
Mede namens Bianca van Jaarsveld (beleidsadviseur vervoer van de gemeente Gouda en 
de gemeente Krimpenerwaard), Vera Jansen (beleidsadviseur Jeugd gemeente Gouda) en 
Maarten Bening (projectleider inkoop 2018 Midden Holland) 

Werksessie Vervoer 

Geachte aanbieder, 

Wij nodigen u uit voor een werksessie op: 

  

Dinsdag 14 maart 2017 

Van 10.00 uur tot 11.30 uur 

Op het gemeentehuis van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 

Raadhuisplein 1 te Bodegraven 

  

Waar gaat het over? 

Wij willen het met u hebben over vervoer naar dagbesteding. 

Volgens onze informatie regelt u binnen de contracten dagbesteding, die u heeft met 
de gemeenten in de regio Midden Holland, het (rolstoel)vervoer van cliënten naar uw 
dagbestedingslocaties. Met betrekking tot de kosten verbonden aan het vervoer zijn 
met u tarieven afgesproken. U heeft op diverse, vaak creatieve en daarmee 
waardevolle, manieren invulling gegeven aan deze taak. 

Binnen onze regio vindt een beweging plaats waarin keuzes worden gemaakt het 
gemeentelijke doelgroepenvervoer zo veel mogelijk aan elkaar te verbinden. 

Hierbij wordt ook gekeken naar de vervoersbewegingen naar dagbestedingslocaties. 
Daarbij stellen wij ons de vraag waar en op welke wijze het vervoer naar 
dagbesteding beter en effectiever kan worden geregeld voor alle betrokkenen. 

Juli 2016 heeft er een werksessie plaatsgevonden met een kleine groep 
geïnteresseerden (in de bijlage treft u de aantekeningen van die werksessie aan). Wij 
nodigen u uit voor een vervolg werksessie waarin wij met u van gedachten wisselen 
hoe u denkt dat dit onderdeel van de dienstverlening zo optimaal mogelijk met de 
cliënt kan worden geregeld. De transformatiegedachte, met als eerste speerpunt de 
eigen kracht, staat daarbij voorop. 

Wij stellen u de volgende vragen: 

 Welke ervaringen heeft u de afgelopen jaren opgedaan? 
 Wat werkte daarin wel en wat niet? 
 Welke faciliteiten of randvoorwaarden zijn voor u van belang? 
 Hoe ziet uw rol er idealiter uit? 
 Welke rol moet de gemeente spelen? 
 Op welke momenten heeft u de gemeente nodig? 



Graag horen wij van u of u komt. U kunt dit laten weten via aalbers@bodegraven-
reeuwijk.nl of inkoop2018@gouda.nl . Het liefst vóór 7 maart 2017. 

Wij ontvangen u graag. 

Als u nog vragen heeft stelt u deze dan gerust. 
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