
	  
	  

Ondersteuning bij reizen met het openbaar vervoer 
voor mensen met een verstandelijke beperking 

 
Voor	  wie?	  
De doelgroep die ik voor ogen heb betreft mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of 
ontwikkelingsstoornissen. 
 
Zelfstandig reizen met het openbaar vervoer is voor veel mensen met een beperking doorgaans moeilijk. 
Meestal is de reden dat zij onzeker zijn over reizen met het OV. Er komt ook zo veel op je af. Door de 
overvloed aan beschikbare informatie wordt het er niet overzichtelijker op. Door dit gedoseerd en op maat 
aan te bieden, wordt reizen met het openbaar vervoer ook mogelijk voor mensen die met de reguliere 
informatiekanalen niet overweg kunnen. 
 
De hoge kosten in de zorg, hebben als gevolg dat bezuinigd moet worden op onder andere vervoer. Dat 
terwijl de overheid juist insteekt op participatie in de samenleving. Zelfstandig kunnen reizen is daarvoor een 
belangrijke vereiste. 
 
Wellicht kan dit idee ook van waarde blijken voor kinderen die (voor het eerst) met het openbaar vervoer 
reizen, of voor ouderen die anders zelfstandigheid dreigen te verliezen. 
 
Er bestaat weliswaar al een app die reizen met het OV gemakkelijker moet maken voor mensen met een 
autisme spectrum stoornis, ontwikkeld door het Dr. Leo Kannerhuis. Maar deze app geeft alleen adviezen 
(wat te doen als…) en biedt geen verdere functionaliteit. Van de mogelijkheden die de hardware biedt wordt 
geen gebruik gemaakt. 
 

Waarom	  een	  app?	  
Een mobiel apparaat is handzaam, je draagt het toch al bij je als je op reis gaat. In veel gevallen is een 
smartphone of tablet een toegankelijke manier om informatie te raadplegen, voor mensen die het lastig 
vinden om contact te maken met vreemden. 
 
Veel reisinformatie is al beschikbaar via het internet. Daardoor hoeft alleen nog aangepaste functionaliteit om 
die informatie heen gebouwd te worden. 
 

Mijn	  gedachten,	  in	  het	  kort:	  
 

! Eenvoudig weergegeven informatie in een visuele interface. Denk aan gebruik van pictogrammen in 
plaats van tekst.	  
	  

! Een traject inplannen alvorens de reis te beginnen. Dit kan gedaan worden door de gebruiker of door 
een naaste (zorgverlener, ouder). Relevante reisinformatie wordt real time aangeboden: “stap op het 
volgende station uit de trein”.	  
	  

! Door gebruik te maken van GPS (en eventueel informatie die het WiFi-netwerk in de trein geeft) is de 
reiziger te volgen door zijn of haar begeleider. In het geval van afwijkingen in de route of bij 
verstoringen in de dienstregeling krijgt de begeleider een push-bericht. Een knop ‘waar ben ik?’ 
moet meteen duidelijke informatie geven.	  
	  

! Paniekknop. Onmiddellijk telefonisch contact met een begeleider of ouder als men problemen 
ervaart.	  
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