door bijvoorbeeld ouders of begeleiders (GoOV BV, 2017).  

GoOV Hulplijn 

De GoOV Hulplijn begeleidt reizigers bij problemen of vragen tijdens een reis. De Hulplijn kan               

‘aangesloten’ reizigers actief monitoren en indien nodig de reiziger benaderen. Ook kan de             

Hulplijn een taxi inzetten als de reis niet succesvol afgerond kan worden (GoOV BV, 2017).  

Ten behoeve van de reizigers is er een trainingsmodule ontwikkeld. Vooraf wordt aan de              

hand van een screening bepaald waarin en hoeveel de cliënt moet worden getraind,             

vervolgens doet de cliënt onder begeleiding van een ouder of begeleider reiservaring op. In              

overleg wordt het moment bepaald waarop de eerste keer zelfstandig wordt gereisd (GoOV             

BV, 2017). 

Missie van GoOV 

GoOV BV is een sociale onderneming die mensen van 10 tot 90 de mogelijkheid biedt om in                 

hun dagelijkse leven zelfstandig te reizen. In Nederland zijn er meer dan 400.000 mensen              

afhankelijk van aangepast vervoer, wat naast een kostbare bezigheid een beperkende factor            

is op de zelfredzaamheid van de cliënten. Hierbij denken we aan mensen met een              

verstandelijke beperking, cognitieve aandoening, leerlingen van het speciaal onderwijs en          

anderen. GoOV is een mogelijke oplossing voor mensen die moeite hebben met zelfstandig             

reizen en afhankelijk zijn van het taxibusje. 
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3. Doel en onderzoeksvragen 

3.1 Doelen van het project 

Dit FGZ project heeft de volgende doelen: 

1. Om de specifieke doelgroep NAH in de toekomst met de GoOV te kunnen             

ondersteunen, gaan we onderzoeken hoe we samen met de doelgroep de huidige            

GoOV via gericht onderzoek kunnen doorontwikkelen voor hen. In het fieldlab komen            

user requirements onderzoek en de ontwikkeling van de passende userinterface voor           

NAH samen. 

2. Een effectieve opschalingsmanier ontwikkelen voor de GZ en GGZ in het algemeen            

en de 3 partners in het bijzonder. 

3. De implementatiemethode in beeld brengen bij andere       

gehandicaptenzorgorganisaties en gemeenten, o.a. via publicaties van de VGN –          

‘Markant’, of ‘Transitie’. 

 

Een uiteindelijk doel van het gebruik van de GoOV, is dat door middel van invoering van de                 

GoOV op de langere termijn de mobiliteit goedkoper wordt en betaalbaar blijft en dat meer               

cliënten veilig en zelfstandig in de maatschappij kunnen reizen.  

3.2 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die de basis vormen van deze pilot zijn: 

1. Hoe moet de GoOV-app worden aangepast om hem geschikt te maken voor mensen             

met NAH?  

2. T.a.v. het reizigersprofiel waarmee nu wordt geselecteerd: 

A. Zijn het reizigersprofiel en de stoplicht-methode adequaat voor        

daadwerkelijke selectie van kandidaat-reizigers uit de doelgroep? 

B. Wat is het minimum niveau en wat het maximum niveau qua reizigersprofiel            

dat met GoOV kan worden ondersteund c.q. hoe moet het reizigersprofiel           

worden aangepast om de niveaus te dekken? 

C. Is het intakeformulier met competentiecheck goed om als selectie- en          

screeningshulpmiddel te gebruiken? 

 

Bij Philadelphia is aanvullend onderzoek gedaan door een stagiair. De belangrijkste           

resultaten hiervan zijn verwerkt in deze rapportage.  
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4. Testaanpak 

Bij Siza, ‘s Heeren Loo en Philadelphia is de GoOV in 2017 getest met de VG en NAH                  

doelgroep. In dit hoofdstuk vindt u de testaanpak. 

4.1 Opbouw pilot 

De oorspronkelijke planning van de test was als volgt:  

 

Maand 1 & 2: 

- GoOV BV en de 3 organisaties uit Fieldlab GZ hebben een bewerkersovereenkomst            

ondertekend. 

- De projectorganisaties van Philadelphia, ‘s Heeren Loo en Siza zijn ingericht; er is een              

projectleider en er zijn in de regio’s medewerkers betrokken die cliënten werven en             

begeleiden. 

- Selectie & training van reizigers volgens het door GoOV gehanteerde reizigersprofiel.  

Maand 3: 

- GoOV BV: Verwerkt de intakeformulieren en plant trainingen 

- Vervoer budgetten in beeld brengen 

Maand 4 & 5: 

- Terugkom bijeenkomsten reizigers 

 

Het project kende geen formeel startpunt waarop de reizigers gezamenlijk starten. Het            

werven, trainen en begeleiden van de mensen verliep gefaseerd. Doordat de werving van             

reizigers moeizaam is verlopen is deze planning vertraagd. 

4.2 Werving en selectie reizigers 

De zorginstellingen hebben reizigers geworven en geselecteerd volgens het door GoOV           

gehanteerde reizigersprofiel (zie bijlage 1) en de door Siza ontwikkelde stoplicht-methode (zie            

bijlage 2). De twee doelgroepen zijn ZZP: VG 1 t/m 5 en/of GGZ 1 t/m 5 beide groepen met                   

vervoersindicatie en NAH – vervoersindicatie is niet van toepassing. 

De verdeling van reizigers over de organisaties was als volgt: 

Philadelphia Gepland: 8 klanten GZ/GGZ Verwezenlijkt: 7 

‘s Heeren Loo Gepland: 5 klanten GZ/GGZ, 5 klanten NAH Verwezenlijkt: 1 

Siza Gepland: 5 klanten NAH Verwezenlijkt: 3 

In eerste instantie heeft het project bij Philadelphia zich gericht op de WLZ-cliënten en de               

WMO cliënten waarvan bekend is dat die mogelijk kunnen profiteren van de GoOV. De              

potentiële deelnemers zijn actief benaderd en geworven uit de doelgroepen via de driehoek             

cliënt (vertegenwoordiger), regiebegeleider, behandelaar. 

Naast de selectiecriteria van GoOV zijn bij Philadelphia de volgende criteria aanvullend            

gebruikt. 

- Cliënten moeten goed verstaanbaar zijn  

- Cliënten moeten goed mobiel zijn (niet  slecht ter been) 
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4.3 Intake en training 

Na definitieve selectie van de reizigers hebben de zorginstellingen zorggedragen voor het            

aanreiken van de NAW-gegevens van de reizigers bij GoOV, het invullen en ondertekenen             

van het intakeformulier (inclusief de GoOV-competentietest en de algemene voorwaarden).          

GoOV BV heeft de intakeformulieren verwerkt en de verdere begeleiding van de reizigers             

uitgevoerd. 

  

VG/GGZ-indicatie 

Voor klanten met een VG/GGZ-indicatie bestond de intake en training uit:  

- Aanvragen van een OV-kaart indien de reiziger deze nog niet heeft. 

- Inrichten van de Smartphone indien de reiziger deze nog niet heeft (alleen indien dit              

separaat wordt gecontracteerd). 

- Inrichten en onderhouden van de GoOV-app, het portaal, het callcenter en           

meekijk-app tijdens de pilotfase. 

- Informeren OV-maatschappij(en) in de resp. woonplaatsen van de reizigers. 

- Trainen van de klant en diens begeleider (zorgmedewerker/mantelzorger/vrijwilliger).        

Tijdens de training wordt de telefoon met app en eventueel OV-kaart uitgereikt en             

uitgelegd.  

- Vervolgens wordt samen met een begeleider een aantal begeleide reizen gemaakt           

en wordt er toegewerkt naar de eerste zelfstandige reis. De zorginstellingen dragen            

zorg voor voldoende ‘gekwalificeerde’ begeleidingscapaciteit per reiziger tijdens 5 à          

10 oefen reizen en in de periode daarna als ‘beheerder’ van het portaal van de               

reiziger. Het tijdspad om zelfstandig te leren reizen is afhankelijk van het ingezette             

reisproduct en de beschikbare personele inzet. Per individuele deelnemer is minimaal           

4 weken tot maximaal 12 maanden nodig vanaf het moment van intake tot het              

moment van (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen reizen.  

- Tijdens de oefen reizen wordt continu data verzameld in het Portaal, zoals tijdstippen,             

duur van de reis, bestemmingen, aantal overstappen, gelukt/niet gelukt, callcenter          

gebeld, reden van bellen naar callcenter, etc. 

- Na een periode van enkele weken zelfstandig reizen wordt er een           

terugkombijeenkomst gepland waarin het reizen wordt geëvalueerd met de reiziger          

en de begeleider. Evaluatiepunten zijn de functionaliteit van de app, beleving van de             

cliënt, ervaring van de begeleider, samenwerking vervoerder, etc. De data wordt           

verzameld met behulp van vragenlijsten en interviews. Begeleiders moeten mogelijk          

ondersteunen bij vragenlijst en interview. 

- Separaat wordt het hele pilot traject geëvalueerd om te bezien of profiel, trainingen,             

en ondersteuning moeten worden bijgesteld. Hierbij is gedragskundige kennis vanuit          

de Fieldlab VG/begeleiders gewenst om te kunnen beoordelen of het intake- en het             

evaluatieproces effectief zijn voor de reizigers met een VG-/GGZ-indicatie. 

 

NAH-cliënten 

Voor mensen met NAH was na de oefenperiode een ander traject beoogd om te onder of de                 

huidige interface voor hen passend is. Indien dit niet het geval zou zijn, zou worden               

onderzocht wat er voor hen nodig is, redenerend vanuit hun aandoening. De resulterende             
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specificaties voor een andere interface, zou worden gemaakt en vervolgens wederom           

worden getest met de mensen uit de eerste testgroep. 

Echter, doordat er onvoldoende NAH cliënten hebben meegewerkt aan deze pilot is dit             

traject aangepast. De 3 NAH cliënten zijn benaderd voor een interview. 1 cliënt heeft hieraan               

medewerking verleend. 

4.4 Dataverzameling en analyse 

De dataverzameling heeft plaatsgevonden op verschillende manieren. De cliëntgegevens zijn          

verzameld via de intake. Tijdens de oefen reizen werd continu data verzameld in het Portaal,               

zoals tijdstippen, duur van de reis, bestemmingen, aantal overstappen, gelukt/niet gelukt,           

callcenter gebeld, reden van bellen naar callcenter, etc. 

Na een periode van enkele weken zelfstandig reizen werd door GoOV op de             

terugkombijeenkomst het reizen geëvalueerd met de reiziger en de begeleider.          

Evaluatiepunten waren de functionaliteit van de app, beleving van de cliënt, ervaring van de              

begeleider, samenwerking vervoerder, etc. De data werd verzameld met behulp van           

vragenlijsten en interviews. Reizigers die eerder gestopt zijn dan gepland zijn telefonisch            

geïnterviewd. Bij Philadelphia zijn de cliënten ook door de interne projectleider geïnterviewd.            

Daarnaast, om verschillende perspectieven te belichten, zijn ook begeleider, managers en           

verwanten geïnterviewd. De data is geanonimiseerd en kwalitatief geanalyseerd. 

De werving van de deelnemers heeft dermate veel tijd in beslag genomen, dat er voor               

gekozen is om de mensen die per 01/07/2017 reisden met de GoOV mee te laten doen aan                 

de pilot. Aanmeldingen na deze datum zijn voorzien van de nodige informatie en hebben voor               

zover mogelijk meegedraaid in de pilot. 

4.5 Overige testonderdelen 

Naast het trainen van de reizigers en de gebruikerservaring van de GoOV waren de volgende               

onderdelen deel van de test. 

 

Mobiliteitsbudget en businesscase 

Voor het in kaart brengen van het aan de reizigers toegekende ‘mobiliteitsbudget’ en het              

opstellen van een voorlopige businesscase voor de twee doelgroepen is een gesprek            

geweest met een controller bij ‘s Heeren Loo. Bij Philadelphia is onderzocht hoe een              

passende financieringsvorm kan worden vormgegeven vanuit resp. WLZ, WMO, of andere           

financieringsbronnen. 

 

Publiceren over de resultaten 

Er is een publicatie gemaakt over de GoOV pilot in het Fieldlab Gehandicaptenzorg, met              

daarin de perspectieven van de cliënt, de begeleider en de ondernemer. 
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5. Resultaten en discussie  

De verschillende partijen hebben de pilot anders en vanuit hun eigen perspectief benaderd             

en ervaren. Dit stuk is een samenvoeging van de verschillende perspectieven. 

5.1 Werving en selectie 

In onderstaande tabel zijn de reizigers (met een code) weergegeven, de gegevens die zijn              

vastgelegd m.b.t. hun reishistorie en het gebruik van de app. De ruwe data van elke reiziger                

separaat, zoals vermeld in de tussenrapportage van juli 2017, staan weergegeven in: 

https://drive.google.com/open?id=1WWa_H67DcuYI1b9mgSVBigcuCXwZb3x7. 
 

Organisatie 

 

Reiziger 

 

Status 

 

Aantal reizen /   

Aantal keer app   

geopend Eerste reis Laatste reis 

Philadelphia Phil 1 Gestopt 0 geen   

Philadelphia Phil 2 Actief* 4 01-03-2017 04-08-2017 

Philadelphia Phil 3 Actief* 40 16-02-2017 30-06-2017 

Philadelphia Phil 4 Gestopt 15 13-02-2017 09-03-2017 

Philadelphia Phil 5 Gestopt 26 13-03-2017 09-11-2017 

Philadelphia Phil 6 Actief* 32 20-02-2017 26-06-2017 

Philadelphia Phil 7 Gestopt 0 14-08-2017 25-10-2017 

Siza Siza 1 Actief* 12 24-02-2017 30-06-2017 

Siza Siza 2 Gestopt 13 14-07-2016 21-10-2016 

Siza Siza 3 Actief 42 11-08-2017 14-11-2017 

‘s Heeren Loo sHL 1 Net gestart 0 11-11-2017  11-11-2017 

 

*Actief: Dit betekent dat er nog geen bericht van beëindiging is binnengekomen bij GoOV. Het               

komt vaak voor dat de reizigers de app op hun smartphone hebben voor bijzondere              

momenten, dat ze er even niet uitkomen. Een soort ‘verzekering’. Eind november is             

aangehouden als einddatum van de pilot. 

5.2 GoOV gebruikerservaring 

Bij Philadelphia zijn de betrokken cliënten aanvullend geïnterviewd. Samengevat: de          

communicatie tijdens de pilot met de projectleiding werd goed gevonden. De communicatie            

met GoOV was vooral in het begin moeizaam. De training is positief en duidelijk bevonden. De                

app werd over het algemeen makkelijk en gebruiksvriendelijk gevonden. Wel waren er een             

aantal verbeterpunten, zoals het soms niet werken van de app of het aangeven van andere               

routes dan de route die de cliënt gewend is, of het niet werken in bepaalde regio’s. 
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Bij slechts 1 van de 6 cliënten was er een duidelijk verschil bemerkt in zelfstandigheid tijdens                

het reizen. Een terugkerende tip voor verbetering was fine tuning, waarbij gedacht kan             

worden aan de implementatie van de mogelijke vertragingen en veranderingen van het            

openbaar vervoer.  

 

Gebruikerservaring NAH 

Er hebben 3 NAH cliënten deelgenomen aan deze pilot. Dit aantal is lager dan de geplande                

10, waardoor het onmogelijk is met deze test kwantitatieve conclusies te trekken over de              

geschiktheid van de app voor NAH cliënten. 2 van deze cliënten hadden als 2e beperking een                

rolstoel, waardoor de focus van de test voornamelijk heeft gelegen op de fysieke             

toegankelijkheid van het OV en minder bij de cognitieve toegankelijkheid, waarvoor de GoOV             

specifiek is bedoeld.  

 

Om toch de ondernemer van informatie te kunnen voorzien, heeft er een interview             

plaatsgevonden. De kern van het gesprek was 2-ledig;  

Wat werkte goed volgens de cliënt: 

- De User Interface van de GoOV voldeed zeer goed voor deze reiziger; effectief. 

- Het Portaal was eenvoudig genoeg om makkelijk te kunnen gebruiken. 

Wat kan beter volgens de cliënt:  

- De stations waar NS-assistentie kan worden geboden, worden niet aangegeven in           

de GoOV.  

- Er wordt geen alternatieve route aangeboden als de reiziger via een andere            

opstapplaats wil gaan reizen (, … omdat daar wel NS-assistentie mogelijk is).  

- De GoOV was niet beschikbaar op iOS. Deze reiziger heeft dus een            

android-leentoestel gekregen, maar dat voldeed eigenlijk niet aan zijn persoonlijke          

voorkeur. Daarom is er ook niet verder getest met de app. 

5.3 Resultaten aanvullend onderzoek Philadelphia 

De voorwaarden waaraan  de cliënt moet voldoen om gebruik te maken van de GoOV app. 

- Cliënten die in het bezit zijn van een Android Smartphone en die kunnen werken met               

een Smartphone 

- Cliënten die zelfstandig reizen 

- Cliënten die graag zelfstandig willen reizen maar die dit nu nog niet kunnen 

- Cliënten die goed verstaanbaar zijn 

- Cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking 

Vergelijking van GoOV app met andere reis(informatie)vormen 

Op dit moment kunnen cliënten gebruik maken van verschillende reisaanbieders. Cliënten           

kunnen gebruik maken van de volgende reisaanbieders: 

- (Bus) Taxivervoer 

- OV-reisplanner ter ondersteuning van Openbaar Vervoer  

- Familie of vrijwilligers  

- Fiets of auto  

13 



 

Hieronder volgt een tabel met een vergelijking van alle reisaanbieders: 

Soort Vervoer  

(reisaanbieder) 

Prijsindicatie  Verkrijgbaarheid 

app 

Ondersteuning  Vergoeding 

overheid 

(bus)Taxivervoer Vergoeding 

€6.57 per dag   

excl. mogelijke  

eigen bijdrage  

N.V.T Ja Ja 

9292 app Gratis excl. OV   

kosten 

Android en IOS Nee Nee 

NS app Gratis excl. OV   

kosten  

Android en IOS Nee Nee 

GoOV app +/- €1105, - per    

jaar excl. OV   

kosten  

Android  Ja Afhankelijk van  

situatie  

 

De waarde van GoOV voor de klant 

Tijdens dit onderzoek is uitgewezen dat deze app voordelen voor cliënten heeft. Cliënten die              

graag willen leren reizen met het openbaar vervoer of die zelfstandig zonder begeleider willen              

reizen kunnen in zekere mate gebruik maken van de GoOV app. Er zijn een aantal specifieke                

voordelen voor de cliënten door het gebruik van de app: 

- Als cliënten verdwalen, kunnen ze bellen naar het callcenter voor hulp 

- Locaties kunnen vooraf door ouders/begeleiders ingesteld worden via de computer          

of handmatig 

- Indien het niet goed gaat met de reis krijgen de cliënten automatisch een taxi              

toegestuurd 

- Cliënten worden gestimuleerd om zelfstandig en verantwoord met het openbaar          

vervoer te reizen 

Cliënten kunnen tijdens het gebruik van deze app de onderstaande waarden ervaren. Of en              

in welke mate klanten deze waarden ook ervaren, is van meerdere factoren afhankelijk. 

Functionele waarde 

Cliënten kunnen momenteel moeilijk met openbaar vervoer reizen omdat er vaak wijzingen            

zijn in de reistijden, perrons etc. Cliënten kunnen daardoor gemakkelijk in de war raken. De               

GoOV app biedt een oplossing voor dit probleem. Met deze app kunnen de cliënten met               

ondersteuning met openbaar vervoer reizen. Ze zijn altijd op de hoogte van actuele reistijden              

en bij wijzigingen worden ze direct op de hoogte gesteld. Hierdoor kunnen ze sneller,              

gemakkelijker en beter met openbaar vervoer reizen.  

Emotionele waarde  

Door het gebruik van de app krijgen cliënten meer zelfvertrouwen. Op dit moment willen              

sommige cliënten zelfstandig op pad maar vinden dit nog te inspannings rijk of moeilijk om               

alleen te doen. De app biedt de mogelijkheid aan de cliënt om alleen op pad te gaan maar                  

14 



 

altijd de ondersteuning te hebben die ze nodig hebben. De hulplijn is altijd beschikbaar voor               

de cliënt. Cliënten ervaren het ook als plezierig om alleen met het openbaar vervoer te reizen                

en ook hun omgeving (begeleiders, ouders en mantelzorgers) is trots op het feit dat ze dit                

alleen kunnen.  

Economische waarde  

Deze app biedt een oplossing voor cliënten die graag willen reizen met het openbaar vervoer.               

Op dit moment zijn de kosten voor het taxivervoer systeem duur en het wordt niet altijd op                 

een efficiënte manier geregeld.  

Tevens zou door het gebruik van de GoOV app het voor de zorginstellingen mogelijk zijn om                

kosten te besparen bij het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding of werk. Ook                

bespaart het tijd voor de begeleiders omdat de cliënten zelf op pad gaan naar de               

dagbesteding. 

5.4 Financiering gebruik GoOV 

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de huidige prijsafspraken die gelden voor inzet               

van de GoOV binnen de participanten Fieldlab GZ. Als er potentiële reizigers zijn, die de GoOV                

willen gaan gebruiken kunnen die worden aangemeld bij GoOV Klantcontact (info@go-ov.nl).           

Daarna start het intakeproces, het inrichten van de app, de training en de             

terugkombijeenkomst. De afwikkeling van de facturatie zal dan via de organisaties of            

individuele reizigers worden afgewikkeld tegen de genoemde prijzen. Kosten die          

samenhangen met het gebruik van GoOV,zoals inzet van begeleiders tijdens de oefenreizen,            

zijn voor rekening van de zorgorganisatie. 

 

Overwegingen WLZ/WMO cliënten  

WLZ-cliënten: Voor cliënten die nu gebruik maken van de taxi voor woon werk/dagbesteding             

vervoer en die in de toekomst gaan reizen met een van de producten uit GoOV kan een                 

besparing worden gerealiseerd van tussen de 25% en 50%. Dit is o.a. afhankelijk van welk               

product er gekozen wordt, reisafstand, vervoerder enz.  

Voor cliënten die nu op een andere manier reizen dan met de taxi, bijv. lopen, zit de winst in                   

het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid voor de cliënt. Als er gebruik wordt              

gemaakt van een van de producten uit GoOV zullen de kosten hiervan binnen de indicatie               

gelden vallen die ‘GZ-organisatie’ voor deze cliënten ontvangt.  

 

WMO-cliënten:  

Voor cliënten wonend in een andere gemeente dan Arnhem en omliggende gemeenten zal             

per gemeente moeten worden bekeken wat de beste strategie is. Dit is afhankelijk het              

huidige en toekomstige beleid van de betreffende gemeente. Verder is het de inzet van              

‘GZ-organisatie’ om samen met GoOV BV, WMO-cliënten te gaan werven en trainen in het              

gebruik van producten uit GoOV waarbij de implementatiekosten zullen worden          

doorberekend aan de gemeente. Cliënten zijn bij deze werkwijze gebaat doordat zij            

zelfstandig kunnen reizen. Voor de gemeente zal dit tot gevolg hebben dat de vervoerskosten              

worden gereduceerd (win-win situatie). 

Samen met de verschillende gemeentes waar ‘GZ-organisatie’ actief is gaan we           
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onderzoeken hoe we vanuit de WMO, de Jeugdwet of de Participatiewet een passende,             

betaalbare, goedkopere en rechtvaardige mobiliteitsoplossing kunnen aanbieden binnen de         

kaders van het nieuwe sociale stelsel, tegen structureel lagere kosten dan de huidige kosten? 

Binnen de WMO en de samenwerking hierin met de gemeenten kan een ander positief              

neveneffect ontstaan voor m.n. het product Samen reizen met … en dat is dat er enthousiaste                

vrijwilligers kunnen worden geworven en worden ingezet uit bijvoorbeeld vanuit de groep            

‘werkzoekenden’. Deelname kan hen helpen bij het re-integreren. Zij reizen als begeleider met             

projectdeelnemers mee in het openbaar vervoer en leren hen gaandeweg hoe dat moet. De              

praktijk laat zien, dat zowel deelnemers als vrijwilligers plezier hebben in het project. 

 

Voorlopige businesscase 

Na een gesprek met één van de controllers is de conclusie m.b.t. inzet van de GoOV in de                  

gehandicaptenzorg schrikbarend: o.b.v. de huidige prijsstelling van de GoOV en de           

vergoedingstarieven uit de WLZ gaat er geen sluitende dan wel positieve businesscase            

ontstaan, want; 

● Het ‘rit-tarief’ voor dagbesteding van € 7,30 kan alleen maar worden gedeclareerd            

voor daadwerkelijk gemaakte ritten.  

● Gemiddeld rijden deze cliënten 2 tot 3 x per week, gedurende gemiddeld 40 weken,              

naar de dagbesteding. Het potentiële jaarbudget bedraagt dan € 730,- incl. BTW.  

● Dit bedrag is zelfs lager dan de kosten van een regionaal OV-jaarabonnement van             

bijvoorbeeld Syntus.    

● Erger nog is dat de zorgkantoren de regel hanteren dat er geen vervoersvergoeding             

meer wordt gegeven zodra blijkt dat iemand ‘zelfstandig’ kan reizen. Het OV wordt in              

deze gezien als ‘zelfstandig’ … ook als dat met een hulpmiddel is (lees bijv. GoOV).  

Het aanbieden van de GoOV - onder de geschetste condities is niet mogelijk voor              

WLZ-zorginstellingen binnen de huidige regelgeving. 

5.5 Procesevaluatie 

Werving en selectie 

De werving & selectie van de reizigers is niet soepel verlopen. Bij Siza is reeds eind 2016 de                  

stoplicht-methode gehanteerd (zie bijlage 2) bij alle (+/-) 250 cliënten uit de activiteitencentra.             

Na de inventarisatie van de OV-reismogelijkheden hebben 3 NAH cliënten ‘groen licht’            

gekregen. Deze 3 NAH cliënten hebben in 2017 deelgenomen aan de pilot. 

De reizigers die geselecteerd zijn, hebben vervolgens de competentiecheck gedaan          

waarmee wordt vastgesteld of ze ‘leerbaar zijn’ v.w.b. gebruik van de GoOV. Deze reizigers              

hebben het intakeformulier ingevuld en op basis daarvan is hun ‘geschiktheid’ om met de              

GoOV te aan reizen vastgelegd. Bij geen enkele cliënt is vastgesteld dat hij of zij niet zou                 

kunnen leren reizen met de GoOV.  

 

Het werven met de daarbij behorende overtuiging van cliënten om over te stappen van de               

taxi naar het OV-reizen bleek complex. Handvaten om dit te vereenvoudigen zijn: 

- De stoplicht-methode filtert geschikte potentiële reizigers uit. 

- Het intakeproces met competentiecheck selecteert geschikte reizigers. 
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Belemmerende factoren in deze bleken te zijn:  

- Overgang van WLZ naar WMO van een groot deel van de potentiële reizigers. 

- De veranderbereidheid van niet alleen de cliënt, maar ook van de begeleiders en             

verwanten van client. De inzet van GO OV vraagt ook van hen betrokkenheid: ze              

moeten (mee) trainen, oefen reizen begeleiden en hun kind/verwant ‘loslaten’. 

- De slechte bereikbaarheid van het OV bij de AC’s met lange loopafstanden. Dit bleek              

vooral bij Siza een dealbreaker te zijn. 

 

Er is geen indicatie dat de stoplicht-methode en de intake-methode niet passend is qua              

onder- en bovengrens voor het niveau van cliënten. Er zijn echter te weinig reizigers              

geworven en gescreend om hier een onderbouwd oordeel over te kunnen geven. 

  

Intake fase  

De intakeprocedure verliep bij alle partijen niet soepel.  

Bij Philadelphia zijn 7 cliënten aangereikt. Er bleken cliënten geworven te zijn die niet in het                

bezit waren van een Android-toestel wat voor onduidelijkheden zorgde. Vervolgens zijn de            

aanmeldingen niet soepel verwerkt binnen GoOV. Het proces voor verwerking van een intake             

was niet duidelijk, waardoor intakeformulieren niet goed zijn opgepakt en te lang zijn blijven              

liggen. Tot slot is de door Siza ontwikkelde en aangereikte stoplicht-methode niet expliciet             

toegepast bij de selectie van reizigers. De intakeprocedure en contractafspraken zijn           

tussentijds geëvalueerd. Daaropvolgend hebben beide partijen geacteerd en zijn de grootste           

problemen opgelost. Na de tussentijdse evaluatie hebben we het proces enigszins bijgesteld            

waardoor de intake wel soepeler verliep. 

Bij ‘s Heeren Loo is 1 cliënt aangereikt, ondanks aanwezigheid van GoOV op 3              

informatiemarkten en 2 voorlichtingsbijeenkomsten en diverse pogingen van het FGZ          

projectbureau. Gesprekken met de betreffende regiomanagers hebben niet geleid tot nieuwe           

instroom.  

Siza heeft 3 mensen met NAH aangereikt. Het heeft Siza veel moeite gekost om reizigers te                

vinden. Uiteindelijk zijn er 3 geworven waarvan 1 ook nog als 2e beperking een rolstoel had,                

waardoor de focus van de test voornamelijk heeft gelegen op de fysieke toegankelijkheid van              

het OV en minder bij de cognitieve toegankelijkheid, waarvoor de GoOV specifiek is bedoeld.              

Door het lage aantal NAH cliënten is het onmogelijk om op deze test kwantitatief conclusies               

over de geschiktheid van de app voor NAH te baseren. Daarom is een cliënt met NAH                

geïnterviewd. 
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BIJLAGE 1 – Reizigersprofiel GoOV 
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BIJLAGE 2 –SCREENING METHODE SIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 



 

BIJLAGE 3 – PRIJSTABEL GoOV 

 

Kosten startpakket GoOV (6 maanden) 

Termijn Product/dienst 
Kosten incl. 

BTW  
Bijzonderheden 

Eenmalig 

GoOV reisbegeleiding (App of picto-versie + 

Portaal)  

€ 565,00   

Hulplijnondersteuning 

Meekijk-app 

Opleiding per deelnemer (start- & 

evaluatiebijeenkomst) 

Thuisbrenggarantie (van en naar 2 

hoofdreisbestemmingen van Intakeformulier) 

    

Kosten GoOV per module per maand na 6e maand 

Termijn Product/dienst 
Kosten incl. 

BTW  
Bijzonderheden 

Maandelijks 

GoOV reisbegeleiding (App of picto-versie + 

Portaal) 
€ 17,50 

Of € 192,50 indien 

jaarabonnement* 

Hulplijnondersteuning € 22,00 
 Of € 242,00 indien 

jaarabonnement* 

Meekijk-app € 2,00 
 Of € 22,50 indien 

jaarabonnement* 

    

Bijkomende kosten optioneel 

Termijn Telefonie 
Kosten incl. 

BTW  
Bijzonderheden 

Eenmalig 
Smartphone + SIM + inrichten mobile device 

management 
€ 225,00 

eenmalig 

(vervangen na 24 

maand) 

Maandelijks 
Abonnement + Mobile device management 

(MDM) 
€ 23,50 

maandelijks 

opzegbaar 

Maandelijks 
Abonnement + Mobile device management 

(MDM) 
€ 17,50 

minimaal 12 

maanden 

Eenmalig 

Train-de-trainer programma vaste prijs per 

groep van max. 6 deelnemers; 4 dagdelen + 

jaarlijkse certificering 

€ 2.000,00   

Eenmalig 
Train-de-trainer programma voor één 

deelnemer; 4 dagdelen + jaarlijkse certificering 
€ 500,00 

Minimale 

deelnemersaantal 

= 4  
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