
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2017 

December 2016:  

ZOOV gaat van start 

Alle (ruim 7.000) reizigers van Regiotaxi 

Gelderland krijgen een informatiepakket 

over de wijzigingen per 1 januari; 

Alle wmo-geïndiceerden krijgen van hun 

gemeente informatie over de tarieven en 

de maximale reisafstand; 

Alle reizigersprofielen en alle vaste ritten 

zijn overgezet naar ZOOV Reisplanner; 

ZOOV Reisplanner is bereikbaar voor het 

boeken van ritten vanaf 1 januari 2017; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOV Klantenservice is bereikbaar voor 

reizigers met vragen en voor het 

verstrekken van algemene informatie; 

In deze uitgave: 

• ZOOV neemt Regiotaxi-vervoer over 

• Ervaringen in januari 

• De eerste cijfers 

De website www.zoov.nl is online; 

Er zijn verschillende testdagen om de 

samenwerking tussen de vervoercentrale 

van ZOOV Reisplanner en de (voertuigen 

van de) vervoerders te testen; 

Alle voertuigen zijn voorzien van ZOOV-

bestickering. Op de zijkant van de bussen 

staat: ”Plan jouw reis op ZOOV.nl of bel 

0900-9874” 

ZOOV Beheer organiseert instructie-

avonden voor de chauffeurs;  

Op 21 december draagt gedeputeerde 

Conny Bieze ceremonieel de Regiotaxi over 

aan de regio’s. 

 



 

Januari 2017:  

De auto’s gaan rijden 

Het regiotaxi-vervoer van ZOOV start op 1 

januari 2017 om 6.00 uur ’s ochtends 

zonder noemenswaardige problemen; 

Op 2 januari start ook het vervoer voor 

ruim 100 medewerkers van de sociale 

werkvoorziening voor de gemeenten 

Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk; 

Om de stiptheid te kunnen garanderen is in 

de eerste weken extra vervoercapaciteit 

ingepland; 

Omdat niet alle automatische incasso-

aanvragen tijdig verwerkt waren, moesten 

reizigers soms toch contant betalen. Met 

de vervoerders is afgesproken hier soepel 

mee om te gaan; 

De samenwerking tussen ZOOV Reisplanner 

en de vervoerders verloopt goed. Alle 

partners moeten nog wennen aan de 

nieuwe manier van samenwerken in het 

regiemodel. De partners werken met elkaar 

aan verbeteringen in het proces en de 

samenwerking. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om praktische zaken als het inloggen in de 

auto’s, de uitwisseling  van de verzamelde 

ritdata, het koppelen van chauffeurs en 

voertuigen aan de geplande diensten etc. 

 

 

Januari 2017 in cijfers 

In januari zijn ruim 20.000 ritten 

uitgevoerd (in januari 2016 21.000); 

Door de voertuigen van ZOOV is in januari 

280.000 kilometer afgelegd, waarvan ca. 

2/3 deel met passagiers; 

De stiptheid ligt boven de 95% (norm 

Regiotaxi Gelderland was 93%). Dat wil 

zeggen dat meer dan 95% van de ritten 

binnen de afgesproken vertrek- en 

aankomsttijden is uitgevoerd. 

Het aantal klachten in januari bedraagt 79. 

De meeste klachten hadden te maken met 

de start van het systeem, zoals het 

automatisch betalen van de ritbijdrage, het 

inloggen op Mijn ZOOV e.d. 

 

Uitgebreide managementrapportage 

ZOOV Beheer stelt per kwartaal een 

managementrapportage op, die dieper 

ingaat op de prestaties en andere cijfers 

van ZOOV; 

Deze rapportage bevat ook financiële 

cijfers en kengetallen. 

De eerste rapportage wordt in het tweede 

kwartaal van 2017 gepresenteerd, 

 

“De stuurgroep ZOOV is tevreden over de start 

en werkt graag aan het nog beter maken van 

ZOOV.” Wim Aalderink, voorzitter 

 

 

Colofon: 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 

team ZOOV Beheer 

Contactpersoon: Geert-Jan Verzijden 

t.  0543 – 543 545 

e. info@zoov.nl  


