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Een samenwerking van Goudappel Coffeng B.V. en Hoogenraad Holding B.V. 
 
Wij bieden een nieuwe, innovatieve, manier aan om heel specifiek nu-automobilisten 
over te halen om een combinatie bus-trein te gaan gebruiken. We zullen het door nu-
automobilisten waargenomen gemak en beschikbaarheid verbeteren, zodat zij de weg 
naar het openbaar vervoer (ov) makkelijk kunnen vinden. Hierbij richten we ons op die 
reizigers die ook daadwerkelijk een beter gemak en beschikbaarheid dan de auto zullen 
ervaren. 
 
We weten dat reistijd voor de meeste mensen de belangrijkste factor is in de keuze 
tussen de auto en het openbaar vervoer. De meeste mensen zijn bereid iets langer in de 
trein te zitten dan dat een autorit duurt.  
Tegelijkertijd weten we dat het voor veel van de ritten in Nederland de auto veel sneller 
is. Daardoor denken we dat algemene marketing om mensen te verleiden met de trein en 
de bus te reizen, in plaats van met de auto, vooral mensen raakt voor wie het openbaar 
vervoer helemaal geen alternatief is. 
 
In plaats hiervan gaat VindOVSnel zo gericht mogelijk mensen op zoeken waarvoor de 
trein en de bus wel een geschikt alternatief is. De partners in VindOVSnel hebben hier al 
veel gegevens over beschikbaar. Hierdoor kunnen we reizen per bus en trein gericht 
promoten, en daarmee zo min mogelijk mensen voor wie het openbaar vervoer niet 
sneller is irriteren.  
 

We gaan onze doelgroep vooral geografisch 
inkaderen. Hiervoor maken we gebruik van 
moderne GIS technieken. De visualisaties 
van het materiaal kunnen we ook goed in 
onze uitingen gaan gebruiken. 
 
We kunnen met onze gegevens ook per 
locatie een business case opstellen. De 
kostenkant zal hierbij vaak vooral uit 
marketinginspanningen bestaan: In bussen 
is er nu sprake van onderbenutting: de 
bezettingsgraad van bus/tram/metro in 
Nederland is van 2000 tot 2008 gedaald 
van 13,3% naar 12,1%. In veel gevallen 

zal extra vervoersaanbod niet nodig zijn. 
 
We richten onze dienst op diegene die belang heeft bij meer passagiers in de bus. Dit zijn 
overheden of vervoersbedrijven, al naar gelang van de precieze invulling van de lokale 
concessie.  
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Omdat het een nieuwe dienst is doen we eerst een haalbaarheidsonderzoek naar de 
commerciële haalbaarheid van dit model. Tegelijkertijd zoeken we de meest geschikte 
concessiegebieden en de daar te verwachten groei in aantallen treinreizigers. Ook een 
lijst van potentiële klanten wordt opgesteld. 
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Het haalbaarheidsonderzoek resulteert in: 
1. door analyses met de nationale bereikbaarheidskaart aantonen dat er nog een hele 

markt ligt voor de combinatie trein met voor/natransport bus/tram/metro; 
2. deze kansen zichtbaar maken voor alle (concessie)gebieden in Nederland; 
3. selectie van proefprojectgebieden waar we ons verder op het ontwikkelen van de 

dienst kunnen toeleggen. 
 
VindOVSnel V.O.F. 
Goudappel Coffeng B.V. en Hoogenraad Holding B.V. zijn beide al langer tijd bezig met 
innovaties in de mobiliteit. Goudappel Coffeng B.V. heeft methoden in huis om juist dit 
soort reizigers te vinden en is onder andere betrokken in de concessieverlening bij 
busbedrijven. Hoogenraad Holding heeft methoden in huis om een stimulerings- en 
monitoringprogramma op te zetten en kent de spoorwereld. Gezamenlijk hebben zij deze 
specifieke firma opgezet om deze dienst te verkopen. 
Voor meer informatie zie www.vindovsnel.nl of mail naar info@vindovsnel.nl.


