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Factsheet ontwikkeling  kleinschalige mobiliteitsvoorzieningen  
Regio Amersfoort. 

 
 
Doel van de factsheet:  
Deze factsheet is opgesteld als hulp bij de (door)ontwikkeling en het uitrollen van (nieuwe) 
kleinschalige mobiliteitsvoorzieningen.  
 
We omschrijven de onderwerpen die voor u van belang zijn en geven tips waar u verder hulp en/of 
informatie kunt krijgen. Verder vindt u onderaan de factsheet de contactpersonen per gemeente 
die u verder kunnen helpen.  
 
 

 
Waar moet u rekening mee houden bij het ontwikkelen  

van een kleinschalige mobiliteitsvoorziening? 
 

 
 Kies een unieke bedrijfsnaam die duidelijk verbonden is aan uw aanbod; 
 Presenteer uzelf als initiatiefnemer(s) van het aanbod; 
 Maak duidelijk voor wie deze mobiliteitsvoorziening een oplossing is, kortom omschrijf uw 

doelgroep; 
 Maak een duidelijke omschrijving van het “nieuwe aanbod” en de aanleiding om deze te 

ontwikkelen, denk daarbij aan; 
- Start – en eindpunt 
- De opstapplaatsen, zijn deze ook beschikbaar ter gebruik. 
- Soort vervoer etc. 

 
 

  
 

De organisatie 

 
De vorm 

 
 

Kies een rechtsvorm, waaronder u het initiatief start: 
 Een eenmanszaak, een vorm van vennootschap, maatschap; 
 Als een vereniging, stichting, anders 
 Sluit u aan bij een bestaande organisatie  
 Sluit u aan bij een bestaand concept 

 
Het hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf, de Kamer van Koophandel (KVK) kan op basis 
van informatie en/of consult behulpzaam zijn bij het opstarten: 
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/bedrijf-starten-of-overnemen/ 
 

 
De uitvoering 

 
Hoe ziet de organisatie eruit: 
 Maakt u gebruik van vrijwilligers, professionals, beiden; 
 Maakt u gebruik van een eigen voertuig, of een andere constructie; 
 Op welke wijze kunnen inwoners informatie vinden; 
 Komt er een vaste dienstregeling, op maat of op verzoek of een combinatie; 
 Hoe verloopt de aanmelding. 
 De kostenberekening wordt vastgesteld via een vaste prijs per rit per zone of anders;,  
 De betaling per rit gebeurt cash, automatische afschrijving of anders; 
 De opstapplaatsen en bestemmingen in beeld brengen; 
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Relatie tot andere mobiliteitsvoorzieningen 

 
 Heeft u (markt) onderzoek gedaan naar de haalbaarheid; 
 Zijn er reeds bestaande initiatieven die concurrerend zijn; 
 Is er aanleiding, zijn er mogelijkheden, tot aansluiting bij bestaande initiatieven; 
 Is er aanleiding, zijn er mogelijkheden, tot aansluiting bij bestaande organisaties 

 
 

 
Relevante wet – en regelgeving 

 
Aan welke wet – en regelgeving moet voldaan worden, waaronder: 
 Wet persoonsvervoer: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011470/2019-03-07 
 Wegenverkeerswet: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006622/2018-07-28 
 Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011900/2016-07-01 
 Meer … 

 
 

Financiën 

 
Stel een financieel plan op en stel uzelf de volgende vragen: 

 Wat is er nodig om morgen een goede start te kunnen maken met het initiatief? 
De investeringsbegroting. 

 Hoe gaat u het initiatief financieren en tegen welke voorwaarden? 
De financieringsbegroting. 

 Hoeveel winst verwacht u de komende 3 jaar? 
De exploitatiebegroting. 

 Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten er uit? 
De liquiditeitsbegroting. 

 Is het allemaal haalbaar? 
Begroting privé uitgaven. 

 
Als u met vrijwilligers in personenvervoer gaat werken moet u rekening houden met een 
wettelijk vastgelegde onkostenvergoeding: 

 Het bedrag is niet gemaximeerd per vrijwilligersorganisatie 
 En gemaximaliseerd op € 1.700,- per jaar per vrijwilliger belastingvrij. Zie; 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/wer
k_en_inkomen/werken/werken-als-
vrijwilliger/vrijwilligersvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen  
 

 
 

Juridische – en kwaliteitseisen 

  
 Toereikende verzekeringen, waaronder: 

- aansprakelijkheidsverzekering 
- inzittendenverzekering 
  https://www.independer.nl/autoverzekering/info/aanvullende-autoverzekering/ongevallen-   

inzittendenverzekering.aspx?refer=adwordsauto-ts-rest-
27&ds_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIjMv1xIvA4QIVguF3Ch3VrAHbEAAYASAAEgIUn_D
_BwE&gclsrc=aw.ds 

- arbeidsongeschiktheidsverzekering 
- pensioen 
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- Vrijwilligersverzekering: veel gemeenten hebben voor alle vrijwilligers die wonen in de 
eigen gemeente een secundaire verzekering voor schade (veroorzaakt door vrijwilligers), 
afgesloten. Deze gemeenten betalen per inwoner de premie. Ingevulde schadeformulieren 
kunnen bij deze gemeenten ingeleverd worden die deze vervolgens ter afhandeling 
doorsturen naar de betreffende verzekering. 

 
 Op welke wijze borgt u de privacy van uw klanten: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 
 Kwaliteitseisen aan vrijwilligers, professionals en maatjes, waaronder Verklaring omtrent 

gedrag (VOG) ) zie https://www.justis.nl/producten/vog/vog-
aanvragen/index.aspx#paragraph2 

 De beschikbaarheid aan vrijwilligers, professionals en maatjes.  
 Sluit bij inzet van vrijwilligers (chauffeurs/maatjes) een vrijwilligerscontract af. 
 Stel een lijst met kwaliteitseisen op bij inzet van vrijwilligers  
 Maak een werkinstructie, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met kwetsbare reizigers 
 Inschrijven bij de Kamer van Koophandel; 
 

 
 

 
Gebruik en bereikbaarheid 

 
 Waarschijnlijk kiest u voor een website, laat u adviseren over de opbouw en het onderhoud 

van de website; 
 Zorg ervoor dat gebruikers de informatie over de mobiliteitsvoorziening makkelijk kunnen 

vinden via de website; 
 De informatie op de website moet regulier onderhouden en aangepast worden; 
 De informatie op de webpagina moet antwoord geven op de meeste vragen; 
 Zorg ervoor dat u een grote bereikbaarheid heeft, door samenwerking met anderen, 

chatfunctie, gebruik van een callcenter 
 

 

 
Marketing en communicatie 

 
 Organiseer klantenonderzoek met het oog op tevredenheid, alsmede informatie die kan 

leiden tot aanpassingen aan de mobiliteitsvoorziening.   
 U moet rekening houden met de privacy van de gebruiker op het moment dat u dergelijke 

onderzoeken uitvoert. Vraag altijd toestemming van de klant; 
 
    

 
 

Succesfactoren 

 
 Een goede en gemotiveerde (vrijwilligers)organisatie die er voor wil gaan. 
 Een professionele organisatie met middelen/organisatiekracht om de boel (mee) op te 

zetten, en/of een goed voorbeeld/concept waar je op kunt bouwen (ANWB automaatje) 
https://www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/mobiliteit/automaatje 

 Enthousiaste/fanatieke/betrokken vrijwilligers  
 Nabijheid, vertrouwdheid, korte lijnen, bekende chauffeurs 
 Lokale partners die samenwerken 
 Een onafhankelijke coördinator  
 Betrouwbaarheid/continuïteit 
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Knelpunten 

 
 De factor tijd bij de ontwikkeling en uitvoering van het initiatief; 
 Onvoldoende kennis, in totaal of op onderdelen; 
 Onvoldoende beschikbaarheid van vrijwilligers, professionals; 
 De kwaliteit van vrijwillig kader; 
 Het initiatief is onvoldoende bekend bij de doelgroep; 
 De vraag/ de bezetting blijft achter bij de verwachting; 
 Er is onvoldoende aanbod vervoer ten opzichte van de vraag 

 
 

 
Hulp en ondersteuning  

per gemeente 

 
     Amersfoort:  Hinke Quarré H.Quarre@amersfoort.nl en/of  
         Astrid van den Aker AM.vandenAker@amersfoort.nl 
     Bunschoten:  Rosan Hilhorst r.hilhorst@bunschoten.nl, 14033 
     Baarn:   gemeente@baarn.nl, onder vermelding van beleidsmedewerker 
                                  doelgroepenvervoer  
     Leusden:                Bram Harmsen, B.Harmsen@Leusden.nl, 14033 
     Soest:   Postbus2000@soest.nl, onder vermelding van contactambtenaar  
                                  doelgroepenvervoer afdeling Samenleving 
     Woudenberg:  Info@woudenberg.nl, 14033 

 


