
Vrijwilligersinitiatieven gedeelde mobiliteit
Gedeelde mobiliteit is alle mobiliteit die voor iedereen toegankelijk is en je vaak samen gebruikt. Dit kan de 
trein of bus zijn (‘Direct’), maar ook een deelauto of deelfiets. Meerijden met iemand of ander flexibel 
vervoer passen ook binnen gedeelde mobiliteit. 

In deze folder gaat het over vrijwilligersinitiatieven uit de samenleving. Deze initiatieven vormen een 
belangrijke schakel in de totale mobiliteit. En daarmee de bereikbaarheid van kernen en bedrijventerreinen. 
Ook kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen mee kan blijven doen aan de samenleving. Wij noemen dit 
Sameninitiatieven. Daarnaast zijn er ook initiatieven uit de markt. In de folder “Deelinitiatieven 
gedeelde mobiliteit” staat hierover meer informatie. 

Wat is er allemaal mogelijk? Welke initiatieven zijn er al in Brabant? Welke vorm kan jou of mensen in 
jouw buurt helpen?

Vervoersdienst met lidmaatschap
Een vervoersdienst die zorgt voor mensen met een mobiliteits-
probleem dat niet op een andere manier kan worden opgelost.

Mevrouw     
Jansen woont  
in Vught: 

“Ik kan geen 
gebruik maken 
van bus of 
deeltaxi 
en met de 
seniorenbus 
kan ik toch op 
bezoek bij 
een vriendin. 
Heel fijn.”

Voor senioren die niet of 
beperkt mobiel zijn, rijdt 
in Vught een seniorenbus. 
Als abonnee kan men zich 
voor een klein bedrag per 
rit laten vervoeren binnen 
de gemeentegrenzen van 
Vught en een aantal bestem-
mingen daarbuiten.

Vervoersdienst de Witte 
Raaf vervoert leden in Eind-
hoven. Als je lid bent kun je 
hiervan gebruik maken. Zo 
kun je o.m. naar het zieken-
huis, de dagbesteding of 
familie.

Meerijden met een vrijwilliger
Als reiziger meerijden in een auto van een vrijwilliger of in 
een gezamenlijke buurtauto/bus met een vrijwillige chauffeur.

Thea woont 
in Boekel 
en gebruikt 
de app 
InBoekel: 

“Als ik naar 
de winkels 
wil, kan ik  
zo met 
iemand 
meerijden. 
Dat is heel 
gemakkelijk.”

Via de app InBoekel kan je 
een rit aanvragen. Vrijwilli-
gers schrijven dan in op de 
gevraagde ritten om deze 
te rijden.

ANWB-Automaatje is ook 
al in diverse gemeenten in 
Noord-Brabant actief. Dit is 
ook een voorbeeld van een 
meerijddienst.

In Sprundel rijdt de dorps-
bus binnen en buiten de 
gemeente Rucphen om 
reizigers van A naar B te 
brengen.

Dorpsauto (deelauto)
Vrijwilligers rijden de dorpsauto voor inwoners van een dorp of 
wijk als zij het vervoer niet kunnen regelen met familie of 
kennissen.

Echtpaar Schel-
lekens woont in 
Boerdonk: 

“Dankzij de dorps-
auto kunnen wij 
donderdags de 
grote boodschap-
pen doen. De vrij-
willige chauffeur tilt 
zelfs de boodschap-
pen voor ons.”

Zorgcoöperatie Graag Ge-
daan is in mei 2018 van start 
gegaan met de dorpsauto 
voor vervoer binnen Leende 
en Leenderstrijp. 

Deur tot deur vervoer voor 
alle bewoners van Boerdonk 
die geen andere mogelijk-
heid voor vervoer hebben. 

Jouw idee

Heb je een idee voor het opstarten van een vrijwilligers- 
initiatief op het gebied van mobiliteit? Kun je hierbij hulp 
gebruiken? Of wil je meer weten? Neem contact met ons 
op via gedeeldemobiliteit@brabant.nl.

Of kijk voor meer informatie in onze toolkit, 
https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/

Busje met een vaste route
Een busje (of ander voertuig) dat een vaste route rijdt en 
waar je onderweg bij in/uit kunt stappen.

Peter 
woont in 

Hoogeloon: 

“Als ik naar 
mijn broer in 

Hapert wil 
neem ik de 

dorpsbus die 
stopt dichtbij, 

maar een 
klein stukje 

lopen.”

In Heesch rijdt al enkele 
jaren het Hop-on Hop-off 
busje rond. De bus rijdt 
een vaste route binnen een 
uur. Sta je langs de route 
en steek je je hand op, dan 
stopt de bus.

In Casteren rijdt de dorps-
bus van Casters Vervoer in 
en rondom Casteren. Ieder-
een kan hier gebruik van 
maken en daarnaast wordt 
ook een vaste groep leer-
lingen van en naar school 
vervoerd.

Hieronder hebben we de initiatieven die we hier benoemd hebben 
op de kaart gezet. Dit is slechts een indicatie. Er zijn nog veel 
meer initiatieven. 

Stand per juli 2021

Inventarisatie initiatieven per juli 2021

Buurtbussen zijn door heel Brabant te vinden

Buurtbus
Een klein busje die een vaste route rijdt op vaste tijdstippen 
(dienstregeling) met vaste haltes waar je in/uit kunt stappen. 

Saskia woont 
in Helenaveen:

“Met de 
buurtbus 
rijd ik naar 
Deurne en 
daar kan 
ik over-
stappen 
op de 
trein.”

In bijna iedere gemeente 
van Noord-Brabant rijdt 
wel een buurtbus. Zoals de 
buurtbus tussen Deurne en 
Helenaveen. Wil je meer 
weten over buurtbussen kijk 
dan op www.bravo.info/
buurtbus

https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/
http://www.bravo.info/buurtbus
http://www.bravo.info/buurtbus
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Busje met een vaste routeMeerijden vrijwilliger, landelijk marktinitiatief 

Dorpsauto (deelauto)Buurtbus
Elk idee groot of klein.
De Provincie vindt het fijn!

Nieuw idee?

Meerijden vrijwilliger, particulier initiatief 

In dit overzicht vind je nog enkele kenmerken bij de verschillende vormen van de vrijwilligersinitiatieven. 
De kosten zijn indicatief. Ben je geïnspireerd door de verschillende mogelijkheden? 

Onthoud: Gedeelde mobiliteit is maatwerk. Kijk altijd naar wat er al is in jouw dorp of wijk en wat de 
mobiliteitsbehoefte is van de bewoners. 

Heb je hierover vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via gedeeldemobiliteit@brabant.nl
Of kijk voor meer informatie op https://publicaties.brabant.nl/toolkit/startpagina/

Wat is het  
Deur tot deur vervoersdienst.

Voor wie  
Van en voor de bewoners met een lidmaatschap.

Reserveren? 
Op tijd boeken.

Voorbeelden 
https://seniorenbusvught.nl en witteraafeindhoven.nl

Kosten  
Jaarlijks lidmaatschap + vergoeding per gereden km. Locatie afhankelijk.

Kritische succesfactoren 
Voldoende vrijwilligers (chauffeurs, planners en bijrijders).

Wat is het  
Een halte-halte dienst met eigen bus die een vaste route rijdt. Het mag geen OV 
genoemd worden omdat er niet wordt samengewerkt met een officiële vervoer-
der.

Voor wie  
Inwoners van het dorp, vooral de minder mobiele mensen die zo bij 
voorzieningen kunnen komen.

Reserveren? 
Niet nodig. Hand opsteken bij een halte volstaat.

Voorbeelden 
Casters vervoer is een halte dienst met regelmatige verbinding tussen kernen.
https://www.casteren.net  en   https://aangenaamheesch.nl en
https://www.oss.nl/inwoners/openbaar-vervoer/wijkbus.htm
Kosten  
Instappen kost 1 euro ongeacht eindbestemming. Gemeente heeft € 9000 voor 
2 jaar geïnvesteerd. Zelfvoorzienend bij 1500 ritten per jaar.

Kritische succesfactoren 
Sponsoren voor de aanschaf van de bus. Technisch vrijwilliger en garage die 
bus onderhoudt.

Wat is het  
Een deur-deur vervoersservice van ANWB samen met een welzijnsinstelling en 
vrijwillige chauffeurs. 

Voor wie  
Minder mobiele plaatsgenoten.

Reserveren? 
Twee dagen van te voren contact leggen met lokale coördinator.

Voorbeelden 
Welzijnsinstelling Zorg voor elkaar Breda coördineert het servicepunt van de 
vervoersdienst
https://zorgvoorelkaarbreda.nl/projecten/Automaatje/

Kosten  
€ 0,30 per km aan de vrijwillige chauffeur.
Oprichten van een servicepunt met professionele coördinatie: eerste jaar 
€30.000, vervolgjaren €15.000.

Kritische succesfactoren 
Gemeente investeert in opstart en coördinator.

Wat is het  
Aanvullend halte-halte OV met een 8-persoonsbus, eigendom van een vervoer-
der (Arriva, Hermes) die volgens een vaste dienstregeling door vrijwilligers 
wordt gereden.

Voor wie  
Vervoer voor iedereen, incl. lift.

Reserveren? 
Niet nodig. Hand opsteken bij een halte volstaat.

Voorbeeld 
Elk uur een bus van station Oss naar Megen en vv. 
https://www.buurtbus-oijen-megen.nl/buurtbusvereniging-oijen-megen-lijn-296/

Kosten  
Betalen via OV-chipkaart tegen regulier tarief. De vereniging ontvangt van ver-
voerder een vergoeding voor het rijden. Aanvullende sponsoring noodzakelijk.

Kritische succesfactoren 
Voldoende vrijwilligers, professionele coördinatie. Dit is niet zo maar te regelen. 
Het is onderdeel van de concessie. Dit gaat altijd in overleg met de vervoerder.

Wat is het  
Via website of app vervoer aanvragen. Via de InBoekel app 
worden vraag en aanbod gekoppeld. 

Voor wie  
Alle inwoners van dorp of wijk.

Reserveren? 
Van te voren aangeven om welke datum, tijd en locatie het gaat.

Voorbeelden 
https://www.inboekel.nl/ritjes-in-boekel-is-live/
https://www.alleszelf.nl/diensten-voor-ouderen/vervoer/ouderen-
fonds-boodschappenplusbus
Kosten  
Redelijke vergoeding.

Kritische succesfactoren 
Voldoende vrijwillige chauffeurs.

Wat is het  
Deur tot deur vervoer met auto in gemeenschappelijk bezit. 

Voor wie  
Alle inwoners van een dorp of wijk.

Reserveren? 
Van te voren reserveren.

Voorbeelden 
www.boerdonk.nl en www.zcgraaggedaanleende.nl

Kosten  
Vaste prijs binnen dorp en omliggende plaatsen. Daarbuiten vergoeding per 
km.

Kritische succesfactoren 
Vrijwillige coördinator, voldoende betrokken en sociale chauffeurs.
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