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1.0. Inleiding 
Eind 2019 werd door het bestuur Coöperatie Ouderen in Regie een stuurgroep 
samengesteld met de opdracht te onderzoeken of het realiseren van seniorenvervoer 
binnen de gemeente Boxtel realiseerbaar zou zijn. 
In nov. 2019 is een 1e oriënterend gesprek geweest met een bestuurslid van Senioren 
bus Vught. Doel van dit gesprek was om informatie te krijgen over o.a. het opzetten via 
een plan van aanpak, schrijven van een ondernemingsplan, financieringsvormen, 
mogelijke valkuilen, etc. 

Tijdens de 1e Lock Down in 2020 is het ondernemingsplan geschreven met aansluitend 
een groot aantal gesprekken met diverse mogelijke subsidieverstrekkers, zoals 
verschillende (zorg-)organisaties, lokale bedrijven en gemeente Boxtel als ook landelijke 
organisaties. Echter door de steeds wisselende coronamaatregelen en de diverse 
Lockdowns was het regelmatig moeizaam om fysieke gesprekken te plannen. Vaak 
moesten deze worden doorgeschoven naar een andere datum of werden afgezegd. De 
pitch voor de Rabobank heeft bijvoorbeeld via Teams plaatsgevonden. 

2.0. Project 
Het Ondernemingsplan is op projectmatige wijze uitgevoerd en hierin waren twee 
toetsingsmomenten doorslaggevend, te weten: 
1. Bij voldoende financiële zekerheid werd doorgegaan naar stap 2. 
2. Bij voldoende beschikbare vrijwilligers zou pas tot uitvoering van de overige 

projectonderdelen worden overgegaan. 
Wanneer de toetsingsmomenten met een onvoldoende zouden scoren zou het project  
voortijdig worden beëindigd. 
 
3.0. Ontvangen subsidies 
Door twee mogelijke subsidieverstrekkers werd aangegeven dat zij de begrootte kosten 
te ambitieus en te hoog vonden en gaven het advies het ondernemingsplan hierop aan 
te passen om het daarna opnieuw aan te bieden. In de 1e versie werd namelijk 
uitgegaan voor de aanschaf van een elektrische Mercedes bus met een aanschafprijs 
van € 85.000.- plus een post voor inrichtingskosten van € 10.000.-  
In diezelfde periode was er ook contact met Seniorenbus den Bosch en zij gaven het 
advies voor de aanschaf van een personenauto model KIA e-Soul met een 
aanschafwaarde van € 37.500.-  
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Zijzelf wilden namelijk binnenkort ook de overstap maken van busvervoer naar 
elektrische personenauto’s. Een doorslaggevende reden voor hen was dat gemiddeld 
per rit slechts 1,2 passagier wordt vervoerd plus dat zij milieubewust willen gaan rijden. 
Met deze nieuwe informatie is het ondernemingsplan hierop aangepast en daarna 
opnieuw gepresenteerd. Door beide organisaties werd toen alsnog besloten om de 
gevraagde subsidie te verlenen. Op landelijk niveau werd eerder al een 
subsidieaanvraag gedaan bij het Oranjefonds en Stichting RCOAK. 
 
4.0. Oprichting Stichting Seniorenvervoer Boxtel 
In febr. 2021 werd notarieel de oprichtingsakte opgesteld. Bij een mogelijk landelijke en 
lokale subsidieverstrekker was namelijk één van de voorwaarden dat een notariële 
oprichtingsakte overlegd moest kunnen worden, inclusief een bijbehorend 
bankrekeningnummer. Stichting Seniorenvervoer is een vrijwilligersorganisatie, waarbij 
ook de bestuursleden vrijwilligers zijn. 
 
5.0. 1e Toetsingsmoment 
Medio mei 2021 was er voldoende financiële zekerheid en kon worden overgegaan naar 
de volgende stap van het project, namelijk vrijwilligers werven. 
 
6.0. Wervingscampagne 
Met het oog op de naderende zomervakantie werd besloten tot een korte en actieve 
wervingscampagne en deze bestond uit de volgende onderdelen: 

§ Wekelijks plaatsing van advertenties in de lokale weekbladen; 
§ Zelf artikelen aanleveren met verzoek tot gratis plaatsing; 
§ Verzoeken voor afname van interviews plus plaatsing; 
§ Mond op mond reclame activeren. 

In korte tijd waren er voldoende aanmeldingen en konden de kennismakingsgesprekken 
in gang gezet worden. 
 
7.0. Vrijwilligers 
In de kennismakingsgesprekken met de voorzitter en een adviseur van het bestuur 
werd toelichting gegeven over de functie-inhoud en het verdere verloop van het 
project. Daarnaast moest ook een vrijwilligersovereenkomst getekend worden en 
beschikken alle vrijwilligers inmiddels over een VOG verklaring. Vanaf de beginfase 
beschikken we over een enthousiaste en gemotiveerde groep vrijwilligers.  
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Opvallend is dat onder hen een hoog kennisniveau aanwezig is met daarnaast veel 
specifieke kwaliteiten, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt.  
 
8.0. 2e Toetsingsmoment  
Doordat beschikt kon worden over de benodigde financiële middelen en daarnaast over 
voldoende vrijwilligers kon vervolg gegeven aan de verdere vervolgstappen van het 
project.  
 
9.0. Eigen kantoorruimte 
In principe waren er drie opties maar de voorkeur ging uit naar gemeenschapshuis de 
Rots om de navolgende redenen: 

§ Kunnen beschikken over een eigen afsluitbare kantoorruimte. 
§ Kunnen beschikken over een vaste parkeergelegenheid voor onze elektrische KIA 

e-Soul op het eigen terrein plus de mogelijkheid tot plaatsing van een laadpaal. 
§ De prettige en constructieve gesprekken met de coördinator/het bestuurslid van 

de Rots. 

10.0. Software 
Vanaf de start van het project tot heden is er een goede verstandhouding opgebouwd 
met zowel bestuursleden van Senioren bus Vught als ook met Senioren bus den Bosch. 
Dit blijkt o.a. uit het feit dat zij ons kosteloos de door hen gebruikte planningssoftware 
ter beschikking hebben gesteld. 
 
11.0. KIA e-Soul 
Eind juni 2021 is tot de aankoop van de KIA besloten i.v.m. de verlengde afleverdatum 
ten gevolge van de coronamaatregelen. De verwachting was dat aflevering op zijn 
vroegst medio september/ oktober jl. kon plaatsvinden. 
 
12.0. Werkgroepen 
Door de hoeveelheid aan werkzaamheden die gedaan moesten worden vóór de officiële 
startdatum werd daarom besloten tot het instellen van een aantal werkgroepen, te 
weten: 
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12.1. Werkgroep software 
§ Kreeg de opdracht om de beschikbaar gestelde software aan te passen naar 

onze eigen werkwijzen; 
§ Diverse scholingen geven aan specifieke gebruikersgroepen van vrijwilligers; 
§ Als naslagwerk beschrijving van de eigen werkwijze opstellen.  
§ Opstellen van een instructie Manuels voor het gebruik van de software 

12.2. Werkgroep roostering 
§ Kreeg de opdracht om vanuit de software digitale werkroosters op te stellen voor 

de groepen chauffeurs en planners; 
§ Diverse scholingen geven aan specifieke doelgroepen van vrijwilligers; 
§ Als naslagwerk beschrijving van de eigen werkwijze opstellen. 

12.3. Werkgroep wagenbeheer 
§ Kreeg de opdracht na aflevering van de KIA de groep chauffeurs individueel 

uitleg te geven over de gebruikswijze van de KIA, met aansluitend een proefrit 
rijden en deze te beoordelen op voldoende rijvaardigheden; 

§ Als naslagwerk beschrijving van de eigen werkwijze opstellen.  
 

13.0. Overige 
13.1.  Functie teamleider 
Door het bestuur was tussentijds het advies gegeven om de functie van teamleider toe 
te voegen aan het organisatiemodel. Deze functie zou namelijk de schakel moeten 
worden tussen bestuur en de groep vrijwilligers. Daarnaast ook verantwoordelijk 
worden gesteld voor de dagelijkse aansturing. (zie bijlage 1. organogram) 
13.2. Website 
Door één van de vrijwilligers is een zéér informatieve en aansprekende website 
ontwikkeld (https://www.seniorenvervoerboxtel.nl) en deze werd direct al druk bezocht. 
13.3. PR en marketing 
Dezelfde vrijwilliger heeft ook de tekst en lay-out van de diverse folders en flyers 
opgesteld en diverse persberichten met foto’s uitgestuurd.  
Er is o.a. een affiche ontwikkeld, belettering van de KIA, briefpapier en visitekaartje, 
een folder en logo’s. Hieronder de voorbeelden. 
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13.4. Kantoorsoftware 
Gekozen is voor Google Workspace als kantoorsoftware. Met deze software omgeving is 
het mogelijk alle vrijwilligers een email account van seniorenvervoerboxtel te geven en 
in de Cloud te werken. Daardoor is privacy, beveiliging, het beheer van documenten en 
hardware en het kunnen samenwerken op afstand goed geregeld. 
 
14.0. Datum aflevering KIA 
Op 30 sept. 2021 is de KIA afgeleverd en tot de officiële openingsdatum moesten nog 
veel zaken geregeld worden, zoals alle chauffeurs instrueren en een rijvaardigheidstest 
afnemen, kantoor inrichten, uitnodigingen versturen, diverse protocollen afronden, 
drukwerk regelen, persberichten uitsturen, website bouwen etc. 
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15.0. Testperiode 
Na de levering van de KIA is besloten tot een proefperiode van 14 dagen voorafgaande 
aan de officiële startdatum met als doel de zogenaamde “kinderziektes” vast te kunnen 
stellen en waar mogelijk op te lossen in het totaalproces van aanmelding tot plaats van 
aankomst. Tijdens deze testperiode werd al regelmatig gebeld met het verzoek om 
vervoer. 

16.0. Officiële startdatum 
Deze was op 4 nov. 2021 en na de speech van wethouder Wim van der Zanden heeft 
hij als passagier een kleine rondrit gemaakt in de KIA. Daarna ging het snel met de 
aanmeldingen en sommige dagen of dagdelen zijn inmiddels al volgeboekt. In de 
periode tot 18 dec. zijn 291 ritten gereden voor 56 verschillende klanten. Zie voor meer 
statistieken bijlage 2. 
 

 
 
17.0. Tijdelijke stop  
Na diverse hygiëne maatregelen in de KIA, zoals een spatscherm tussen chauffeur en 
passagier en mondkapjes en handgel in de auto werd er door de nieuwe 
coronamaatregelen inclusief de nieuwe Lock Down van dec. 2021 besloten om het 
seniorenvervoer tijdelijk te staken omdat onze passagiers en onze chauffeurs tot de 
bekende risicogroep behoren. 
 
18.0. Nawoord 
De uitvoering van het project is van lange duur geweest en werd mede veroorzaakt 
door de wisselende coronamaatregelen. Ook het proces van subsidieaanvragen verliep 
veelal moeizaam. Een plaatselijke zorgorganisatie als ook de Woonstichting gaven aan 
niet tot subsidietoekenning over te gaan omdat zij enkele jaren geleden de realisatie 
van het zogenaamde Tuk Tuk vervoer hadden medegefinancierd en dit achteraf een 
groot fiasco is gebleken. Ook vanuit de gemeente Boxtel is géén subsidie toegekend 
i.v.m. hun slechte financiële situatie.  
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Naast de ontvangen subsidies zijn door een aantal lokale bedrijven en winkels 
schenkingen gedaan in materiële zin en/ of fikse kortingen op hun tarieven. Door 
passagiers is al regelmatig aangegeven dat zij erg blij zijn met de komst van het 
seniorenvervoer, want naar eigen zeggen houden ze hiermee meer hun eigen regie en 
zijn daardoor minder afhankelijk van anderen.  
 
De verwachting is dat wanneer deze ontwikkeling zich voortzet er snel uitbreiding met 
een 2e auto noodzakelijk wordt om aan de vervoersaanvragen te kunnen voldoen. 
Medio mei 2022 is het de bedoeling dat onder het klantenbestand een 
tevredenheidenquête wordt uitgezet om aantoonbaar te maken dat het Seniorenvervoer 
inmiddels van onmisbare waarde is geworden binnen de Boxtelse samenleving. Via deze 
enquête kunnen cliënten ook kenbaar maken of er behoefte is in urenuitbreiding naar 
avonden en eventuele weekenddagen.  
 

 
19.0. Balans t/m 31-12-2021 
 
  

 

 

 

 

  

Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Auto 32.230,02  

0140 Hardware 1.929,69  

1010 Bank 7.414,29  

1300 Debiteuren 75,00  

1600 Voorbelasting        0,07  

1630 BTW af te dragen 
Hoog 3,10  

1650 BTW R/C 396,00  

 Saldo  42.048,03 

    42.048,10 42.048,10 
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20.0. Begroting 2022 

Uitgaven 2022   Inkomsten 2022   Exploitatie tekort  
software abonnement 300  betaling ritten 2.500  Inkomsten 12.500 

printertoner/papier 500  bijdrage Provincie 4.000  Uitgaven en Kosten -23.361 

bankkosten 200  donaties 0.00    
GSM abonnementen 600  autobelettering 1.000  Tekort -10.861 

website onderhoud/provider 500  reclame 500    
vrijwilligersbijeenkomsten 1.500  rest subsidie Oranjefonds 2.000    

folders/posters 1.000  rest subsidie RCOAK 2.500    
advertenties 2.100       
promotie 500  Totaal inkomsten 12.500    
grafische vormgever 250       

belettering auto 1.300       
kantoorkosten 500       
auto elektriciteit 600       
auto onderhoud 500       

kosten pintransacties 100       
huur + elektra kantoor de Rots 3.000       
huur vergaderruimte de Rots 600       
verzekeringen 2.311       

onvoorzien 1.000       
Totaal uitgaven 17.361       

        
Kosten        

afschrijving auto 5.500       
afschrijving 
kantoorapparatuur 500     

Via sponsors 
en/of subsidies +10.861 

subtotaal 6.000       

        
Totaal Kosten + Uitgaven 23.361       
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21.0. Overzicht sponsoren 
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22.0.    Bijlage 1.  Organigram 
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23.0.    Bijlage 2.  Statistieken 
 

 
 

  
 
 

  


