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GoOV



Deur tot deur 

begeleiding

Stap voor stap instructies Hulp oproepen 

GoOV staat voor



Wat is GoOV?

Hulplijn Portaal

GoOV App



Stap voor stap reisbegeleiding 



Stap voor stap reisbegeleiding 



Pictomodule

Ook voor laaggeletterden en NL 2e taal

mama



DE HULPLIJN



Altijd bereikbaar als 

OV rijdt

Thuisbreng garantie

als extra optie

Oefenperiode van 

12 weken

De Hulplijn

12



Inregelen van de app

Adresknoppen

Belknoppen

Hulpknoppen

Mogelijkheid de 

reis te monitoren

Het Portaal



PERSOONLIJK PROFIEL



MEEKIJK-app voor ouders



Dynamische reisbegeleidingGeen routeplanner Stap voor stap, 

deur tot deur

GoOV is uniek



84% definitief overgestapt van ‘busje’ naar OV!

Resultaten



+/- 65% blijft met GoOV reizen

Resultaten



Ook matig verstandelijk gehandicapten

Resultaten



Prijzen



Startpakket

Intake Training ZelfstandigOefenen Terugkomtraining



Startpakket 

€650,-
voor 6 

maanden



50% besparing op huidige 

vervoerskosten overheid

Abonnement

€220,-
per jaar

+ OV-abonnement 

(€ 500 - € 1.000 )

€280,-
per jaar



Zelfstandig reizen ook met Buzz Buddy

GoOV Buzz Buddy



Veilig zone, dwaaldetectie



DOELSTELLINGEN 

VAN GoOV & BUZZ BUDDY 

Zelfstandig

onderweg

Zo veilig 

mogelijk 

reizen

Begeleiding 

van deur 

tot deur

VN-verdrag 

voor 

rechten van 

mensen met 

een 

handicap

Besparing 

op 

vervoers-

budget



Omvang doelgroep

>50.000 mensen in de gehandicaptenzorg

>12.000 mensen in de geestelijke gezondheidszorg

>100.000 in de ouderenzorg

>75.000 leerlingen in het leerlingenvervoer

>320.000 mensen met een ernstige visus-beperking 

(96.000 in aangepast vervoer).

>45.000 mensen met een auditieve beperking 

>13.000 mensen met een taalontwikkelingsstoornis

>650.000 mensen met Niet Aangeboren  

Hersenletsel (NAH)

- Mensen met NL als 2e taal

- Andere OV-mijders

>1.000.000 mensen



Bundeling van hulpmiddelen –

financieringsstroom doorbrekend –

als alternatief voor doelgroepenvervoer

Ontwikkeling van De Reiskoffer



Ontwikkeling: België 

Open data wedstrijd Vlaanderen gewonnen

Ontwikkelstappen: 

- Q4 2016: Technische koppeling met OV-data 

De Lijn, MIVB & NMBS

- Q1 2017: Subsidieaanvraag

- Q2 2017: Pilot met zorgorganisaties



Wat is er infrastructureel nodig? 



Oplossingsgericht

iBeacons

Virtuele geleide lijnen

Databalk GoOV 

+ RTK - @on 

+ spraak



SMART NAVIGATION PROJECT
2017: Test op Arnhem Centraal



Wat is er technisch nodig?

- Spraakbegeleiding (in combi met iOS)

- Chat-functie (Q1 2017)

- Ultra nauwkeurige positiebepaling en 

relatieve koers (virtuele geleide lijn - 2017) 

- Light-versie met tekstinvoer

- Integratie toegankelijkheidsdata haltebestanden, 

voertuigen, gebouwen

- Integratie persoonlijke data (Qiy)



Wat is er ‘systemisch’ nodig?

- Open data met toegankelijkheid 

stations, haltes, voertuigen, (semi-) 

publieke ruimte 

- ‘Stempel’ als hulpmiddel binnen 

zorgfinanciering / - beleid 

- Maatschappelijk prijsbeleid OV-kosten

- Ontwikkelbudget



www.go-ov.nl

info@go-ov.nl

Lars Nieuwenhoff

06-20369678 

GoOV Klantenservice

030-7508987
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