MANIFEST

Netwerkdag Collectief Vervoer
Samen Verder
Onder het motto ‘Samen Verder’ zijn sleutelfiguren uit het openbaar en doelgroepenvervoer samengebracht,
om met uitwisseling van kennis en inzichten, het collectief vervoer als geheel een innovatieve impuls te geven.
De parallelsessies op de Netwerkdag hebben uitdagingen opgeleverd die gebundeld hun neerslag hebben
gevonden in dit Manifest. Het is het resultaat van een interactieve dag samenwerken en te beschouwen als een
startpunt voor de verdere verbinding van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer.

De deelnemers aan de Netwerkdag Collectief Vervoer geven te kennen:
1.	Toe te willen werken naar een voor iedereen toegankelijke samenleving, waarin niet de
modaliteit maar de mobiliteit centraal staat.
2.	Daartoe zetten zij zich in om zo toegankelijk mogelijke mobiliteitsnetwerken te creëren
met behulp van betrouwbare reisinformatie en informatie over voorzieningen.
3.	De beschikbare publieke financiële middelen worden op een optimale en integrale wijze
toebedeeld, zodat zoveel mogelijk reizigers er baat bij hebben.
4.	Ook doelgroepenvervoer moet duurzaam worden. Volledig zero emissie doelgroepenvervoer in 2025 is haalbaar, gelet op de doorlooptijd van contracten. Om dit als doel vast
te leggen in een akkoord zullen alle partijen, dus ook zorginstellingen en -verzekeraars,
worden betrokken.
5.	In en na een aanbesteding zal bij de overgang van de ene naar de andere vervoerder
zorgvuldig worden omgegaan met personeel en zal meer rekening worden gehouden
met kwetsbare doelgroepen.
Om dit alles te bevorderen worden de volgende middelen ingezet:
6.	Het inzetten van de ervaringen van gebruikers, en specifiek de doelgroep met een beperking, om de reisbeleving te verbeteren.
7.	Het bundelen van bestaande kennis op het gebied van toegankelijkheid op één plaats en
voor iedereen beschikbaar, inclusief nieuwe praktijkervaringen.
8.	Het maken van afspraken over toegang tot en gebruik van elkaars data evenals de
beschikbaar stelling aan derden.
9. Het combineren van informatiebehoeften om tot een basis informatieset te komen
10.	Nieuwe effectieve vormen van samenwerking, zoals werken in communities en nieuwe
vervoersconcepten als MaaS.
Dit Manifest is door John Pommer, programmanager Collectief Vervoer van CROW overhandigd aan Mark Frequin,
directeur-generaal Bereikbaarheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Hubert Andela, directeur
Koninklijk Nederlands Vervoer en tevens vertegenwoordiger namens de Mobiliteitsalliantie.

Rotterdam, 18 januari 2018

