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Inleiding  
 
In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz is opgenomen dat elke vier jaar een evaluatie 
wordt uitgevoerd. Onderzoeksbureau Koxdevoogd heeft deze evaluatie eind 2020 uitgevoerd in 
opdracht van het Algemeen Bestuur. De resultaten zijn door het algemeen bestuur (ab) op 16 
december 2020 besproken waarbij Omnibuzz is verzocht om een reactie. Deze reactie is in een 
aparte vergadering van het ab besproken op 28 april 2021. Naar aanleiding hiervan is besloten tot 
het opstellen van dit kaderdocument. 

Dit kaderdocument geldt als uitwerking van onze reactie op de conclusies en aanbevelingen uit deze 
evaluatie. De bevindingen uit de evaluatie leiden niet tot wezenlijke koerswijzigingen, maar tot de 
constatering dat er behoefte is aan duidelijkheid over de actuele kaders waarbinnen Omnibuzz de 
taken uitvoert. Naar aanleiding van deze constatering heeft het ab in april 2021 besloten om een 
kaderdocument op te stellen, waarin de historische achtergrond geschetst wordt en (nieuwe) 
bestuurders en ambtenaren wegwijs maakt in de complexe en specialistische inhoud van het 
Omnibuzz dossier. Kennis van de context draagt bij aan de kwaliteit en het draagvlak van de 
besluitvorming. Met dit kaderdocument geven we invulling aan dit besluit. Het doel is om snel en 
laagdrempelig inzicht te verschaffen in de gezamenlijk bepaalde koers en de overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen. Op deze wijze levert dit document op hoofdlijnen de basis voor een 
bestendige koers voor de komende jaren. De concrete uitwerking in jaarplannen en 
beleidsbegrotingen zal altijd gebeuren vanuit dezelfde kaders.   

Dit document dient als aanvulling op eerder vastgestelde kaders in (de actualisatie van) het 
bedrijfsplan, de Gemeenschappelijke Regeling en de dienstverleningsovereenkomst (DVO)) inclusief 
het productenboek.  
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Omnibuzz  
 
Omnibuzz verzorgt de uitvoering van het Wmo-vervoer voor 30 Limburgse gemeenten. Omnibuzz 
voert onder andere de ritreservering, klantadministratie, klachtafhandeling, financiële afhandeling, 
klantcommunicatie, het contractbeheer en regie op vervoer. Omnibuzz fungeert als aanbestedende 
dienst die voor de aangesloten gemeenten het (vraagafhankelijke) Wmo-vervoer heeft aanbesteed en 
de contracten met de vervoerders heeft getekend. Deze aanbesteding heeft Omnibuzz grotendeel 
zelfstandig kunnen uitvoeren. Verder adviseert gemeenten beleidsmatig en voert namens de 
deelnemende gemeenten overleg met vervoerders, de provincie Limburg en landelijke kennispartners.  
 
In 2015 - 2016 heeft een afvaardiging van gemeenten via een provinciale stuurgroep met 
ondersteuning van Omnibuzz belangrijke keuzes gemaakt over de toekomstige inrichting van het 
(doelgroepen)vervoer in Limburg. De gezamenlijke keuzes en conclusies van toen vormen de basis 
voor de organisatie Omnibuzz:  
• Centraal uitgangspunt: via kennisopbouw in een publieke organisatie meer grip op 

doelgroepenvervoer realiseren.  
• Een publiekrechtelijke inrichting voor borging van de continuïteit, objectieve regievoering 

zonder inmenging van private belangen, meer sturing en controle vanuit gemeenten en 
meer flexibiliteit m.b.t. instroom ander doelgroepenvervoer; 

• Op Limburgse schaal om schaalvoordelen te optimaliseren. 
• Aansturing via regiemodel, waarbij ritaanname en regie los wordt gekoppeld van de 

rituitvoering, met als doel meer grip op het vervoer.  
• Start met vraagafhankelijk Wmo-vervoer (CVV), daarna gefaseerde instroom van ander 

doelgroepenvervoer via een groeimodel.  

De omvang van Omnibuzz in zowel deelnemende gemeenten als taken, biedt gemeenten de kans 
om zelfstandig toekomstbestendig doelgroepenvervoer te realiseren. In deze constructie kunnen 
gemeenten leunen op inhoudelijk/vervoerskundig advies vanuit Omnibuzz. Het primaire doel is 
kwalitatief hoogwaardig vervoer mogelijk en betaalbaar houden. Door ontwikkelingen bij 
gemeenten en de vervoerssector zijn er continu nieuwe uitdagingen. Het borgen van de continuïteit 
van het vervoer is een complexe aangelegenheid die specialistische kennis vergt. Deze is bij de 
deelnemende gemeenten niet altijd voldoende aanwezig/beschikbaar. Het samenwerken binnen 
Omnibuzz biedt gemeenten kansen om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en 
vernieuwingen samen te ontwikkelen die gemeenten afzonderlijk niet (danwel tegen hoge kosten) 
kunnen realiseren.  

Deze keuzes zijn uitgewerkt in het bedrijfsplan “GR Doelgroepenvervoer Limburg (januari 2016), 
welke de basis vormt voor de gr Omnibuzz vanaf 2016, met als doel om op Limburgse schaal 
toekomstbestendig doelgroepenvervoer te organiseren. De visie is uitgewerkt in lijn met 
bovenstaande uitgangpunten, waarbij ook naar de besparingspotentie is gekeken 
(besparingsmatrix). Deze matrix geeft aan dat besparingen in het doelgroepenvervoer op de eerste 
plaats te behalen zijn door beleidsaanpassingen (20%-30%), verder dragen een andere inrichting 
van het Openbaar Vervoer (OV, 5%-10%) en centrale regie over verschillende vormen van 
doelgroepenvervoer (15%-35%, afhankelijk van instroom) bij aan het beheersbaar houden van het 
vervoer. De visie die op basis hiervan is uitgewerkt leunt op drie belangrijke pijlers: 

1. Minder doelgroepenvervoer door kanteling van vervoer en stimuleren OV gebruik. 
2. Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer. 
3. Aansturing van het doelgroepenvervoer door een ‘slimme organisatie mobiliteit’.  
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PIJLER 1 - Minder doelgroepenvervoer door kanteling  
 
Voor elkaar Pas (VEP) 
 
De grootste besparingspotentie bevindt zich in de kanteling, waarbij het gebruik van OV of andere 
voorliggende voorzieningen wordt geoptimaliseerd. Dit is de enige manier het gebruik van het 
Omnibuzz-vervoer te beperken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de mate van maatschappelijke 
participatie. De verplaatsingen vinden dan plaats in andere vervoerssystemen, waardoor het volume 
van het Omnibuzz-vervoer afneemt. Vandaar dat dit de eerste pijler is. Om deze ambities te realiseren, 
biedt Omnibuzz met de Voor Elkaar Pas (VEP) een passend reisproduct voor onze klanten, dat 
barrières en belemmeringen wegneemt om daadwerkelijk met OV te reizen. Ongeveer 24% van onze 
klanten beschikt over een VEP. De VEP zorgt ervoor dat klanten nauwelijks handelingen hoeven te 
verrichten. De VEP wordt volledig kant en klaar aangeleverd en klanten krijgen achteraf een factuur, 
zodat ze geen saldo hoeven te laden. Bovendien reizen klanten met een VEP met korting in het OV 
van Arriva Limburg.  
 
Integrale aanpak en overleg provincie Limburg 
 
De beschikbaarheid van OV is een belangrijke aanvullende voorwaarde om deze ambitie te 
realiseren. Bij de toekenning van een voorziening Omnibuzz speelt de beschikbaarheid van OV (of 
gebrek aan) immers een grote rol. De beschikbaarheid van OV is in veel (landelijke) gebieden een 
aandachtspunt en het voorzieningenniveau wordt dikwijls afgeschaald op plekken waar weinig 
vervoersvraag is. Mogelijk dat de stijging van het vervoersvolume in het Omnibuzz vervoer (tot aan 
COVID-19) vanaf 2017 verband houdt met deze ontwikkeling.  Hierover is Omnibuzz met de provincie 
Limburg in gesprek. Dit betreft feitelijk de inrichting van de onderkant van het OV uit de 
besparingsmatrix. Dit aspect rekenen wij ook onder deze pijler. Omnibuzz fungeert namens de 
deelnemende gemeenten als gesprekspartner voor de provincie Limburg. In dit overleg draait het 
om het realiseren van een integrale aanpak van OV en doelgroepenvervoer. De OV-concessie loopt 
nog door tot 2031, dus resultaten op dit punt kunnen een langdurig positief effect genereren. Het 
ontwikkelplan OV is een product van dit overleg, waarin de uitgangspunten van de provincie en 
Omnibuzz over een integrale aanpak zijn opgenomen. De intentie is om in de komende jaren de 
afstemming tussen OV en doelgroepenvervoer te vergroten via gezamenlijk onderzoek, het uitrollen 
van (aanvullende) voorzieningen die gebruik van OV optimaliseren en periodiek (bestuurlijk) 
overleg. Het belang van de gemeenten hierin is groot, want uiteindelijk kan het OV uitgroeien tot 
een aantrekkelijker alternatief voor doelgroepenvervoer.  Dit draagt vervolgens bij aan het realiseren 
van de ambities in de eerste alinea. Dit onderwerp heeft derhalve structureel hoge prioriteit bij 
Omnibuzz. 
 
Ander alternatief vervoer 
 
De kanteling in het vervoer is breder dan OV alleen en gaat over alle vormen van (potentieel) 
voorliggende voorzieningen. Middels de aanmelding van alle gemeenten op www.ikwilvervoer.nl 
wordt alle reisinformatie over doelgroepenvervoer, OV en (lokaal) alternatief vervoer binnen de 
gemeente centraal aangeboden. Uitgangspunt is dat alternatief vervoer het meest effectief kan 
worden aangeboden, vóórdat de voorziening Omnibuzz wordt verstrekt. Omnibuzz werkt derhalve 
aan plannen om het gebruik van deze informatie aan de voorkant beter te integreren in de 
werkprocessen van gemeenten (indicatiestelling).  
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PIJLER 2 - Efficiënter organiseren van doelgroepenvervoer 
 
Omnibuzz vervoer  
 
Op 11 december 2016 is Omnibuzz gestart met de uitvoering van het Omnibuzz-vervoer. De 
kwaliteitsniveaus van de verschillende dienstverleningsaspecten zijn opgenomen in het 
productenboek, dat als bijlage deel uitmaakt van de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit 
document is in 2021 geëvalueerd en geactualiseerd en geldt als basis voor de uitvoering van het 
vervoer. De kwaliteit wordt als hoog ervaren en draagt in belangrijke mate bij aan de tevredenheid 
van de deelnemende gemeenten. Hetzelfde geldt overigens ook voor de klanten van Omnibuzz.  

De huidige vervoerscontracten zijn ingegaan op 1 januari 2020. Wettelijk is bepaald dat overheden 
bij de inkoop van WMO-vervoer gehouden zijn aan de AMvB reële kostprijs. In lijn met de 
geformuleerde ambities is niet alleen naar de prijs gekeken. Belangrijke andere aspecten in de 
aanbesteding zijn goed werkgeverschap en duurzaamheid. Het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit 
zegt hierover dat het bestek dat door Omnibuzz is opgesteld  “een zeer evenwichtig en uitzonderlijk 
goed bestek is, waarbij de combinatie van de lange looptijd en het gewicht dat aan werkgeverschap 
wordt toebedeeld een belangrijke stap is om deze branche te helpen investeren in duurzame 
dienstverbanden en toekomstperspectief te bieden aan betrokken medewerkers.”1 Op deze wijze 
draagt de aanbesteding bij aan de gewenste continuïteit en biedt kansen aan lokale vervoerders. In 
de vervoerscontracten wordt verder invulling gegeven aan het bestuursakkoord ‘Zero Emissie’ dat 
het algemeen bestuur op 18 december 2019 heeft ondertekend. De omvang van het totale vervoer 
en de deskundigheid op gebied van vervoer en aanbestedingen maken een dergelijke ambitieuze en 
complexe aanbesteding haalbaar.   

Uitbreiding dienstverlening nieuwe doelgroepen  
 
Omnibuzz is ingericht als een mobiliteitscentrale die op termijn al het gemeentelijk 
doelgroepenvervoer kan omvatten. Het idee van de mobiliteitscentrale komt voort uit de 
besparingsmatrix en is gebaseerd op het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare 
vervoersmiddelen. Hoe meer vervoersstromen worden toegevoegd, des te gunstiger het effect. Drie 
gemeentelijke werkgroepen hebben in 2017 echter geconcludeerd dat het voorlopig nog niet 
verstandig is om andere vervoerssoorten direct en Limburg breed te laten instromen bij Omnibuzz. 
Naar aanleiding van deze adviezen zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de actualisatie van 
het bedrijfsplan (2019), dat sindsdien de basis vormt voor onze werkwijze met betrekking tot andere 
doelgroepen.  

Deze aanpak bestaat uit een kleinschalige, stapsgewijze aanpak van mogelijke instroom, waarbij de 
individuele gemeenten aan zet zijn voor mogelijke instroom van ander vervoer. Er zijn reeds kaders 
uitgewerkt waarbinnen - onder voorwaarden - instroom binnen de lopende contracten voor 
Omnibuzz-vervoer mogelijk is. Sommige gesprekken hierover met (groepen) gemeenten zijn 
intussen in een vergevorderd stadium. Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeenten. Omnibuzz 
initieert zelf geen scenario’s voor grootschalige instroom, maar ondersteunt en adviseert op verzoek 
van gemeenten. Deze aanpak biedt ruimte voor wisselende ambities in afzonderlijke deelnemende 
gemeenten met betrekking tot instroom.  

 
1 www.Taxipro.nl: Doelgroepenvervoer Limburg maximaal acht jaar gegund Gepubliceerd op 07-02-2019  
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De randvoorwaarden voor instroom zijn – voor zover mogelijk in dit stadium – door Omnibuzz 
ingevuld door ruimte te creëren voor instroom in de lopende vervoerscontracten.  
 
Bedrijfsvoering Omnibuzz in relatie tot andere doelgroepen 
 
Omnibuzz is – voor zover mogelijk - voorbereid om alle deelnemende gemeenten desgevraagd van 
advies te voorzien over de mogelijkheden van instroom en/of het uitvoeren van taken met betrekking 
tot andere vervoersvormen. De huidige organisatie Omnibuzz is echter uitgelijnd op de opgedragen 
taken, dat wil zeggen de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Er is wel geanticipeerd 
op mogelijk andere vervoersvormen in de toekomst, zodat in de toekomst procesmatig en 
automatiseringstechnisch geen conflicten ontstaan indien ander vervoer wordt toegevoegd.  
 
Zodra een verzoek tot instroom concreet is, wordt een business case uitgewerkt, waarbij rekening 
wordt gehouden met de gevolgen op de bedrijfsvoering. Na besluitvorming in het bestuur zullen de 
uitvoeringsafspraken worden vastgelegd in een aparte dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de 
desbetreffende gemeente(n), waarin de precieze taken worden gedefinieerd die Omnibuzz voor een 
nieuwe vervoersvorm gaat uitvoeren. Hierdoor zijn de belangen van de desbetreffende gemeente(n) 
als ook de collectieve belangen van alle deelnemende gemeenten geborgd. Uitgangspunt blijft dat 
de kwaliteit van het reguliere Omnibuzz vervoer behouden blijft.  
 
 

  



 

 
 

 
 

- 7 - 

PIJLER 3 – Aansturing door een ‘slimme organisatie mobiliteit’ 
 
De inrichting van een slimme organisatie of ‘kennisfunctie’ is geen doel op zich, maar is verweven in 
bijna alle werkzaamheden en ondersteunt de visie en andere pijlers. De kennis is toepassingsgericht 
en geldt als belangrijk instrument om de ambities (ook in andere pijlers) te kunnen realiseren. 
Bovendien draagt deze pijler bij aan de adviesrol van Omnibuzz richting gemeenten om het beleid 
vorm te geven, waar op basis van de besparingsmatrix de grootste potentie zit. Structureel is bijna 
90% van de kosten (in)direct vervoer gerelateerd, de overhead beslaat ongeveer 10% van de 
begroting. Dit blijft de norm voor komende jaren. Hieronder valt ook deze kennisfunctie. De inzet 
van dit organisatieonderdeel is als het ware de motor achter de doorontwikkeling en 
maatschappelijke en financiële opbrengsten, ook op de twee andere pijlers.   

Ondersteuning Pijler 1 
 
De Voor Elkaar Pas als gecombineerde pas voor OV en doelgroepenvervoer is een uniek concept in 
Nederland. Hiervoor is de ontwikkelcapaciteit van Omnibuzz aangewend. Omnibuzz levert nu 
aansturing- en onderzoekscapaciteit aan de gezamenlijke onderzoeken met de provincie om de 
afstemming tussen beide systemen te optimaliseren. De inhoudelijke vervoerskundige kennis en de 
vertegenwoordiging van 30 Limburgse gemeenten maakt Omnibuzz tot een serieuze partner voor 
de provincie. Ook neemt Omnibuzz deel aan periodiek overleg om ikwilvervoer te optimaliseren.  
 
Ondersteuning Pijler 2 
 
De ‘geprezen’ aanbesteding van het vervoer die recht doet aan de wensen van klanten, de kaders 
bij gemeenten en de realiteit in de vervoerssector, is een aansprekend resultaat van Omnibuzz als 
kenniscentrum. Een gezonde balans tussen alle partijen is nodig om het vervoer op de lange termijn 
te blijven garanderen. Om in deze complexiteit het vervoer duurzaam te kunnen garanderen, is 
kennis en expertise vereist. Een belangrijk voordeel van Omnibuzz is dat de stevige en soms 
tegengestelde belangen van vervoerders en gemeenten samengebracht en verenigd kunnen 
worden. Vervoerders hebben overheden nodig en andersom. Met de juiste aanpak staan alle neuzen 
dezelfde kant op en staat het gezamenlijk belang voorop. Doordat Omnibuzz een samenwerking van 
gemeenten is, maar tevens contracthouder van de vervoerscontracten, heeft Omnibuzz kennis en 
connecties met beide partijen. Deze sleutelpositie stelt Omnibuzz in staat om een optimaal, flexibel 
en toekomstbestendig vervoersysteem op te zetten en te onderhouden.   
 
Een voorbeeld van een tastbare financiële opbrengst voor de deelnemende gemeenten is de 
compensatie m.b.t. de NEA-index welke Omnibuzz als enige opdrachtgever in Nederland op basis 
van inhoudelijke argumenten heeft bereikt. Hiervan ondervinden gemeenten financiële voordelen 
in de periode 2020-2022. Ook het handhaven van de (uitvoerings-) kwaliteit en continuïteit van het 
vervoer bij aanhoudende stijging (en dreigende chauffeurstekorten) of onder onvoorziene 
omstandigheden (faillissement, COVID-19) vraagt de nodige expertise en korte lijnen met 
vervoerders. De basis hiervan is een goede relatie met vervoerders, waarbij de nadruk enerzijds ligt 
op strikt contractbeheer en monitoring van de afspraken, anderzijds op gedeelde doelen en ambities 
(partnership). Bij goed contractbeheer hoort ook dat gecontroleerd wordt dat de gemaakte 
afspraken worden nagekomen en dat continu de kwaliteitsverbetering voorop staat. Intensief 
contractbeheer draagt zo bij aan een efficiëntere uitvoering van de vervoerscontracten en het 
vervoer op de weg. 
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Flexibel toekomstbestendig aansturingsmodel  
 
Het regiemodel (zie visualisatie op de volgende pagina) is bij de start als voorkeursmodel 
gedefinieerd, uitgaande van het combineren van verschillende vormen van doelgroepenvervoer. 
Overname van de planningstaak is alleen passend en efficiënt als verschillende vervoersvormen door 
Omnibuzz worden aangestuurd. Als later meerdere vervoersvormen via Omnibuzz worden 
uitgevoerd, kunnen nieuwe kansen ontstaan. Doorgroei naar het regiemodel is dan mogelijk. De 
kern is flexibiliteit, waarbij gemeenten kansen pakken en anderen hierop (op termijn) aansluiten. 
Volwaardige en succesvolle regiecentrales zijn vaak stapsgewijs toegegroeid naar een regiemodel 
via verschillende tussenmodellen in een periode van vele jaren.  

 
 

In praktijk functioneert Omnibuzz momenteel als een callcenter plus model. Het belangrijkste voor 
meer grip op vervoer is dat ritaanname en regie los wordt gekoppeld van de rituitvoering. Ook 
zonder planning kan Omnibuzz regietaken uitvoeren, zoals een aannamestop, vraagspreiding of 
uitvoering van groepsritten. Overigens combineert Omnibuzz het opdrachtgeverschap en de 
ritaanname, er is geen aparte partij nodig die ritreservering, regietaken of contractbeheer uitvoert. 
Dat maakt deze opzet efficiënt en overzichtelijk.  
 
Ondersteuning beleid gemeenten 
 
Omnibuzz kan gemeenten inhoudelijk en vervoerskundig adviseren in de beleidsontwikkeling, zodat 
vervoer mogelijk en betaalbaar blijft. Volgens de besparingsmatrix is de grootste winst te behalen 
op o.a. de aanpassing van de indicatiestelling en optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen. 
De gemeenten zijn zelf aan zet voor het beleid, Omnibuzz adviseert en ondersteunt en veel 
beleidsontwikkeling vindt (voorbereidend) bij Omnibuzz plaats. De advisering van Omnibuzz over de 
externe beheersmaatregelen en de oplevering van de Richtlijn voor indicatiestelling heeft geleid tot 
tariefswijzigingen, invoering van reisbudgetten, opschonen van ‘onnodige’ indicaties, met de nodige 
financiële effecten voor de desbetreffende gemeenten. 
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Aanvullend op deze richtlijn organiseert Omnibuzz werksessies voor alle gemeenten of overlegt met 
individuele gemeenten over specifieke situaties. De effecten van beleid zijn afhankelijk van de 
keuzes van individuele gemeenten, Omnibuzz kan hierin enkel adviseren. Deze adviesfunctie wordt 
vormgegeven door een maandelijkse managementrapportage, elk kwartaal een 
voortgangrapportage en uitgewerkte vergaderstukken. Wij zijn voornemens het relatiebeheer vanaf 
2021 te intensiveren, waarbij we starten met individuele gemeenten. Door de verschillen tussen 
gemeenten is beleidsadvies ook deels (gemeente specifiek) maatwerk.  
 
Externe focus (overig) 
 
Een organisatie die 30 gemeenten vertegenwoordigt kan kennis opbouwen om het vervoer goed te 
organiseren, gemeenten te adviseren, maar ook invloed uitoefenen op de provincie of landelijke 
afspraken. Dit levert maatschappelijke voordelen en indirect ook financieel voordeel op, omdat de 
kennis gericht kan worden ingezet om ambities te realiseren. Door investeren in kennis en relaties 
neemt bovendien de inhoudelijke expertise over het vervoer binnen Omnibuzz toe.  

Omnibuzz heeft landelijk overleg op het gebied van duurzaamheid, elektrisch rijden en 
laadinfrastructuur of in situaties waarin flexibiliteit gevraagd wordt, zoals de uitbraak van COVID-19. 
Dan kan Omnibuzz het eigen netwerk benutten en invloed uitoefenen op de landelijke richtlijnen en 
protocollen voor de uitvoering van het vervoer en de financiële continuïteit. Zo dragen we bij aan 
het beperken van de gevolgen voor klanten, gemeenten en vervoerders én een toekomstbestendig 
vervoerssysteem op langere termijn borgen.  

Omnibuzz organiseert verder informatiebijeenkomsten voor raadsleden en ondersteunt een 
onafhankelijk cliëntenpanel en klachtencommissie.   

Interne ontwikkeling  
 
Doordat de informatie en kennis bij Omnibuzz intern zit, is voor deelnemende gemeenten altijd 
objectief en deskundig advies beschikbaar zonder opdracht, advieskosten of andere belangen. Ook 
Omnibuzz zelf wordt steeds minder afhankelijk van externe adviseurs (bijvoorbeeld aanbesteding, 
projectmanagement). De kennis leidt tot invloed en inspraak op landelijke platforms en in overleg 
met de provincie, die ten gunste van de deelnemende gemeenten wordt ingezet. 

De onafhankelijkheid van derden (private partijen, adviseurs etc.) heeft positieve gevolgen voor de 
inhoudelijke onafhankelijkheid van adviezen en de advieskosten. Bovendien kampen andere 
overheidsorganisaties met problemen omdat zij niet over voldoende data van het vervoer 
beschikken.  Data en kennis zijn noodzakelijk om vervoer beheersbaar te houden op langere termijn, 
denk hierbij aan de potentie in de besparingsmatrix. De doorontwikkeling van de data, rapportage 
en analyse tools zorgt voor onderbouwing van beleidsadvies. Door de inzet van Omnibuzz kunnen 
deelnemende gemeenten het vervoer vanuit een publieke doelstelling aansturen zonder hier zelf 
veel (beleids-) capaciteit op te zetten en/of expertise te bezitten.  

Om voorgaande te kunnen bieden aan de deelnemende gemeenten, is een sterke organisatie nodig. 
Omnibuzz levert daarom ook inspanning om de organisatie te versterken. Omnibuzz optimaliseert 
bovendien continue alle processen voor een efficiënte interne organisatie. Dit leidt tot optimale 
bedrijfsvoering m.b.t. administratie en facturatie en compliance op gebied van Administratieve 
Organisatie en Interne Beheersing, maar ook op een toenemend aantal andere gebieden zoals 
privacy, informatiebeveiliging en digitoegankelijkheid. Omnibuzz investeert hierbij ook in digitale 
communicatie met gemeenten en klanten.  


