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Voor gebruik van het volgende materiaal:
Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied
van lokaal en regionaal vervoer door de ontwikkeling van nieuwe onderwijs en
trainingscursussen en educatieve materialen te versnellen. De begunstigden van het project zijn
hogere onderwijsinstellingen.
Wegens de grootte en (in sommige gevallen) het aantal individuele projecten, is het niet
mogelijk om elk individueel resultaat in detail te verklaren en het te omvatten in deze
documenten.
De volgende reeks van materiaal zou eerder (letterlijk) als POORT moeten functioneren  en de
toegang van enige projecten en gedetailleerde resultaten vergemakkelijken voor de gebruikers.
Daarom is met betrekking tot het materiaal geen eis aan volledigheid opgelegd.
Aangezien de verwachtingen van de lesgevers betreffende deze materialen vrij divers zijn - de
verwachtingen gaan van: ' het onderzoek naar het resultaat van het EU-Onderzoek me
betrekking tot  een specifiek onderwerp ' naar ' speciale resultaten van één enkel onderzoek-
project in detail ' -, is een poging gedaan om een compromis te maken en (min of meer)
rekening te houden met de verwachtingen van alle gebruikersgroepen.
Het volgende compendium bevat resultaten van EU onderzoeksprojecten en bijkomende
resultaten van nationale onderzoeksprojecten. PORTAL dankt de partners en de medewerkers
van de volgende projecten. Een volledige lijst van de projecten, de consortiums, en de
aangehaalde literatuur wordt gegeven aan het eind van het document.
Dit document met projectresultaten voor het onderwerp „Benchmarking en
kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer“ werd ontwikkeld door Pascal Vincent
(CERTU) in 2001 en werd aangepast werd na een werkgroep in 2002.
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1. Inleiding
1.1 Definitie
Kwaliteitsbewaking en Benchmarking zijn beiden managementsmethodes die gebruikt worden
bij het openbaar vervoer. Hoewel ze reeds vertrouwde instrumenten zijn in de bedrijfswereld,
zijn ze niet erg doorgedrongen in de sector van het openbaar vervoer.
Deze termen moeten duidelijk gedefinieerd worden, daar hun huidig gebruik doorgaans niet
correct is: kwaliteit is een zeer gekend woord, maar iedereen geeft er zijn eigen betekenis aan.
De betekenis van Evaluatie wordt meestal beperkt gehouden tot een soort vergelijking.
Het is echter onmogelijk om het begrip kwaliteit te vatten in een korte en eenvoudige definitie..
Het begrip kwaliteit is immers erg relatief. Het hangt af van de relatie tussen drie elementen:
doelstellingen, middelen en resultaten. Dit geldt zeker in de wereld van het openbaar vervoer,
waar doelstellingen voor de openbare diensten niet altijd even precies zijn, het resultaat afhangt
van de interpretatie van de gebruiker, en waar het dienstaanbod nooit voldoende is.
Bij  benchmarking is de vergelijking uiteraard de kern van het concept, maar vergelijken is niet
hetzelfde als evaluatie. Vergelijken is statisch, benchmarking is dynamisch. In benchmarking zit
tevens het idee van verbetering en actie vervat.

1.2 Doelen en vaardigheden
De leerdoelstellingen van dit onderwerp zijn dubbel:

• Laat hen de verschillende methodes en de instrumenten kennen die voor de verbetering van
kwaliteit in de openbaar vervoer sector worden gebruikt. Onder hen, is Benchmarking een
nieuw bestuursinstrument.

• Laat hen toe om te begrijpen dat er achter het concept kwaliteit, een strenge en
wetenschappelijke benadering schuilt.

Dat betekent dat dit zeer belangrijke onderwerp hoofdzakelijk een methodologische benadering
is.
In vele landen in Europa staat het verbeteren van kwaliteit in een steeds meer en meer
concurrerende context, en maatschappijen aarzelen om hun methodes in detail te geven. Om
deze reden, wordt het sprekers aanbevolen om vanuit hun lokaal voorbeeld ervaringen te nemen
die op de voorgestelde concepten van toepassing zijn. De Europese en buitenlandse voorbeelden
die eenvoudig worden gegeven verlichten de demonstratie, maar kunnen niet in een dergelijk
diepgaand document worden voorgesteld.
In het bijzonder, kunnen zich het verband tussen kwaliteit en het regelgevende kader van
openbaar vervoer beter begrijpen met ontwikkelingen van het onderwerp "Regelgevend Kader
in Openbaar Vervoer". De sprekers en studenten worden uitgenodigd om het materiaal van dit
onderwerp ook te lezen.
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De studenten zouden de volgende vaardigheden en kennis moeten verkrijgen:

• Begrijpen dat kwaliteit in openbaar vervoer geen  kwantitatief concept is.

• Weten dat er verschillende instrumenten zijn om kwaliteit te monitoren,te meten en  te
verbeteren.

• Op de hoogte zijn van het nieuwe gemeenschappelijke Europese kader van kwaliteit in
openbaar vervoer.

• Een duidelijke kennis hebben van benchmarking.

• Weten welke de sleutelfactoren tot het succes van benchmarking zijn, en het proces kunnen
initiëren.

• Advies kunnen geven aan lokale overheden en aan ondernemers in de betrokken sector.

1.3  Verbinding met het Beleid van de EU
Binnen de Europese bespreking, is men het er over het algemeen ermee eens dat het openbare
vervoer een belangrijke rol in een toekomstig vervoerssysteem moet spelen, strevend naar
milieuduurzaamheid. Deze voorlichting heeft een geschiedenis van een minstens decennium, en
een achtergrond die zich niet beperkt tot de bedreigingen voor de lucht kwaliteit die door
stijgend autoverkeer wordt veroorzaakt. Ook in andere opzichten zou het openbare vervoer tot
een betere levenskwaliteit van Europese steden moeten bijdragen. Dit document stelt
onderzoeksresultaten voor op het gebied van kwaliteit en het evalueren van openbaar vervoer.
Aldus, is de focus gevestigd op methodes voor identificatie, getalsmatige weergave en
vergelijkingen van normen in stedelijk en regionaal openbaar vervoer.
In verscheidene documenten die over die de laatste jaren gepubliceerd werden, heeft de
commissie uitdrukkelijk verwacht van dergelijke methodes dat ze een belangrijke rol spelen in
de toekomstige ontwikkeling van openbaar vervoer systemen. Nochtans, is het ook duidelijk
van het document dat de interesse in dergelijke methodes (en zelfs in het concept van de
kwaliteit van openbaarvervoer) zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld. In 1990 publiceerde de
Commissie een Groenboek over de Stedelijke Milieu omgeving, COM(90)218, waarin een
brede waaier behandeld wordt van problemen die de stedelijke omgevingen over het algemeen
tegenkomen. Het Groenboek besloot dat “zelfs al is het al lang geweten dat openbaar vervoer
bijdraagt om het stedelijk verkeer te verminderen, slechts weinig steden zijn erin geslaagd om
de balans van individueel vervoer naar openbaar vervoer te verplaatsen, in om het even welke
aanzienlijke graad. Het Groenboek zet de belangrijkste schuld voor deze mislukking op
zwakheden van de planning van de erfpacht, leidend tot voorwaarden die voor de introductie
van economisch efficiënt openbaar vervoer ongunstig zijn. Nochtans, is er ook een commentaar
over de behoefte aan een betere dienstverlening en investering in openbaarvervoersvoertuigen.
Het is pas vanaf 1995, dat de rol van openbaar vervoer klanten in het bepalen en het meten van
kwaliteit en norm uitdrukkelijk in een beleidsdocument wordt erkend. Dit wordt gedaan in een
Groenboek dat specifiek volgende openbaarvervoerskwesties behandeld: “The citizen’s
network”- het potentieel van openbaar passagiersvervoer in Europa vervullen. Hier, wordt een
controlelijst voorgesteld voor de beoordeling van openbaar vervoer norm vanuit een
klantenperspectief. De tekst debatteert over het feit dat een dergelijke controlelijst als
instrument voor burgers kan werken om politieke druk op relevante organismen te zetten, met
als doel het verbeteren van openbaar vervoerskwaliteit.
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Een andere illustratie van “The citizen’s network”is het introduceren van een nieuwe
benaderingsnorm van openbaar vervoer, bijvoorbeeld, een gemeenschappelijk minimumniveau
van bestuurdersonderwijs voorstelt, dat wijst op een interesse in zachte aspecten van de norm.
In tegenstelling tot de het vorige Groenboek van 1990 dat zich vooral concentreerde op de harde
aspecten, bedekt met de term efficiëntie. In “The citizen’s network” is er ook een eerste stap
naar het evalueren van openbaar vervoer geïntroduceerd, er is een suggestie voor een Europese
prijs voor optimale werkwijze in de openbaar vervoerskwaliteit.
Onlangs (2001), is een nieuw Witboek over vervoerbeleid gepubliceerd: “ European  transport
policy for 2010-time to decide”. In dat document, wordt een grote reeks maatregelen beschreven
en besproken. Wegens redenen van subsidiariteit, zijn veel van de besproken kwesties buiten,
wat over een gemeenschappelijk Europees niveau kan worden beslist. Ondanks dit, debatteert
het document dat er goede redenen kunnen zijn om een gemeenschappelijke Europese
bespreking te initialiseren, bijvoorbeeld om uit de ervaring van anderen voordeel te kunnen
halen. Het concept van ‘best practice’ (van de evaluatie) wordt voorgesteld als een efficiënt
instrument om van de ervaring van anderen op deze wijze te profiteren. Ook is het Witboek van
2001 duidelijk gebaseerd op het klantenperspectief van normen en kwaliteit. Één van de
innovatieve voorstellen in het document is het gebruikersrecht dat een specifiek, verwacht
niveau van norm voor elke reis over het algemeen garanderen. Dergelijke mechanismen ter
bescherming van de passagiers worden eerst voorgesteld aan het spoor en de maritieme diensten
(op de eerste plaats luchtverkeer, waarvoor het reeds grotendeels toepasselijk is). Het Witboek
nochtans vermeldt dat uiteindelijk, dergelijke waarborgen ook op stedelijk vervoer diensten
voor zover als mogelijk van toepassing zijn.

1.4 Uitdagingen

De Europese context voor de voorziening van stedelijk openbaar vervoer
Stedelijk openbaar vervoer speelt een essentiële rol in het alledaagse leven:

• 80% van de Europese burgers wonen in stedelijke gebieden (moet aangepast worden op
lokaal niveau

• 1000-1300 reizen per jaar per inwoner worden gemaakt met een van de voorhanden zijnde
vervoersmodi (moet aangepast worden op lokaal niveau).

• Er worden elk jaar ongeveer 500 miljard reizen gemaakt in de Europese Unie (moet
aangepast worden op lokaal niveau).

• Elke burger heeft de vrije keuze tussen verschillende vervoersmodi. Opteren voor een
bepaalde modus zal gebeuren op basis van gegevens zoals beschikbaarheid, kwaliteit, prijs
en uitstraling.

• Consumenten uit alle socio-economische groepen hechten steeds meer belang aan een goede
klantenservice.

• De meerwaarde van een goed en efficiënt openbaar vervoer biedt voordelen aan individuen
en de gemeenschap in zijn geheel.

• Openbaar vervoer is een aangelegenheid die helpt bij het ondersteunen van de hoge
levenskwaliteit, duurzame werkgelegenheid en potentiële ontwikkeling. Openbaar vervoer
dient marktgericht zijn, maar dient tevens een aantal beleidsdoelstellingen te
verwezenlijken.
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• Een efficiënt leven in de stad vraagt om een betrouwbaar, klantenbewust, intermodaal
vriendelijk en deur-tot-deur systeem van openbaar vervoer.

• Een hedendaagse maatschappij vereist hedendaagse vervoersdiensten. Het stelt uitdagingen
voor alle actoren in het stedelijk openbaar vervoer

De sector van het openbaar vervoer is een vitale factor voor de ontwikkeling van de Europese
Unie in zijn geheel. De hoeveelheid mensen die binnen de Europese Unie bewegen is recent
sterk toegenomen door de verdere integratie van de lidstaten en de vereenvoudiging van
grensprocedures. Nog meer ontwikkelingen worden verwacht in de nabije toekomst. Dit heeft
als gevolg dat er een betekenisvolle toename van de mobiliteit te verwachten valt in de volgende
decennia.
De ontwikkeling van het “Citizens’ Network” kunnen enkel realiteit worden wanneer de
kwaliteitsprincipes worden toegepast  die zullen resulteren in de voorziening  van openbaar
vervoer van hoge kwaliteit en aan een realistische marktprijs ter ondersteuning van duurzame
mobiliteit.

Indien overheden en vervoersmaatschappijen niet klantgericht werken, leidt dit tot een
neerwaartse spiraal:

• afbouw van de dienstfrequentie

• verlies van bezetting

• gebruik van oude toestellen en  besparing op de loonkosten van het personeel

• verder verlies van bezetting

• weer besparingen doorvoeren en zo verder

Het openbaar vervoer tussen de steden opvoeren heeft geen zin wanneer er geen link wordt
gemaakt met het lokale stedelijke transportsysteem. Mogelijkheden tot raakvlakken in de beide
systemen spelen een belangrijke rol. Hoewel het gebruik van geïndividualiseerde transportmodi
– waaronder koning auto -steeds  toeneemt, blijft het belangrijk voor het OV om zijn eigen
problemen aan te pakken door:

• Van een aanbodgericht naar vraaggericht openbaar vervoer te evolueren

•  kwaliteitsgericht denken ten voordele van het personeel, klanten, stakeholders en
management in de transportsector.

• Innovatie en de verspreiding van “Best Pratices” aanmoedigen.

• Het algemeen gebruik van OV verhogen door een betere afstemming en connectiviteit van
de verschillende modi waar de klant een keuze kan maken tussen concurrerende diensten.

• Tenslotte zal door deze kwaliteitsgerichte aanpak en betere afstemming het openbaar
vervoer beter kunnen concurreren met het gebruik van de wagen.
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1.5 Beschrijving – samenvatting van de inhoud
Deze bijdrage bevat 5 delen:

• Een beschrijving van de 7 managementinstrumenten waarmee kwaliteit geïnterpreteerd kan
worden en die bijdragen tot de verbetering van kwaliteit. Sommige van die instrumenten
zijn reeds gekend, anderen zijn vrij nieuw: quality loop, self-assessment, evaluatie,
standaardisatie en certificatie, quality partnerships, kwaliteitsgarantie en servicecharters, en
het CEN kwaliteitslabel. Omdat het een eerder nieuw begrip is in de wereld van het OV, zal
evaluatie uitvoeriger worden  beschreven dan de andere managementinstrumenten.

• Er zijn verschillende factoren die de kwaliteit van het OV beïnvloeden. Dit stuk zal
aantonen dat kwaliteit niet op zichzelf staat maar sterk samenhangt met andere factoren
zoals: planning, interne en externe factoren, de belangrijkheid van metingen, de lokale
context In dit deel wordt tevens aangetoond dat kwaliteit een werkt als een “opwaartse
spiraal”.

• In het stedelijke openbaar vervoer zijn er twee belangrijke actoren: lokale overheden en de
vervoersmaatschappijen  die het openbaar vervoer aanbieden (OV-bedrijven). De kwaliteit
hangt sterk af van de procedure voor de keuze voor een bepaalde vervoersmaatschappij en
van het samenwerkingsverband  tussen de lokale overheden en die OV-bedrijven. Dit stuk
zal de invloed van deze twee elementen op de kwaliteit onder de loep nemen.

• Vervolgens zijn er verschillende aanbevelingen naar de drie typen van actoren  die
betrokken zijn in het proces ter bevordering van de kwaliteit: lokale overheden, de OV-
bedrijven en de fabrikanten.

• Tenslotte worden enkele concrete voorbeelden  uit Europese projectengegeven waar  de
verschillende concepten werden toegepast
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2. Kwaliteitsmanagement  in het openbaar
vervoer

2.1 De instrumenten voor kwaliteitsmanagement
Er zijn verschillende instrumenten die kunnen ingeschakeld worden bij kwaliteitsmanagement:

• quality loop;

• self-assessment

• evaluatie;

• standaardisatie en certificatie;

• quality partnerships;

• kwaliteitsgarantie en servicecharters

• het CEN kwaliteitslabel

Daarna worden links tussen de verschillende instrumenten gelegd.

De quality loop: vraaggericht en niet aanbodgericht
Dit is:

• een dynamisch proces

• een verbeteringsproces

• een principe dat toegepast kan worden zowel op het niveau van het systeem als op
onderdelen van  het systeem

• een manier om de gewenste service te definiëren en om prioriteiten te stellen in de gewenste
veranderingen
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Figuur 1: De quality loop op niveau van het openbaar vervoe

De quality loop is het resultaat van een serie interactiem
uiteenlopende visies: de wereld van de consumenten en
ook gebaseerd op 4 te onderscheiden evaluaties:

Verwachte kwaliteit: Dit is het
kwaliteitsniveau verwacht door de
consument en wordt
gekarakteriseerd door expliciete
en impliciete verwachtingen. Het
kwaliteitsniveau dat verwacht
wordt door de consument kan
gedefinieerd worden als de som
van een aantal gewogen
kwaliteitscriteria.

verwacht bedoeld

waargenomen

Meting van de
prestatie

Meting van de
tevredenheid van de

klanten

Passagiers en
stadsbewoners

OV-bedrijv
administra
ontvange
UITEINDELIJKE CONSUMENT:
 DRAGEN BIJ TOT SERVICE:
r.  Bron: AFNOR

omenten tussen twee werelden met erg
 die van de producent(en). De loop is

en, overheden, Politie,
ties
Figuur 2: Verwachtte kwaliteit
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Beoogde kwaliteit: Dit is het
kwaliteitsniveau dat de OV-bedrijven
willen aanbieden aan de passagiers. Het
is afhankelijk van het kwaliteitsniveau
verwacht door de passagiers, externe en
interne druk, budgettaire limieten en
prestaties van de concurrenten.

Geleverde kwaliteit: Dit is het
kwaliteitsniveau dat gerealiseerd wordt
in de alledaagse normale situaties.
Tekorten in de service, of ze nu wel of
niet de fout zijn van de OV-bedrijven,
worden mee in beschouwing genomen.

Waargenomen kwaliteit: Dit is het
kwaliteitsniveau waargenomen door de
consumenten. Het waargenomen
kwaliteitsniveau is afhankelijk van
eerdere persoonlijke ervaringen met de
dienst of andere diensten in dezelfde
sector, van alle informatie die ze
ontvangen hebben over de dienst niet
alleen via de dienst zelf maar ook van
andere bronnen –, van hun eigen
persoonlijke omgeving, enzovoort.
Figuur 3: Beoogde kwaliteit
Figuur  4:Geleverde kwaliteit
Figuur 5: Waargenomen kwaliteit
r vervoer 12
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De vier hierboven vermelde evaluaties kunnen gebruikt worden om kritieke tekorten af te
bakenen in het ontwerp van de aangeboden diensten:

• het verschil tussen waargenomen en verwachte kwaliteit

• het verschil tussen verwachte en beoogde kwaliteit

• het verschil tussen beoogde en geleverde kwaliteit

• het verschil tussen geleverde en waargenomen kwaliteit

Verbetering van de diensten op vlak van efficiëntie en kwaliteit komt overeen met het
wegwerken van de vier tekorten.
Hou echter in gedachte dat te veel kwaliteit ook geen kwaliteit is.

Self assessment
Deze benaderingen zijn gebaseerd op het
concept “meten om te verbeteren” met
als doel  het invoeren van continue
verbeteringsprocessen in het systeem.
Self assessment is een praktische manier
voor een bedrijf om haar eigen prestaties
te meten en vervolgens haar organisatie
aan te passen op basis van die metingen.
Self assessment maakt het mogelijk een
vergelijking te maken over een bepaalde
periode en met andere bedrijven.

Het EFQM self- assessment model
De EFQM is een aantal jaren bezig geweest
self assessment op het niveau van een bedrij
self assessment als volgt: “taking a hard loo
ideal or model (the EFQM model in this cas
and areas for improvement and provide the 
Toegepast op  het openbaar vervoer kan self
systeem en bedrijfsprestaties.

In het transportsysteem kunnen zwaktes geïd
Bevoegdheden : De toewijzing van verantw
organisaties (Wie doet wat?) is niet steeds e
werk. Vragen die hier gesteld dienen te word
aangewend?” en “Bestaan er processen die h
leiden?”.
Transportbeleid en strategie: Beleid en str
gecoördineerd of goed geïntegreerd in tijd e
is niet altijd goed begrepen of goed ontwikk
biedt geen samenhangend beeld van de vers
gebruikers .
Figuur 6: Overkwaliteit
r vervoer 13
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 met het ontwikkelen van een efficiënt model voor
f of van een productiesysteem. EFQM definiëert
k at your organisation and scoring it against an
e).  The results indicate the organisation’s strengths
basis for future strategy and improvement plans…”.
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Personeelsmanagement:  Over deze kwestie kan er een belangrijke vraag gesteld worden:
“Worden de werknemers in de sector van het openbaar vervoer voldoende getraind en hebben ze
voldoende ontplooiingskansen?”
Tevredenheid van de consument: De tevredenheid van de consument wordt voornamelijk
gemeten op niveau van de OV-bedrijven: “Voldoet de dienst aangeboden door de OV-bedrijven
aan de verwachtingen van de consument?”, “Hoe zit het met het meten van hun globale
tevredenheid over de transportsector?”, “Hoe zit het met de verwachtingen van de stakeholders,
niet-gebruikers en die van potentiële gebruikers?”.
Bedrijfsresultaten: Bedrijfsresultaten worden meestal gemeten  op het niveau van de OV-
bedrijven en niet op het globaal niveau van het vervoerssysteem. Er zijn echter niet steeds
meetinstrumenten voorhanden en dus moeten die ontwikkeld worden zodat er meer accurate
metingen i.v.m. de resultaten van het systeem uitgevoerd kunnen worden.
Invloed op de samenleving:  Net zoals met de bedrijfsresultaten is er hier nood aan de
ontwikkeling van meetinstrumenten om na te gaan wat de globale invloed van het
transportsysteem op de samenleving is. Congestie en pollutiezijn zaken die momenteel zeer
gevoelig liggen bij de steden.
Het EFQM model verzamelt negen managementdata en stelt een gewogen beoordelingsmethode
voor.

Figuur 7: Het EFQM self assessmentsmodel. Bron: EFQM

Het EFQM self assessmentsmodel bestaat uit negen vakjes die dan weer verdeeld zijn in twee
velden: de middelen en de resultaten. Omdat het hier gaat om een methode van self assessment
wordt het model voorgesteld aan de hand van vragen. Voor elk van de negen vakjes is er een
belangrijke vraag die gesteld moet worden om zo vast te stellen of er aan het criterium voldaan
wordt van dat onderdeel van de assessment. Er is ook een herformulering van de vragen naar het
passagierstransportsysteem toe, naar de OV-bedrijven toe en naar de lokale overheden.
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Het EQUIP model
Equip was een Europees vierde kader project dat een self assessmentsmethode heeft ontwikkeld
voor OV-bedrijven, als een eerste stap in het evaluatie-proces.
De tabel (onder) toont de gegroepeerde onderwerpen en het aantal indicatoren per onderdeel.

• Indicatoren voor het Bedrijfsprofiel (groep 1) geven een aantal  indicatoren die toelaten
vervoersorganisaties te selecteren waarmee men de evaluatie kan vergelijken. Deze
indicatoren beschrijven hoe een bedrijf is georganiseerd en in hoeverre het marktgebied
heeft kunnen penetreren. Bepaalde aspecten van bedrijven zoals de grootte en de ligging
van het marktgebied, het type en het aantal concurrenten limiteren immers de groep van
bedrijven waarmee kan vergeleken worden.

• Externe Invloeden op de OV-bedrijven (groep 2) vormen een belangrijk stel indicatoren om
in een volgende stap samenwerkingsverbanden op het vlak van evaluatie op te zetten. De
invloed van de omgeving waarin het OV-bedrijf zijn diensten aanbiedt kan tekenend zijn
voor de prestatie van het OV-bedrijf. Dit is vooral het geval wanneer de vergelijking zich
voordoet op internationaal niveau tussen OV-bedrijven die uit verschillende marktsituaties
komen met verschillende systemen van reglementering en subsidie. Bovendien kan het
wettelijke en operationele kader erg verschillen tussen landen.

Groep Groepstitel aantal indicatoren
per groep

1 Bedrijfsprofiel 21

2 Externe invloeden op het OV-bedrijf 13

3 Inkomsten- en kostenstructuur 9

4 Gebruik van activa en capaciteit 8

5 Betrouwbaarheid 5

6 Productiekosten 3

7 Prestatie van het bedrijf 4

8 Technische prestatie 6

9 Tevredenheid werknemers 12

10 Tevredenheid consumenten 7

11 Veiligheid en veiligheidsgevoel 3

Totaal: 91

Tabel 1:De EQUIP Groepen van Indicatoren. Bron : Equip project
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• Groep 3, Inkomsten- en tarieven, verwijst naar indicatoren die de tarifering  van het OV-
bedrijf kenmerken. Dit houdt een algemene beschrijving in van de tarieven voor bepaalde
afstanden. Daarnaast zijn er  meer gedetailleerde indicatoren over de verhouding tussen de
tarieven van ritten en abonnementen en over zwartrijders (?).

• Het gebruik van voertuigen en mankracht is de sleutel tot het financiële succes van het OV-
bedrijf (groep 4, gebruik van activa en capaciteit). De belangrijkste indicatoren zijn de
bezettingsgraad, in-en uitstaptijden, het gebruik van het voertuigenpark en bestuurders, en
tenslotte de afstand afgelegd met voertuigen die geen inkomsten binnenbrengen.

• Zelfs wanneer het OV-bedrijf zijn activa goed gebruikt, kan de prestatie van het bedrijf
belemmerd worden door een geringe Betrouwbaarheid (groep 5). Diensten kunnen
bevoordeeld vertraagd zijn of afgelast voor of tijdens de reis en het OV-bedrijf kan
moeilijkheden ondervinden met het handhaven van de geplande dienstregeling.

• Indicatoren in verband met de productiekosten (groep 6) meten hoe efficiënt het OV-bedrijf
zijn diensten kan aanbieden met de beschikbare middelen. Deze indicatoren hangen af van
de munteenheid. Dat limiteert hun gebruik omdat het financieel kader vergelijkbaar zou
moeten zijn bij OV-bedrijven die met elkaar evalueren.

• De meeste van de indicatoren voor bedrijfsprestatie (groep 7) zijn beter bruikbaar op
nationaal dan op internationaal niveau. De indicatoren die gekozen werden voor het meten
van bedrijfsprestatie geven een breed overzicht. Zij omvatten aspecten zoals
vervoerspatroon, algemene werkingswinst of -verlies, werkingsprestatie, netto winstmarge
en intrestdekking. Trends over een periode van 5 jaar zouden gemeten moeten worden.

• Er zijn twee onderdelen binnen de groep Technische Prestatie (groep 8). Ten eerste meet het
indicatoren die een directe invloed hebben op prestatie op de weg, vb. verbruik van
brandstof, uitstoot, betrouwbaarheid en de accommodatie voor passagiers. Ten tweede
wordt het  gebruikte onderhoudsprogramma onderzocht.

• De meeste van de metingen i.v.m. Tevredenheid van de Werknemers (groep 9) kunnen
geëvalueerd worden door het OV-bedrijf  op basis van de eigen bedrijfsinformatie.

• De beste en tevens ook bijna de enige manier om relevante informatie te verkrijgen over
Tevredenheid van de Consument (groep 10) is door een onderzoek te doen onder de huidige
passagiers in het openbaar vervoer. Onderzoeksresultaten kunnen dan vergeleken worden
met het beeld dat het OV-bedrijf heeft van zijn eigen prestatie door het OV-bedrijf dezelfde
vragen voor te leggen als de passagiers. Naast consumentenpeilingen kunnen ook “harde”
indicatoren relevant zijn voor de evaluatie, zoals bijvoorbeeld het aantal klachten en de
toegankelijkheid van de voertuigen.

• De groep Veiligheid en Veiligheidsgevoel (11) gaat over de werkelijke verkeersveiligheid
van het OV-bedrijf en de veiligheid van de werkomgeving. In deze groep wordt het aantal
wegaccidenten weergegeven samen met het aantal gewonde bestuurders en passagiers.
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Naast de groepering van indicatoren kunnen er nog een aantal belangrijke indicatoren
geïdentificeerd worden. Dat zijn de volgende:

Groeps-
en

indicator-
nummer

Naam
Groeps- en
indicator-
nummer Naam

1.1 Onderaanneming van diensten 7.1 Werkingswinst of –verlies

1.3 Type dienstgebied 8.2 Uitstoot

1.4 Voertuigkilometers 8.3 Betrouwbaarheid
voertuigenpark

1.6 Voertuigenpark 9.1 Omzet personeel

1.7 Passagierstrips 9.2 Ziekte

1.15 Operationele snelheid 10.1 Verhouding
passagiersfeedback

2.9 Externe bijdragen tot variabele kosten 10.3 Toegangsmogelijkheden
voertuigen

3.3 Ticketting 10.4 Aan boord van het voertuig

4.1 Laadvermogen 10.5 Bij de stations/stops

4.2 Gebruik voertuigenpark tijdens piek 10.6 Informatie enz.

5.3 Afgelaste diensten 10.7 Transfers tussen voertuigen

5.4 Vertraagde diensten 11.1 Incidenten

6.2 Kost per werknemer 11.3 Gezondheid en veiligheid
passagiers

6.3 Kost per voertuig en passagier

Tabel 2: De EQUIP Super Indicatoren.Bron : Equip project

Wat betreft de feedback van de passagiers is het aanbevolen een onderscheid te maken tussen
twee verschillende aspecten waaraan passagiers niet hetzelfde gewicht hechten in hun perceptie
van kwaliteit: het belang van een kwaliteitsaspect en de mening die ze geven over de kwaliteit
van de (verwachte of gekregen) dienst.
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Volgende grafiek toont gewoon hoe de resultaten voorgesteld moeten worden.
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Figuur 8: Presentatie van de resultaten. Bron: Equip projectInterpretation of Weighted Average
Scores for Opinion Surveys
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Voorbeelden van indicatoren:

1.3 Type
dienstgebied

Percentage van het totaal aantal diensten die werken in elk type dienstgebied

Zie Systeemsdefinitieblad voor definitie van dienstgebieden (stedelijke toegang enz.), en
vraag responsief transport

Plaats 2 maal “ja” in het juiste hokje

Periode: de meeste recente informatie voorhanden

Methode: persoonlijke kennis OV-bedrijf

Dienstpercentage

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Stedelijk
vervoer

Voor-en na
transport

Plattelandsverv
oer

Vraag
afhankelijk
vervoer

Het type dienstgebied is een belangrijke omschrijving. Sommige OV-bedrijven zullen hybride zijn (dit zijn
meestal grote bedrijven). Zie ook kilometers voertuigen (1.4), voertuigenpark (1.69), passagierstrips (1.7)
en passagierskilometers (1.8). In een aantal gevallen zal het type van een dienst veranderen tijdens de
route (vb. de dienst kan aanvangen als een plattelandsdienst maar eindigen als voor-en na transport) –
deze variatie is aangepast aan het grote bereik dat gebruikt werd om de indicator te vervolledigen.

(het handboek van EQUIP specificeert geen indicatoren die relateren aan de eigenlijke grootte van het
dienstgebied omdat dat te moeilijk te berekenen valt en het kan een beperkte betekenis hebben voor OV-
bedrijven waarbij de diensten vooral gericht zijn op plattelandsvervoer en voor-en natransport.

Tabel 3: Voorbeeld van indicatoren; Bron: Equip project

Evaluatie

Definitie en doelen

 Het begrip “Evaluatie”
Er zijn verschillende benaderingen voor de definitie:
De term “evaluatie” bestaat al een aantal jaren maar wordt niet helemaal correct begrepen en het
woord wordt dagelijks verkeerd gebruikt. We horen vaak dat de woorden ‘benchmark’,
‘evaluatie’, ‘benchmarken’ en ‘Best Practise’ door elkaar gebruikt worden. Maar in realiteit
hebben de verschillende woorden verschillende betekenissen en kunnen ze niet door elkaar
gebruikt worden!
Een Benchmark is een maat van voortreffelijkheid of succes waartegen andere gelijkaardige
dingen gemeten of beoordeeld moeten worden. Het is iets dat de moeite waard is na te streven.
Evaluatie is een proces. Het is het middel waarmee we proberen om een prestatieniveau dat
superieur is aan dat van ons in een bepaald gebied te bereiken.
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Eenvoudig gezegd is het een  proces van:
Bepalen wat er gebenchmarkt wordt
Vastleggen wat de benchmark is (Wat is de maat van voortreffelijkheid?)
Vastleggen hoe het bereikt kan worden (Welke methodes en processen zullen zulke resultaten
voortbrengen?)
Beslissen  om veranderingen door te voeren in de eigen bedrijfspraktijk zodat het mogelijk
wordt om de benchmark te bereiken of zelf te overtreffen.
Best Practice is de manier waarop dit ‘benchmark’-prestatieniveau werd bereikt.

 Doelen
Evaluatie kan omschreven worden als de systematische vergelijking van de prestatie van een
organisatie met die van:

• Andere departementen/ dochtermaatschappijen (interne evaluatie)

• Andere organisaties, concurrenten of leidende industriële bedrijven (externe evaluatie)

Het hoofddoel van evaluatie is om voort te bouwen op de successen van anderen in plaats van
opnieuw ‘het wiel uit te vinden’. Het idee is eenvoudig: de meest efficiënte manier om
verandering ten uitvoer te brengen is door te leren uit de positieve ervaringen van andere
organisaties. Evaluatie van topbedrijven uit een zelfde sector en met dezelfde
werkingsprocessen kan bedrijven helpen om de sleutel achter dat succes te vinden en die aan te
passen aan hun eigen noden. Evaluatie is een manier van management die een voortdurende
verplichting tot verbetering teweegbrengt. Het is een ideaal instrument om een meer efficiënt
gebruik van middelen te bereiken, kostenreducties door te voeren en de kwaliteit te verbeteren.
Bij een voortdurend gebruik van evaluatie is de “lerende organisatie” steeds bezig met laatste
Best Practices in het veld bij te benen in plaats van te vertrouwen op gedateerde ideeën of
utopieën. Evaluatie wordt steeds gebruikt met het voornemen vooruitgang te weeg te brengen.
De analyses kunnen focussen op producten, processen en/of resultaten (output). Door dit te doen
verzamelt het bedrijf informatie voor verbetering en inzicht die kan leiden tot een betere
prestatie.

Het evaluatieproces ontwerpt, sorteert en vergelijkt niet enkel verzamelde data, het geeft ook de
aanzet tot een dynamisch proces van uitwisseling dat een krachtige katalysator is voor
verandering. De voordelen van evaluatie komen voort uit:

• het zet het management aan en het maakt het mogelijk  om verandering door te voeren door
te innoveren;

• het resulteert in toegenomen tevredenheid van klanten en bevolking en in superieure
concurrentiele voordelen;

• op langere termijn kan evaluatie ongelooflijk belangrijk zijn om strategische doelen te
bepalen en programma’s op te stellen om die doelen te bereiken;

• het verhoogt het besef van wat je doet en hoe je dat doet. Evaluatie kan succesvol zijn want
het vergt een goede portie zelfanalyse en motivatie;

• het maakt komaf met ‘oogklep’ en ‘not invented here’ houdingen

Benchmarken is een evaluatiesoefening ondernemen (het evaluatie proces gebruiken)
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 Een verklaring voor “vergelijking” en “best practice”:
De kern van een evaluatiesbenadering is de vergelijking met anderen.Dit moet even
verduidelijkt worden. Laten we eens kijken naar volgende grafiek:

Resultaten 
voor een 
gegeven 
indicator

A

B

C

D

Tijd
yaar n - 10 jaar n jaar n + 10

Figuur 9: Grafiek met de resultaten voor een gegeven indicator.;  bron: CERTU

Laten we veronderstellen dat we in jaar n in stad D zijn.Omdat we willen verbeteren op vlak van
een strategisch gekozen indicator (zoals bijvoorbeeld, modal split in stedelijk openbaar
vervoer)vergelijken we onszelf met steden A, B en C.
Wat zullen we bewaren als nuttige best practice(s)?

• Stad A heeft de beste huidige resultaten. Maar reeds 10 jaar is dat resultaat aan het afnemen
en hun doel, reeds ambitieus, is om de daling te stoppen. De huidige goede resultaten zijn
daardoor misleidend.

• Stad B heeft ook een goed resultaat in jaar n, en is regelmatig gegroeid tijdens de laatste 10
jaar. Maar het startniveau, 10 jaar geleden, was ver boven dat van stad D verheven. Dus is
de manier waarop stad B zijn goede resultaten boekt ook een goede manier voor D? Hier
moeten we voorzichtig zijn.

• Stad C is niet bij de best presterende steden in jaar n. Maar ze was in een vergelijkbare
situatie als stad D 10 jaar geleden en heeft uitstekende resultaten neergezet op vlak van
vooruitgang tijdens die periode. Deze situatie moet zeker serieus onderzocht worden.

Dit voorbeeld toont aan dat “best practice” begrepen kan worden als ‘beter dan zichzelf’. In elke
situatie moet er wel zekerheid bestaat over het feit dat de lokale context echt vergelijkbaar is.
Tenslotte kijken we in naar ontwikkelingen uit het  verleden om onze eigen toekomst te
bepalen. Analyses van trends in een bepaalde periode zijn even belangrijk als analyses van
trends op een bepaald tijdstip.
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Evaluatie in de sector van het stedelijke openbaar vervoer
Evaluatie is nog niet sterk ontwikkeld in de sector van het openbaar vervoer. Er bestaan enkele
voorbeelden maar hun aantal is klein en ze gaan enkel over enkele specifieke aspecten van het
management en zijn vaak van beperkte duur.

Er kunnen 3 types van evaluatie onderscheiden worden:
Interne evaluatie: Interne evaluatie is niet specifiek voor openbaar vervoer. Administratief
management, financieel management, personeelsmanagement of andere algemene
managementpraktijken kunnen en worden gebenchmarkt tussen verschillende departementen
binnen vele bedrijven waarbij men gebruik maakt van technieken van waardeanalyse.
Externe evaluatie tussen OV-bedrijven: Externe evaluatie tussen OV-bedrijven komt niet veel
voor. De belangrijkste redenen daarvoor zijn: vertrouwelijkheid, het gebrek aan efficiënte
methodes om te vergelijken factoren te vinden, en een terughoudendheid naar openheid en ‘no
blame’ cultuur.
Desalniettemin bestaan er enkele benchmarkgroepen, zoals de Comet.
Externe evaluatie tussen overheden: Evaluatie tussen overheden zou overwogen moeten
worden op volgende vlakken: gedrag van de overheid tijdens een overgangsperiode, relatie
tussen overheid en OV-bedrijven, inmenging van de overheid in het management, dragen van
gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen overheden en OV-bedrijven.

Evaluatie kan ook kan ook op een andere manier benaderd worden waardoor er weer 3
onderverdelingen te maken vallen: evaluatie op lokaal niveau, op nationaal niveau en op
internationaal niveau. Afhankelijk van het niveau waar het proces van evaluatie doorlopen
wordt, zullen methoden en resultaten verschillen.

Sleutelfactoren voor succesvol Benchmarken

 Eerste factor: condities voor succesvol benchmarken
Ken jezelf, ken je “vijand”, neem het beste op, krijg superioriteit.
“Evaluatie is het continue proces van het meten van  producten, diensten en procedures  in
vergelijking tot  onze sterkste concurrenten en die van toonaangevende bedrijven ”

Er zijn verschillende belangrijke aspecten in deze definitie  die op de volgende manier
uitgewerkt kunnen worden:

- Continu proces

- Meten

- Produkten, diensten en procedures

- Toonaangevende bedrijven
Samengevat kan je stellen dat evaluatie een gestructureerde manier is om buiten de grenzen van
het bedrijf “best practice” te identificeren, te analyseren en  over te nemen. Het is een
voortdurend leerproces dat ons bewust maakt wat anderen aan het doen zijn, hoe ze het doen, en
hoe goed het gedaan wordt. Het is een middel om rationele prestatiedoelen vast te stellen door
het zoeken naar best practices die leiden tot een betere prestatie en ze over te nehmen.
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Evaluatie is niet:

- Enkel bruikbaar voor grote projecten

- de laatste ‘bevlieging’ op vlak van
management

- marktonderzoek

- altijd eenvoudig

 De tweede voorwaarde die essentieel is voor het
succes van  evaluatie is ondersteuning en
engagement door het management
Elke evaluatie heeft nood aan actieve steun van de
organisatie. Wanneer evaluatie een integraal deel
uitmaakt van de normale werkethiek van de
organisatie dan heeft het de steun van het management
nodig.
Elke evaluatie heeft behoefte aan reële, actieve steun
van een ‘sponsor’.

 

Figuur 10: Condities voor succesvol
benchmarken.
Figure 11: Evaluatie and senior
management
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De derde sleutel tot het succes is de keuze van het
onderwerp voor de evaluatie.
Het onderwerp van evaluatie moet handelen rond
materie die  belangrijk is voor het behalen van de
doelen van het bedrijf en dat ook zo gezien wordt door
het bedrijf zelf. Huidige bedrijfskansen, bedreigingen,
zwaktes, prestatietekort, enz. moeten duidelijk
begrepen worden.

 Een vierde belangrijk punt is de keuze van de
mensen die de evaluatie daadwerkelijk zullen
uitvoeren.
Wanner overwogen wordt aan bechmarking te doen, is
het belangrijk dat er even nagedacht wordt over het
team en de mensen die het werk daadwerkelijk zullen
doen.
Er moet in gedachten gehouden worden dat de leden
van het evaluatieteam aan de oefening zullen werken
boven op hun normale dagtaken. De tijd die besteed
wordt aan het samenstellen van een team met de
nodige vaardigheden, toewijding, enthousiasme en
met een groot uithoudingsvermogen kan het verschil
maken tussen succes en mislukking.
Het is ook belangrijk dat het team getraind wordt in
het proces van evaluatie voordat ze aan het werk gezet
worden.
Figuur 12: Evaluatie en keuze van het
onderwerp
Figuur 13: Evaluatie – de juiste
persoon op de juiste plaats
24

www.eu-portal.net



Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 25

PORTAL Studiemateriaal www.eu-portal.net

 De vijfde sleutel is de manier waarop de evaluatie
wordt uitgevoerd - de aanpak.
Het benchmakingproces voorziet een zorgvuldig
stappenplan  die helpt bij het garanderen van een goede
kans op succes. Wanneer er stappen overgeslagen
worden leidt dat steevast tot giswerk en
veronderstellingen. Dat heeft als gevolg dat er
aanbevelingen tot veranderingen komen onbetrouwbaar
worden. Zelf aanbevelingen die 100% gebaseerd zijn op
feiten kunnen soms afgewezen worden. Aanbevelingen
die niet 100% feitvast zijn zullen zeker niet aanvaard
worden door het bedrijf.

Het formele evaluatieproces:
Het proces van bechmarking bestaat uit vier fasen. In elke fase zijn moeten er acties
ondernemen worden.
Fase 1: Plannen & verzamelen van data
Tijdens deze fase worden het onderwerp en de ‘evaluatie partners’ vastgelegd en wordt de
vragenlijst opgesteld en getest. Daarop worden de data op de gepaste manier verzameld.
Sleutelvragen zijn hier: Is het geselecteerde onderwerp essentieel voor ons succes? Welke zijn
de meest geschikte ‘evaluatie partners’? Wie zal de data verzamelen en op welke manier zal dit
gebeuren?
Fase 2: Analyse
Nadat de data verzameld zijn moeten ze geanalyseerd worden. Het doel van deze fase is om op
hoogte te geraken van de sterkte van de ‘evaluatie partners’ en deze te vergelijken met de eigen
prestaties .
Sleutelvragen hier zijn: Zijn de partners  beter? Indien ja, hoeveel beter zijn ze? Hoe komt het
dat ze beter zijn? Wat kunnen we daaruit leren? Hoe kunnen we wat we leerden nu toepassen in
ons eigen bedrijf?
Fase 3: integratie
Tijdens deze fase worden eventuele veranderingen voorgesteld in de huidige doelstellingen om
even goed of beter te zijn dan het niveau van de benchmark die in de vorige stap werd
vastgelegd. Deze veranderingen worden dan de nieuwe, aangepaste doelen die geïntegreerd
moeten worden in de output van het proces en in de metingen.

Figuur 14: Evaluatie –de aanpak
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Sleutelvragen hier: Hebben we de benchmark bepaald? Begrijpen we hoe de benchmark bereikt
moet worden ? Hebben we het prestatieverschil gekwantificeerd? Hebben we een vooropgesteld
prestatieverschil overbrugd? Begrijpen we welke veranderingen we moeten doorvoeren? Zijn de
resultaten van de analyses geaccepteerd?
Fase 4: Actie
Om de doelen te kunnen bereiken die vastgelegd werden tijdens de integratiefase, moeten er
actieplannen opgesteld  en uitgevoerd worden. Er is ook nood aan een rapporteringmechanisme
om het proces te monitoren. Tenslotte moet er ook een periodische aanpassing  van de
benchmarkschaal plaatsvinden.
Sleutelvragen zijn: Hebben we de sleutelacties vastgelegd waardoor het mogelijk zal zijn om de
nodige veranderingen in onze procesoutput te doen? Is er een besluit gevormd over ‘wie’, ‘wat’
en over de tijdsschaal van elk element van het plan? Is het plan meegedeeld aan alle
betrokkenen?

Maar…
Evaluatie is een krachtig instrument. Toch blijft het slechts een instrument. Het is geen
miraculeus, alleenstaand apparaat dat op zichzelf ongelooflijke bedrijfsresultaten zal scoren.
De nood om evaluatie in te bedden in elk aspect van het bedrijfsleven in deze steeds
veranderende wereld groeit. De streefdoelen zullen worden vastgelegd aan de hand van steeds
veeleisendere benchmarks op basis van resultaten van eender welk bedrijf van over heel de
wereld, mogelijks zelfs op basis van bedrijfstakken die nog niet eens bestaan.
Evaluatie moet daarom deel uitmaken van een geïntegreerd managementproces en moet binnen
dat netwerk gebruikt worden op een zeer expliciete manier om de realisatie van de ‘Visie’, het
bereiken van ‘Critical Success Factors’, de voortdurende verbetering van belangrijke
bedrijfsprocessen, het vaststellen van veeleisende maar bereikbare doelen en het identificeren
van kritieke punten die dringend verandering moeten ondergaan.

Standardisatie en certificatie
Standaardisatie en certificatie maken deel uit van het
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsgarantie kan
omschreven worden als “alle geplande en systematische
activiteiten ingebed in het kwaliteitssysteem waarvan
aangetoond is dat ze nodig zijn en die voldoende
zekerheid bieden  dat een instelling aan de opgegeven
kwaliteitseisen kan voldoen”. De standaard bakent de
“systematische activiteiten” af en certificatie is de garantie
dat de standaard gerespecteerd zal worden.
De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)
definieert standaard als “gedocumenteerde overeenkomst
die technische specificaties of andere precieze criteria
bevat die consequent gebruikt worden als regels,
richtlijnen of definitiekenmerken en verzekeren dat
materialen, producten, processen en diensten geschikt zijn
voor hun gebruik.”
Figuur 15: Standaardisatie en
certificatie
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Standaard voor kwaliteitssysteem: standaardisatie van het productieproces
ISO 9001, 9002 en 9003 zijn standaards voor kwaliteitssystemen. ISO definieert het
kwaliteitssysteem als “een organisatorische structuur, procedures, processen en middelen die om
kwaliteitsmanagement in de praktijk te kunnen brengen”.
De ISO 9001, 9002 en 9003 standaards focussen op het productieproces. Dit proces moet
geoptimaliseerd en geleid worden om de beste output te produceren.

Standaards voor kwaliteitsmanagement: standaardisatie van het
managementproces
ISO 9004 (deel 1 tot 4) is een standaard voor kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is
gedefinieerd door het ISO als “alle activiteiten van het algemene management die het
kwaliteitsbeleid, -doel en -verantwoordelijkheden vastleggen en deze uitvoeren door gebruik te
maken van kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole, kwaliteitsgarantie en kwaliteitsverbetering
binnen het kwaliteitssysteem.”De managementstandaard gaat over procesmanagement in het
bedrijf. De ISO 9004 standaard is een goede referentie voor kwaliteitsmanagement (leidraad of
good practices) en brengt geen certificatie met zich mee.

Output standaards: standaardisatie van outputkenmerken
Met dit begrip bedoelt men het vaststellen van kenmerken van het product. In de dienstensector
geldt het idee dat de standaard de kenmerken van de dienst bepaalt. Binnen de sector van het
openbaar passagiersvervoer heeft AFNOR, de franse organisatie voor standaardisatie in april
1997 (die sinds dan steeds verbeterd is) een franse standaard gepubliceerd (ref. NF X50-805)
getiteld “Kwaliteit binnen transportdiensten – Identificatie van de kwaliteitscriteria voor
personenvervoer”. Het is een uniek voorbeeld van standaard voor outputdiensten bij
personenvervoer.
De standaard vormt een leidraad die aangeeft hoe men een omvattend
kwaliteitsmanagementsproces kan aanvatten vanuit de verwachtingen van de consumenten.
Vervolgens wordt een dienstenpakket gevormd op basis van de vastgestelde verwachtingen en
op basis van andere externe en interne beperkingen. Daarna wordt gecontroleerd of de diensten
het beoogde niveau bereiken  hoe de consument de dienst waarneemt. Tenslotte worden op basis
van deze evaluatie het aangeboden dienstenpakket herzien.

Quality partnerships
Het begrip “quality partnership” is vrij nieuw in de sector van het openbaar vervoer. Het is voor
het eerst gebruikt geweest in Groot Brittanië aan het begin van de jaren ’90 als gevolg van de
deregulering en privatisering van de UK Bus Industry (buiten Londen) in 1986. Eigenlijk is de
behoefte aan quality partnerships een direct gevolg van de achteruitgang van de coördinatie van
diensten in het openbaar passagierstransport die na de deregulatie plaatsvond.
Het resultaat van de deregulatie in het begin was dat de mogelijkheden van de Passanger
Transport Executives in de stedelijke regio’s en bij de Country Councils en Unitary Autorities
daarbuiten, om intermodale voorzieningen en de accommodatie van de passagiers (vb.
bushaltes, busstations, informatiediensten) op elkaar af te stemmen drastisch gedaald waren.
Het departement van verkeer dat onder de minister verantwoordelijk is voor lokaal transport en
busdiensten heeft gevraagd aan de Passenger Transport Executives en de Country Council om
verbeteringen aan het algemene dienstaanbod aan te brengen door de relaties tussen de OV-
bedrijven te verbeteren.
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Er werden samenwerkingsverbanden opgericht tussen:

• Commerciële lijnvoeringen van busvervoer

• Ondersteunde lijnvoeringen van het busvervoer

• Nieuwe ontwikkelingen zoals rail operators die onder een “franchise” werken

In de overeenkomsten zorgen de overheden voor de voorziening van basisinfrastructuur en
informatiesystemen ter ondersteuning van de OV-bedrijven die dan op hun beurt proberen
betere exploitatiestandaards en een betere kwaliteit in hun  voertuigen te halen. De OV-
bedrijven verbinden er zich toe om informatie over het dienstniveau, veranderingen en
tijdstabellen beschikbaar te stellen buiten het wettelijk opgelegde kader voor commerciële
diensten. De OV-bedrijven worden ook aangemoedigd om het dienstaanbod aan
overstapplaatsen op dat van andere OV-bedrijven waarmee ze niet concurreren af te stemmen.

De voor- en nadelen van de manier van werken  zijn:

• Consumenten en passagiers zullen van een verbeterde lokale infrastructuur en
voorzieningen voor intermodale transfers kunnen genieten, alsook van betere
informatiesystemen en accommodatie;

• Een partnership heeft geen juridische afdwingbaarheid en levert geen directe winsten voor
de overheid terwijl het OV-bedrijf kan gebruik maken van de verbeterde
diensteninfrastructuur en zo de levensvatbaarheid en de winstmarges kan vergroten;

• De zichtbare verbeteringen zullen toegewezen worden aan het OV-bedrijf en de tekorten
aan de overheid;

• Het OV-bedrijf van “lagere kwaliteit’ heeft disproportioneel meer baat van de
samenwerking . Er is geen minimumstandaard om toe te kunnen treden tot de
vervoersmarkt, terwijl de overheid gebonden is door vele wetten en juridische structuren.

Kwaliteitsgaranties en Charters
De gebruiker van het stedelijke openbaar vervoer heeft een zekere verwachting en het maakt
voor hem niet veel uit hoe de vervoersaanbieder zijn diensten beheert om aan het verwachte
niveau te voldoen. De gebruiker is enkel bezorgd over de dienst zelf (voldoet de dienst aan zijn
verwachtingen?). Eén van de belangrijkste verwachtingen heeft betrekking op de
betrouwbaarheid van de dienst (kan men elke keer wanneer men van de dienst gebruik maakt
hetzelfde niveau verwachten?). Er werd geconstateerd dat betrouwbaarheid één van de
belangrijkste zwaktes van het hedendaagse stedelijke openbaar vervoer is.
Enkele belangrijke vragen zijn in dit verband: Hoe het vertrouwen van de gebruiker winnen ?
Hoe kan de gebruiker zeker zijn van wat hij krijgt voor zijn geld? Hoe kan de gebruiker  zeker
zijn dat hij zijn uiteindelijke bestemming tevreden zal bereiken?
Het begrip kwaliteitsgaranties is ingevoerd om een antwoord te kunnen formuleren op deze
vragen. Een OV-bedrijf of verantwoordelijke overheid  moet de service van  het stedelijk
openbaar vervoer kunnen garanderen. De kwaliteitsgaranties moet gelden voor elke uur van de
dag, voor elk seizoen en voor eender waar op het netwerk.
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Een charter geeft de verplichting naar de consument toe gedetailleerd weer; het zet de standaard
waarmee het OV-bedrijf werkt uiteen; het maakt openbaar in welke mate het bedrijf aan die
standaard voldoet; het vertelt hoe het bedrijf de consument verzorgt en vergoedt wanneer de
dingen fout lopen en geeft aan hoe ze het OV-bedrijf kunnen contacteren.

Charters kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën:
1. De intentiecharter die de algemene waarden en principes uiteenzet.
2. Het engagement die het formele engagement  aangeeft om de algemene waarden en

principes te bereiken.
3. De middelen die uitlegt welke acties ondernomen zullen worden om het genomen

engagement waar te maken.
4. De “overeenkomst”  die de rechten en plichten van alle partijen specificeert.

Compensatie
Wanneer het beloofde serviceniveau niet bereikt wordt, moet er gecompenseerd worden om
meer geloofwaardigheid te schenken aan de belofte die in de charter werd aangegeven.
Compensatie kan op twee manieren aangepakt worden:
Financiële compensatie: Het principe van “niet tevreden, geld terug”. Het doel is om te
garanderen “wat” de gebruiker zal krijgen voor zijn geld. Wanneer het serviceniveau niet
bereikt is krijgt de gebruiker zijn geld terug. Dit principe is heel gewoon in de goederenverkoop
maar niet vaak gebruikt in de dienstensector.
Andere manieren van compensatie: Er bestaan verschillende voorbeelden van alternatieven
voor financiële compensatie. Het doel kan zijn om zijn om een totaal verschillende compensatie
te geven (cadeautjes, gratis lidmaatschap, …) of een minimum niveau van service te garanderen
(gratis taxi om tot de eindbestemming te geraken, garantie om de eindbestemming te bereiken).

Kwaliteitsgaranties en contracten
De kwaliteitsgarantie is een contract op zichzelf tussen de verschillende verantwoordelijke
instellingen van het stedelijk openbaar vervoer (overheden en OV-bedrijven) en de uiteindelijke
consument (de gebruiker). Door het gebruik van een kwaliteitsgarantie, verbinden de overheden
en de OV-bedrijven zich ertoe een zeker serviceniveau te bereiken.
Binnen de contractuele relatie tussen overheden en OV-bedrijven kunnen kwaliteitsgaranties
gezien worden als een standaardisatie van een minimum serviceniveau dat onmiddellijk
gerelateerd is met de productiecapaciteit van het systeem.
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Het CEN kwaliteitslabel voor openbaar vervoer
Deze matrix, die nog steeds in ontwikkeling is in het CEN (definitieve versie in 2001), biedt een
begrijpelijk kader om zowel de functionele als de technische kwaliteitsdeterminanten binnen het
stedelijk openbaar vervoer te analyseren. In de toekomst zal het de gangbare Europese referentie
worden om kwaliteitselementen in het openbaar vervoer te identificeren.

1.1 Netwerk1. Beschikbaarheid

1.2 Dienstregeling

2.1 Externe interface

2.2 Interne interface

2. Toegankelijkheid

2.3 Ticketing

3.1 Algemene informatie

3.2 Reisinformatie normale omstandigheden

3. Informatie

3.3 Reisinformatie abnormale omstandigheden

4.1 Reistijd4. Tijd

4.2 Precisie en betrouwbaarheid

5.1 Engagement

5.2 Consumenteninterface

5.3 Personeel

5.4 Persoonlijke assistentie

5. Behandeling
consument

5.5 Ticketeringopties

6.1 Omgevingsaspecten

6.2 Faciliteiten

6.3 Ergonomie

6. Comfort

6.4 Reiscomfort

7.1 Bescherming tegen misdaad

7.2 Bescherming tegen ongevallen

7. Veiligheid

7.3 Veiligheidsgevoel

8.1 Vervuiling

8.2 Natuurlijke bronnen

KWALITEIT

8. Milieu

8.3 Infrastructuur

Tabel 4: De matrix voor de kwaliteit van het openbaar vervoer;  Bron: Quattro project
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Figuur 16: Beschikbaarheid

Figuur 17: Toegankelijkheid
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Figuur 18: Informatie: “Een up-to-date metrotijdstabel (die steeds bijgewerkt wordt) op straat  in
Stuttgart”

Figuur 19: Behandeling consument

Figuur 20: Comfort

Er kan veel kritiek op dit soort matrix geleverd worden. Zoa
“financiering” er niet in weergegeven wordt.
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Links tussen de instrumenten voor kwaliteit
Het volgende schema toont de links die gelegd kunnen worden tussen de verschillende
instrumenten. Dit betekent echter niet dat er geen andere links bestaan.

Figuur 21: De qua
veelgebruikte refe
Bron : CERTU
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• Door “faalangst” en “menselijke traagheid” te overwinnen door beloningssystemen in te
voeren om een nieuwe prestatiegedreven, groepsgeoriënteerde omgeving met echte
gedragsveranderde stimuli te ondersteunen;

• Door het essentiële belang van  menselijk kapitaal te erkennen – verhoog de standaards
maar voorzie goede trainingen, verbeter de procedures maar maak van “HELP” het
sleutelwoord.

Deze principes gelden voor bedrijven en overheden – ze moeten alle twee nog veel leren over
het proces om de effectiviteit en de positie van het stedelijk openbaar vervoer op de markt te
verbeteren.

De kwaliteit van stedelijk openbaar vervoer is een gedeelde
verantwoordelijkheid
Er zijn drie gezamenlijke kernpunten om de kwaliteit van het stedelijk openbaar vervoer te
verbeteren:

• Stimuleren van de markt, inclusief het politieke, legale kader.

• Verstandig gebruik maken van de beste instrumenten en methoden, zoals aanbestedingen en
uitbestedingen

• Een cultuurverandering aanmoedigen in management en personeel waardoor de
klantenservice zal verbeteren en de publieke opinie positief wordt beïnvloed.

Je kan niet managen zonder te meten
Het ideale kwaliteitsmanagement focust eerst op:

• Prestatie van  diensten;

• Activiteiten verbonden met consumentenondersteuning;

• En ‘last but not least’, financiële uiteenzettingen en statistieken

Openbaar vervoer en milieukwaliteit
Stedelijk openbaar vervoer is niet de verantwoordelijk van één iemand. Er moet een positieve
bijdrage van de OV-bedrijven komen maar zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden
voor alle effecten .

Het stedelijk openbaar vervoer heeft zijn eigen externaliteiten (effecten die externe kosten
teweegbrengen) door:

• Het effect op de omgeving door vervuiling  en emissies

• Het effect van lawaai en trillingen

• Het effect van lawaai en persoonlijke veiligheid van andere transportgebruikers

• Het effect op bewoners en bedrijven in stedelijke gebieden
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Externaliteiten hebben invloed op:

• Impact op het milieu (vervuiling, lawaai en trillingen);

• Veiligheid en beveiliging (sociale kosten);

• congestie (verlies van effectieve werktijd en vervuiling);

Dit vraagt om een gezamenlijke evaluatie – ze hebben niet enkel een effect op het OV-bedrijf,
ze hebben ook een averechts effect op het Bruto Nationaal Product en duurzaam verkeer. De
gezamenlijke aanpak vraagt om:

• Duidelijke formulering van hun gemeenschappelijke doelen door overheden en OV-
bedrijven

• Vaststelling van de aspecten die in aanbestedings- en uitbestedingsprocessen opgenomen
moeten worden

• Vaststelling van de aspecten die opgenomen moeten worden in de
samenwerkingsverbanden  en co-partnerschap afspraken

De resultaten zouden moeten:

• De negatieve externe kosten (vervuiling enz.) reduceren door aanvaardbare beperkingen aan
de OV-bedrijven te stellen;

• Verhoging van de omgevingskwaliteit door te doelen op het bereiken van hogere standaards
met aanvaarbare kosten;

• Specifieke kwaliteitskenmerken bedingen in de aanbestedingen en contracten met
onderaannemers;

• dat alle betrokken partijen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor al die aspecten
aanvaarden.

Kwaliteit in het openbaar vervoer is het resultaat van de kwaliteit van het
personeelsmanagement
Een van de minst ontwikkelde vaardigheden in de sector van het  openbaar vervoer is wellicht
het personeelsmanagement Omdat er in het verleden vaak enkel een “productieproces” was,
werd het betrokken personeel gezien als een onderdeel van dat proces. Maar eigenlijk ligt heel
het succes van klantvriendelijk bedrijven bij zijn personeel. Dit geldt voor:

• Het eerste-lijnspersoneel dat in de alledaagse service voorziet;

• Het superviserende, technische en managementpersoneel dat de alledaagse service en de
onderhoudsorganisatie ondersteunt;

• Het managementteam en de raad van bestuur.
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Kwaliteit leidt tot een opwaartse spiraal
Met de samenwerking van alle betrokkenen creëert kwaliteit een opwaartse dynamiek.

Figuur 22: De cirkel van de bereidheid tot betalen;  Bron: QUATTR0.

HOGERE TARIEVENVERLOREN
CONSUMENTEN

NIEUWE CONSUMENTEN

BETERE DIENSTKWALITEIT

TOEGENOMEN
FINANCIËLE CAPACITEIT
OM DIENSTKWALITEIT TE

VERBETEREN

HOGERE INKOMSTEN

GROTERE
AANTREKKELIJKHEID VAN

DE DIENSTEN

MEER BEREIDHEID TOT
BETALEN

PRESTATIE VAN HET
KWALITEITSMANAGEMENT



Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 37

PORTAL Studiemateriaal www.eu-portal.net

2.3 Beheersovereenkomsten en -aanbestedingen
Een goede aanbesteding en een goede beheersovereenkomst  zijn essentiële elementen voor een
goede kwaliteit van de openbaar vervoersdiensten. Verschillende elementen dragen bij tot deze
kwaliteit:

- Het legale kader

- De gunningsprocedure

- De overeenkomst zelf

Het legale kader

Marktregularisatie

Procedures gereglementeerd Beperkte
concurrentie

Vrije
concurrentie

Vrije toegang

Openbare aanbesteding

Beperkte aanbesteding

Onderhandelingsprocedure

Tabel 5: marktregularisatie en offerteprocedures; Bron: Quattro

Binnen de sfeer van open en gesloten aanbestedingen zijn er enkele principes binnen het legale
kader waarmee men rekening moet houden voordat er een bod wordt gedaan op de
aanbestedingen. Deze zijn:

• Bereikbaarheid van data en marktinformatie voor alle bieders;

• Mededeling van extra informatie ( als het resultaat van de vragen van een bieder,
bijvoorbeeld) aan alle bieders;

• Of er een exact serviceniveau gespecificeerd wordt of afwijkende (mogelijks vernieuwende)
aanbiedingen geaccepteerd zullen worden;

• De procedure voor het verkrijgen van een contract en hoe bijvoorbeeld de kwaliteit in
monetaire termen in het aanbod verwerkt zal worden;

• De gunningprocedures volgens het wettelijke kader

• De procedure voor bijkomende delen in het contractenpakket in een uitvoerig aanbod bevat:
aankoopovereenkomsten; opstartingsovereenkomsten; overeenkomsten over het leasen van
materiaal; werkings- en onderhoudscontracten; verzekering; financiële pakketen.
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contracttypes

Netto kosten Bruto kosten management

Risico’s Autor. beide OV-
bedr.

Autor. beide OV-
bedr.

Autor. beide OV-
bedr.

Politiek

Productie

inkomen

financieel

planning

i.v.m. milieu

contractueel

Tabel 6: Verdeling van contracten en risico’s tussen overheden en het OV-bedrijf. Bron: QUATTRO

In deze context gezien, zijn de verschillende contracttypes:
Netto Kosten Contract – Productie en inkomen risico wordt gedragen door het OV-bedrijf dat
alle inkomsten ontvangt.
Bruto Kosten Contract – Productie Risico wordt gedragen door OV-bedrijf en inkomsten
risico door de overheden; inkomsten gaan naar de overheden.
Beheersovereenkomst – hoewel de basis zal verschillen, is het in wezen hetzelfde als een
Netto Kosten Contract

Contractlengte:
In elk van de gevallen kan de lengte van het contract verschillen.
Contracten van lange termijn kunnen gewenst zijn maar duur om te om te vragen,
onderhandelen en af te dwingen
Periodieke Contracten van korte termijn kunnen in wezen aantrekkelijk zijn maar kunnen
vernieuwing ontmoedigen (bijvoorbeeld de aankoop van nieuwe voertuigen) en duur zijn qua
administratieve en werkingskosten die doorgegeven zullen worden aan de overheid.
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De discussie over de gereglementeerde lengte van de contracten is in principe open. Voordelen
en nadelen kunnen besproken worden.

Productiekosten gedragen door

Agent
(Transportbedrijf)

(Beide) Overheden

Agent
(transport-
bedrijf)

NETTO
KOSTENCONTRACT

inkomsten-
risico
gedragen
door

(Beide) Netto kostencontract met
gedeeld inkomstenrisico

Bruto kostencontract met
inkomstenpremie

Managementcontract
productiviteits en
inkomstenpremies

Autoriteit BRUTO
KOSTENCONTRACT

Managementcontract met
productiepremies

MANAGEMENT
CONTRACT

Tabel 7:Productie risico;  Bron : Quattro

De aanbestedingsprocedure
De aanbestedingsprocedure is een essentieel begin van een proces dat goed voorbereid moet
worden voor men begint aan het opstellen van documenten. De eerste stap van het proces zal de
publicatie van de aanbesteding zijn. De mogelijkheid tot aanbesteding zal aangekondigd worden
tenzij er een preselectie geweest is waaruit reeds een goedgekeurde lijst aanbieders is gevormd.

De publicatie van de aanbesteding zal gaan over:

• de doelen van de aanbesteding ;

• een volle beschrijving van de te volgen procedure;

• de technische specificaties;

• de procedure voor de beoordeling van de aanbieders;

• de gunningcriteria aan de hand waarvan de succesvolle bieder geselecteerd zal worden en
het evaluatieproces;

• details over de toewijzing van verantwoordelijkheden en het delen van risico’s;

• Het zal vergezeld worden door een verklaring waarin de strategie en het beleid dat door de
overheden gevolgd zal worden uiteengezet wordt.
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• het zal ook de geschikte informatie over prijzen geven in verband met:

- het netwerk of het ontwerp van de lijnen en routes;

- schema’s van tarieven en vervoersbewijzen;

- diensteregelingen en minimumniveau van diensten (per route, en inclusief
overstapmogelijkheden)

- componenten van dienstfrekwenties, kwaliteit en betrouwbaarheid

Tenslotte zal het document aangeven of het niet volledig volgen ervan (mischien doorvoeren
van vernieuwing) geaccepteerd zal worden of niet.

Evaluatieprocedures:
De evaluatieprocedures zijn het hart van de hele
procedure en betrekken er ook de overheden en het
OV-bedrijf bij in directe actie. Het is uiterst
belangrijk dat de procedures en principes gekend
zijn en aanvaard worden door alle betrokken.
Figuur 23: Tenderingpocedures
40
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Het contract zelf
In principe zal een goed ontworpen overeenkomst  een ‘stil’ document zijn aan de hand waarvan
de principes van de alledaagse contractverrichtingen en prestatiebepalingen gemanaged kunnen
worden op een niet-confronterende basis. De contractsdocumenten zullen het volgende
beschrijven:

Als
standaardclausules

• of het gaat om een netto of een bruto kostencontract

• de clausules i.v.m. verzekering en schadeloosstelling

• de duur van het contract (voor spoorverkeer 5-7 jaar; busverkeer 3,5,
of 7 jaar met tussentijdse herzieningen lijken billijk)

• afspraken in geval van geschillen en een arbitrageprocedure

dienstgerelateerde
clausules

• management- en personeelsdetails

• aanwervingpraktijken

• gedetailleerde beschrijvingen van de voertuigen en standaards

• aankoop en onderhoud van voertuigen

• toegankelijkheid voor consumenten en fysiek gehandicapten

• kleding en insignes

• ticketering

• publiciteit en informatie

• klachten

• voorziening van data

• infrastructuur aangelegenheden

• controle en prestatiebeloningen/ straffen

• inkomstenbescherming/ controle van ticketten

• kosten van faciliteiten
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In de herzienings-,
verlengings- en
afsluitingsclausules:

• lokale planning/ omstandigheden omgeving

• veranderingen in gebruikerspatronen lokale transport

• herziene vereisten i.v. opleiding/ gebruiker

• nieuwe wettelijke en reglementaire omstandigheden

• verzuim van het OV-bedrijf in het niet nakomen van het contract

• straffen opgelegd door een wettelijke overheid op het OV-bedrijf (vb.
fout in onderhoud)

• verlies van de licentie van het OV-bedrijf door “slechte reputatie”

• financiële onregelmatigheid van het OV-bedrijf

• bankroet of financiële tekortkoming door de overheden of het OV-
bedrijf

• opkoping van het in werking zijnde OV-bedrijf door een ander

• vrijwillige opschortingen door het Ov-bedrijf

• annulering van het contract door de overheid wanneer het contract niet
beantwoord wordt

• veroordeling van het OV-bedrijf/ manager van het OV-bedrijf voor een
misdaad

• noodsituaties

• gezamenlijke beïndiging van de contracten na een formele
waarschuwing

Tabel 8: Het  contract; Bron: Quattro

2.4 Verantwoordelijkheden van de participanten
Er worden een aantal eisen gesteld
aan de overheid, de OV-bedrijven en
op meer vlakken, aan de bedrijfstak
die het materiaal vervaardigt omdat
die in grote mate bijdraagt tot de
kwaliteit van het openbaar vervoer.
Figuur 24: Het Contract
nbaar vervoer 42
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Algemene aanbevelingen om de kwaliteit van het openbaar vervoer te
doen verbeteren
De verschillende instellingen zouden:

• Een zo goed mogelijk openbaar vervoer moeten promoten in stedelijke gebieden door
aangepaste kwaliteitsmanagementtechnieken en -procedures te hanteren, zodat de fysieke en
financiële middelen in een marktgedreven omgeving geoptimaliseerd worden;

• de ervaring voor wie gebruik maakt van het openbaar vervoer van een “weg vol obstakels”
in een “naadloze en vlotte reis” veranderen, wat betekent dat er een  deur-tot-deur dienst
moet aangeboden worden aan de gebruikers;

• moeten vermijden de gebruiker het gevoel te geven dat hij de organisatie van het hele
systeem moet begrijpen;

• kwaliteit en kwaliteitsmanagement gebruiken om consumenten aan te trekken door diensten
aan te beiden die de strijd aangaan met de auto;

• “kwaliteitsmanagement” eerder beschouwen als een voortdurende zoektocht naar betere
diensten en permanente vooruitgang in organisatie, dan te stagneren op een  vaststaand
kwaliteitsniveau;

• duurzaam vervoer mogelijk maken in omgeving gestimuleerd door een sterk politiek en
legaal kader;

• een klantgerichte aanpak ontwikkelen.

• Het openbaar vervoer als meer dan een bedrijf beschouwen. Het heeft een opmerkelijke
sociale impact en heeft daarom nood aan een speciale aanpak bij de uitvoer van de
gebruikelijke economische en managementoverwegingen.

Vereisten voor overheden

• een ruimtelijk structuurplan op poten zetten waarin ook de verkeersmanagementstrategieën
aan bod komen;

• op basis daarvan een formeel besluit vormen over de gewenste vervoersstructuur  en
duidelijk maken aan de aanbiedende OV-bedrijven “hoe de dingen hier gedaan zullen
worden”;

• duidelijk zijn over het vervoersbeleid, de verwachte invloed ervan op gedragspatronen en de
consequenties ervan op de kwaliteitsprioriteiten;

• duidelijk zijn over wat ze het beste zelf doen en wat best uitbesteed kan worden aan
anderen, niet enkel i.v.m. de voorziening van openbaar vervoer maar ook i.v.m. ruimtelijke
ordening , wegenbouw, enz.;
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• ervoor zorgen dat alle bevoegde overheden de prestatie van het openbaar vervoer en alle
andere participanten in het systeem (zoals  andere OV-bedrijven die niet door de overheid
gecontroleerd worden) beïnvloeden op de zoektocht naar beter openbaar vervoer;
samenwerking tussen de OV-bedrijven bevorderen door middel van quality partnerships
bovenop bestaande aanbestedingen en contracten;

• In aanbestedingen kwaliteitsaspecten op nemen en belang te hechten aan de knowhow en de
weldoordachte aanpak van de inschrijvers;

• duidelijk maken of men afwijkende inschrijvingen zal accepteren, en indien ja, hoe men dan
de vernieuwingen zal overwegen en uitvoeren;

• straf- en beloningssystemen ontwikkelen die voorkomen dat het OV-bedrijf gestraft wordt
voor zaken die niet onder controle te houden zijn;

• overeenstemming bereiken rond de doelen die wel onder controle te houden zijn (in verband
met bereikbaarheid en kwaliteit van weg- en/of spoorinfrastructuur bijvoorbeeld) en indien
nodig gebruik maken van straf- en beloningsmechanismen om tegenover de aanbieders/
aannemers de geloofwaardigheid van de met hen aangegane verbintenissen te bekrachtigen
of om hen te compenseren voor de eventueel opgelopen kosten die ontstaan zijn door een
tekortkoming van de overheid om aan de overeengekomen voorwaarden te voldoen;

• proberen om met de OV-bedrijven een werkrelatie te ontwikkelen waarin samenwerking de
voorkeur krijgt en vernieuwingen door beide partijen gestimuleerd worden;

• duidelijk zijn over wat met verwacht in contractuele relaties;

• een uitgebalanceerd geheel van objectieve en subjectieve indicatoren gebruiken aan de hand
waarvan de effectiviteit van hun programma gemeten wordt. Proberen om consumenten te
betrekken bij de kwaliteitsbeoordeling van de diensten;

• een positieve ‘no-blame’ cultuur in hun organisatie aanmoedigen en proberen om een
voortreffelijk management te bereiken met behulp van vastgelegde principes;

• zich als een lerende organisatie opstellen door interne en externe evaluatie met andere
steden en met andere sectoren om mogelijkheden tot verbetering vast te stellen: evaluatie
kan vernieuwende en aanvullende oplossingen bieden door te kijken naar hoe verkeers-/
mobiliteits-/ openbaar vervoersmanagement maar ook andere sectoren (toerisme, vrije tijd,
shopping centers,)

• ervaring opbouwen in echte situaties door geregeld zelf het openbaar vervoer te gebruiken;

• binnen het specifiek gereglementeerd systeem van contracten, aanbestedingen en concessies
OV-bedrijven  stimuleren om de beslissingen te sturen volgens onderstaande principes.
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Vereisten voor OV-bedrijven
De waarde van het OV-bedrijf hangt sterk samen met het vermogen om
aanbestedingsprocedures en goede beheersovereenkomsten te bedingen. Dit zal het gevolg zijn
van zijn bekwaamheid om de gebruikers en de stedelingen te voorzien van goede
kwaliteitsdiensten. Wij raden aan dat OV-bedrijven:

• hun markt goed kennen;

• hun activiteiten als meer dan een business alleen beschouwen: de invloed van
personenvervoer op de lokale gemeenschap en op de levensstandaard moet in overweging
genomen worden in strategieën, doelen en prioriteiten voor stedelijk openbaar vervoer;

• proberen een zichtbare competentie te verwerven  door kwaliteitslabels  (ISO 9000, XP 50-
850) en/of door totale kwaliteitsmanagementprincipes toe te passen in de loop van de
activiteiten;

• een goed ontworpen systeem om toezicht te kunnen houden op de kwaliteit en een
kwaliteitsmonitor ontwerpen door gebruik te maken van indicatoren i.v.m. de gemeten
tevredenheid van de consument;

• een systeem om de tevredenheid van de consument te meten ontwikkelen en de resultaten
daarvan gebruiken samen met die van het interne kwaliteitscontrolesysteem;

• voortreffelijkheid in management en operaties bereiken door het gebruik van vastgelegde
managementprincipes (vb. EFQM);

• eerstelijns managementontwikkeling (eerste lijn: in direct contact met de gebruiker) en
voortdurende verbeteringprogramma’s gebruiken om de prestatie van het
consumentencontact te verbeteren;

• voortdurend de tevredenheid van de consument beoordelen;

• vernieuwen binnen de vaste bedrijfsstandaarden en principes;

• een positieve ‘no-blame’ aanpak cultiveren met betrekking tot het trainen van het personeel;

• consumenten compenseren wanneer er een servicegebrek was op een open een eerlijke
manier

• proberen een partnership met de overheid als ondersteuner aan te gaan;

• hun prestatie met anderen, formeel en informeel, van binnen de sector van het openbaar
vervoer of erbuiten, benchmarken;

• niet te vergeten dat de mensen die de kwaliteit van het openbaar vervoer uiteindelijk
beïnvloeden de buschauffeur, de verkeersopzichter, de persoon die verantwoordelijk is voor
klachten of het onderhoud van de voertuigen, is. Hun werkomstandigheden zullen een
directe invloed hebben op hun bereidheid en capaciteit om goede service aan te bieden.
Luisteren naar het personeel, met hen communiceren over hun werkomstandigheden, over
de verkeersmanagementstrategie van het bedrijf, over hun werkresultaten en over de
praktische gevolgen voor hen van managementbeslissingen, is daarom essentieel.
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Vereisten voor de fabrikanten van materiaal voor het openbaar vervoer
Door hun verantwoordelijkheid voor het materiaal- en voertuigenontwerp, -ontwikkeling en –
productie spelen de fabrikanten een sleutelrol in de kwaliteit die aangeboden wordt aan de
bevolking. Er wordt hen aangeraden:

• te erkennen dat de vraag van de consument en niet die van de OV-bedrijven of de overheid,
de markt maakt;

• klaar te staan om te beantwoorden op de vraag van OV-bedrijven voor vernieuwing in het
materiaalontwerp en hen erin te steunen;

• om de OV-bedrijven volledig te ondersteunen door installatie van een adequate dienst na
verkoop;

• om van de keten consument- voorziener een aanvaarde bedrijfspraktijk te maken;

• met concurrenten en andere industrietakken te benchmarken;

• te proberen een zichtbare professionele competentie te vestigen door te voldoen aan
standaards voor formele kwalificatie (ISO 9000) en/of door totale
kwaliteitsmanagementprincipes op hun niveau;

• voortreffelijkheid in management en operaties bereiken door het gebruik van vastgelegde
managementprincipes (vb. EFQM);
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3. Nationale Verschillen/Lokale aanpassingen
Betreffende de kwaliteit in het openbaar vervoer toonde het Isotope project (en het nog lopende
Maretope project) aan dat er belangrijke verschillen kunnen zijn tussen landen op vlak van de
organisatie van het openbaar vervoer.
Wanneer we de drie niveaus in de organisatie van openbaar vervoer in het achterhoofd houden
(strategisch, tactisch en operationeel), bestaat er geen twijfel over dat het strategisch hoogste
niveau steeds beheerst wordt door de overheid. De voornaamste verschillen tussen landen is de
verdeling van de verantwoordelijkheid tussen het nationaal bestuur en lokale overheden.
Langs de andere kant wordt het operationele niveau beheerst door een OV-bedrijf dat volledig
privaat, volledig publiek of gemengd kan zijn.
Maar het grootste verschil in verband met de rol die toegewezen zou kunnen worden aan
kwaliteit is het middelste niveau, namelijk het tactische. Het initiatief en de plaats toegewezen
aan kwaliteit hangen af van de verdeling van de verantwoordelijkheid, en van in hoeverre elke
partner betrokken is in het tactische niveau.
Wanneer alles tot in detail ontworpen is door de lokale overheden, en wanneer de rol van
het OV-bedrijf de exacte voorziening van het beschrevene is, dan is er maar zeer weinig
bewegingsruimte. Langs de andere kant, wanneer het initiatief voor route en service volledig
afhangt van het OV-bedrijf zelf, met enkel een zwak kader van verplichtingen, dan zal zijn rol
in de verbetering van de kwaliteit veel groter zijn.
Daarom wordt aangeraden aan de lesgevers om samen met de studenten een diepte-onderzoek te
doen naar de kenmerken van het nationale en lokale kader van de verdeling van
verantwoordelijkheid. Deze oefening zal, mits indien mogelijk de inputhulp van de resultaten
van de Isotope- en Maretopeprojecten, het mogelijk maken voor de studenten om de
mogelijkheden en beperkingen van hun eigen systeem in vergelijking met dat van de andere
Europese landen, beter te begrijpen.
En heel specifiek kan kwaliteit in een geïntegreerd openbaar vervoer beter verstaan worden
wanneer men kennis heeft van het nationale en lokale kader.
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4. Voorbeelden
Kwaliteit en evaluatie zijn concepten en methodes
De volgende voorbeelden kunnen de voorstelling van de concepten mede ondersteunen.
We kunnen ook aanraden om geüpdate voorbeelden te raadplegen op het Internet op de ELTIS
(www.eltis.org) en BEST (www.bestansport.org) sites.

4.1 Voorbeeld: De servicecertificatie van de drie RATP buslijnen
RATP heeft, sinds 27 februari 1998, een certificaat voor de service van drie buslijnen. In
overeenkomst met het franse decreet n° 95354 van 30 maart 1995, dat de voorwaarden voor
servicecertificatie schetst, is een referentiekader opgesteld en goedgekeurd in overeenkomst met
alle betrokken partijen: de twee groepen die de belangen van passagier en consument
vertegenwoordigden, de organiserende overheid, een beambte van het Ministerie van Verkeer,
de certificatieraad en vertegenwoordigers van RATP.
Op vraag van de organiserende overheid, het Syndicat des Transports Parisiens(het Bureau voor
Verkeer in Parijs), moet de voorwaarden toegepast worden op alle busdiensten in de buurt van
het Ile-de-France en niet enkel diegene die door RATP bediend worden. De voorwaarden  zijn
flexibel en bevatten onder meer:
14 service overeenkomsten waarvan er 9 toepasbaar zijn op alle diensten en 5 lijnspecifiek zijn.
De 9 algemene overeenkomsten moeten toegepast worden op elke busdienst in de buurt van het
Ile-de-France dat een certificaat verlangt. De lijnspecifieke overeenkomsten moeten individueel
worden ingevuld omdat er rekening moet gehouden worden met de specifieke kenmerken van
elke lijn. Alle overeenkomsten moeten voldoen aan de Franse standaard NF 50-805 en moeten
daarbovenop in overeenstemming zijn met alle criteria die tot die standaard behoren.

De 14 dienstverplichtingen van RATP:

• Informatiediensten op afstand

• Informatievoorziening op verkoopspunten

• Informatievoorziening aan bushaltes

• Informatievoorziening aan bushaltes wanneer er een onderbreking van de dienst is

• Informatievoorziening aan boord tijdens een onderbreking van de dienst

• Goed gedrag van de chauffeur

• Regelmaat/ stiptheid

• Comfort/ bezettingsgraad

• Fraudebestrijding

• Gedragscode van de chauffeur

• Betrouwbaarheid van de bus

http://www.eltis.org/
http://www.bestansport.org/
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• Strijd tegen vervuiling

• Propere bushaltes in goede omstandigheden

• Propere bussen zowel langs binnen als langs buiten

Elke verplichting houdt het volgende in:

• Een serviceniveau

• Het beoogde resultaat

• Onaanvaardbare situaties

• Antwoorden op onaanvaardbare situaties

• Methodes die gebruikt worden om de resultaten van elke overeenkomst  te meten en te
berekenen samen met een beschrijving van hoe die metingen georganiseerd worden (wie is
waar verantwoordelijk voor)

•  Organisatie van de implementatie van de service

• controlemethodes en nazichten toegepast door het certificatieorgaan

•  informatie aan de passagiers over de service overeenkomsten

Het certificatieorgaan is verantwoordelijk voor een aantal controles waaronder:

• De relevantie en effectiviteit van het meetsysteem

• De taak om te zien of de geleverde kwaliteit overeenkomt met de service overeenkomst

Het certificatieorgaan moet ook elke klacht van de consument die het krijgt onderzoeken en
heeft het recht om bevragingen bij de gebruikers uit te voeren. De certificatie kan jaarlijks
hernieuwd worden en is onderhevig aan follow-up controle.

4.2 Voorbeeld: consumentencharter van Oslo Openbaar Vervoer
(OPT):

Oslo Openbaar Vervoer (OPT) verwezenlijkte een zeer vernieuwend systeem. De “Oslo
consumentencharter” en het compensatieschema zijn zeer verschillend van de “klassieke”
charters. Het is de enige charter die een compensatie biedt die overeenkomt met de ongemakken
die de consument ondergaan heeft. Het doel van de consument in het openbaar vervoer is van
zijn eindbestemming te bereiken. De Oslo Reisgarantie verzekert de consument ervan dat hij
zijn eindbestemming zal halen door de taxikosten op zich nemen in geval van een dienstgebrek
(lees commentaar over compensatie hieronder).



Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 50

PORTAL Studiemateriaal www.eu-portal.net

Het doel van het OPT was de rechten van hun consumenten te verhogen en compensatie
aanbeiden wanneer er een onderbreking van de dienst is, zodat het eenvoudiger wordt voor hun
consumenten om hun meningen te uiten, verbeteringen te formuleren en ook om te tonen dat
dienstkwaliteit serieus genomen wordt. Het interne effect van zo’n garantie toonde dat kwaliteit
verbeterd kan worden. De garantie is van toepassing voor alle OV-bedrijven binnen de OTP
metro-, tram- en busroutes, inclusief busroutes in onderaanneming. De Reisgarantie is een
continu proces op weg naar kwaliteitsverbetering dat leidt tot meer tevreden consumenten. Het
is geen project dat beëindigd werd op de dag dat de garantie werd afgesloten.

De Noorse ervaring licht ook “acht punten die in overweging genomen moeten worden wanneer
een garantie geïntroduceerd wordt”, toe. Deze punten zijn best interessant voor zij die van plan
zijn een soortgelijk document op te stellen. Ze zijn:

1. Neem tijd om het management te overhalen. Want op de eerste plaats is het uiterst
belangrijk dat het management achter de garantie staat.

2. Het is essentieel goede informatie te verschaffen aan alle werknemers. Veranderingen in de
garantie veroorzaken onzekerheid. Het is belangrijk alle betrokkenen continu te updaten.

3. Voorzie voldoende tijd voor interne processen. Het zal waarschijnlijk langer duren dan je
denkt.

4. Interne cursussen moeten professioneel verlopen. Gebruik externe specialisten en personeel
met een goede kennis van het bedrijf.

5. Er zullen zeker zeer verschillende meningen over de garantie zijn. Gebruik controles om de
verschillende concepten te testen en baseer verdere ontwikkeling op deze testen.

6. Wees niet bang om een garantie te introduceren. De gevolgen voor een bedrijf worden
meestal overdreven. Men schatte dat de terugbetalingen van de taxi’s per jaar ongeveer 1,3
miljoen Noorse Kronen zou bedragen (de meeste zeiden dat dit veel te optimistisch was),
men betaalt daarentegen maar 120 000 Noorse Kronen per jaar.

7. Gebruik uitgebreide en goede marketing. Vetrouw niet enkel op  berichtgeving in de media .
Door zelf de garantie toe te lichten voorkom je een onjuiste voorstelling of onjuiste
informatie.

8. Hou het proces levendig. Zet de controle voort, ontwikkel en verander de garantie ook na de
introductie ervan om tegemoet te komen aan veranderingen.

Sinds de invoering van de Reisgarantie in Oslo is het contact met de consumenten op elk niveau
aanzienlijk verbeterd.

4.3 Voorbeeld: financiële compensatie bij de London Underground
Het terugbetalingsysteem functioneert goed bij de London Underground (GB) en illustreert het
concept van financiële compensatie erg goed. London Transport (LT) heeft twee
consumentencharters: de metro-charter en de buscharter. Het terugbetalingssysteem is enkel
ingevoerd bij de metro.
De metro-charter wordt in een zeer eenvoudig en praktische vorm voorgesteld. De
verplichtingen die uitgedrukt zijn in de charter gaan over de treindienst (die moet “snel,
frequent en betrouwbaar zijn”), de stations (die moeten “aangenaam, proper en veilig” zijn),
informatie (moet accuraat zijn) en over het personeel (ze moeten “beleefd en hoffelijk” zijn).
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De charter bevat en compensatieclausule “evenredig met de waarde van de rit tijdens welke de
vertraging zich voordeed”. Men wordt gecompenseerd in de vorm van een terugbetalingcoupon
wanneer een vertraging van meer dan 15 minuten zich heeft voorgedaan “waarvoor de
verantwoordelijkheid bij de LT lag”. De charter bevat ook een klachtenformulier dat de eiser
moet invullen. Boven op algemene informatie (persoonlijke gegevens), moet de eiser ook zijn
ticket bijvoegen als bewijs voor de vertraging. Elk jaar vinden er meer dan 250 000
terugbetalingen plaats. De jaarlijkse kost van deze operatie is minder dan 0,9 miljoen ECU
tegen een inkomstentotaal van 1,1 miljard ECU.

4.4 Evaluatieclubs: een casestudy van de CoMET groep
In het begin van 1995 hebben de 5 grootste metroaanbieders – Berlijn, Londen, Hongkong, New
York en Parijs –een evaluatieconsortium gevormd, gecoördineerd door het Railway Technology
Strategy Centre (RTSC) van Imperial College, Londen, om elkaars prestatie-indicatoren te
vergelijken en te gebruiken om ideeën te vinden voor Best Practice. Daarna zijn er nog eens 3
systemen – Mexico City; Sao Paulo en Tokyo – (TRA) – in de groep gestapt die nu gekend is
onder de naam CoMET – Community of Metros.

Het basisidee van zo’n evaluatieclub is om bij de verschillende leden van de groep basisdata te
verzamelen die het mogelijk maakt om volgende dingen te ontwikkelen:

Belangrijke Prestatie Indicatoren (Key Performance Indicators of KPI). De taak hier is de
volgende:

• het definiëren van indicatoren op het domein van het financieel beleid, efficiëntie, gebruik
van activa, betrouwbaarheid en service en –veiligheid;

• de ontwikkeling van geschikte bevrachtingtechnieken;

• het verzamelen en valideren van relevante data;

• het verbeteren van de vergelijkbaarheid en de interpretatie  van die data;

Case studies. Deze activiteit maakt deel uit het van programma om data te verzamelen en
kwaliteit te verbeteren met zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten in verschillende
toepassingen in verschillende gebieden van het bedrijf. De casestudies zijn ontwikkeld om de
toepassing van KPI te testen en om de best practice vast te leggen. Deze case studies behandelen
zowel de metro als andere relevante bedrijfservaringen
Best practice. Deze taak geeft aan de deelnemende bedrijven de gelegenheid om verbeterde
praktijken en procedures te identificeren en om de ‘best practice’ vastgelegd op basis van het
KPI en op basis van de besluiten die getrokken werden uit de verschillende case studies, te
introduceren.

In de eerste drie jaar hebben de voorbeelden van best pratice vooral betrekking op:

• capaciteit: verschillende systemen zijn operationele veranderingen aan het doorvoeren om
de capaciteit en de betrouwbaarheid van de dienst te kunnen verbeteren;

• uitbesteden: de geleerde lessen i.v.m. het uitbesteden van de niet- kernactiviteiten worden
gedeeld en toegepast door verschillende instellingen;
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• personeelsbezetting: Het eerste werk van het consortium heeft belangrijke mogelijkheden
om de kosteneffectiviteit van personeel te verbeteren, blootgelegd – een analyse van de
implementatie daarvan is nu in de maak;

• betrouwbaarheid: de belangrijkheid van het betrouwbaarheidsmanagement is aangetoond
en de London Underground is nu veranderingen aan het doorvoeren op twee van zijn lijnen;

• rollend materieel: investeringen, onderhoud en personeel.

Het CoMET consortium  is een van de zeldzame evaluatiegroepen die in het stedelijke openbaar
vervoer gevormd is voor een langere periode (er was geen deadline vastgelegd toen het
consortium gevormd werd). De doelen van het vierde jaarplan (1998) zijn:

• zoveel mogelijk halen uit de bestaande database en het werk dat gedaan is in een vorige
fase;

• metrosystemen assisteren om KPI’s voor passagierskwaliteit te verhogen;

• de toepassingsgraad van Best Practice-voorstellen verhogen;

• conclusies beginnen te trekken uit dataseries over een bepaalde periode om trends vast te
stellen en de invloed die een gegeven beleid en gegeven actieprogramma’s hebben;

• blijven doorgaan met het vaststellen van Best Practice in prioritaire gebieden die kunnen
worden geïmplementeerd.

4.5 Voorbeeld: de toepassing van ISO 9004/2 door de STIB/MIVB in
Brussel

Het kwaliteitsmanagementsproces zoals het toegepast wordt door STIB-MIVB is gebaseerd op
een eenvoudig leidmotief “Satisfaire le client au juste prix - Voldoening voor de juiste prijs”.
Vier belangrijke items spelen daarin een rol:

• Tegemoetkoming aan de verwachtingen van de regio;

• Voortdurende research doen en metingen ondernemen om de kwaliteit van de
klantendiensten te achterhalen;

• Gebruik van een gewoon en klantvriendelijk taalgebruik binnen het bedrijf;

• Zoeken naar de beste relatie tussen de verschillende belangen;

Vier onderliggende principes zijn:

• Het controleren van de tevredenheid zou een eerste prioriteit moeten zijn;

• Elke activiteit zou moeten bijdragen tot een vooropgesteld doel;

• Het bedrijf moet in harmonie met zijn omgeving werken;

• Het bedrijf kan enkel veranderen wanneer de hele gemeenschap erbij betrokken is;
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De goedkeuring van bovenstaand kwaliteitsbeleid werd opgenomen in het eerste
managementcontract dat getekend werd door het bestuur van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest en STIB-MIVB. Dit contract, geldig voor 4 jaar (1991-1994), gaf de taak weer die de
STIB-MIV moest uitvoeren en riep de STIB-MIVB op om de consument tevreden te stellen, te
zoeken naar de hoogste kosteneffectiviteit en om een progressief kwaliteitssysteem op te stellen
gebaseerd op de ISO 9000- standaard.

A. LOTS training (Logical Thinking System: Systeem van Logisch Denken)
Het algemeen management zette een trainingscyclus op voor alle personeelsleden, op alle
bestuursniveaus. De LOTS methode (Systeem van Logisch Denken) moest elke deelnemer
doordringen met:

• Één boodschap: de klant is het centrum van het hele bedrijf;

• Een managementtechniek;

• Een gewoon taalgebruik.

Een van de oefeningen bestond erin  elke groep een verbeteringsproject voor één of andere
activiteit binnen het bedrijf moest bestuderen en ontwikkelen. De training van de 5 500 STIB-
MIVB leden, verdeeld in 4 grote categorieën (uitvoerend personeel, werknemers, chauffeurs,
technisch personeel) vond plaats tussen 1991 en 1996.

Een functionele analyse van  de onderdelen van het bedrijf werd gestart in 1992. Het bestond
uit:

• Een definiëring van de functies die elk departement en departementsonderdeel moet
uitvoeren en van de diensten waarin zij moeten voorzien;

• De classificatie van die functies op basis van de verwachtingen van de consument;

• De organisatie van discussies tussen departementen en gebruikers;

• De validering van de functies in vergelijking met de taken die toegewezen zijn aan de STIB-
MIVB

De taken die toegewezen werden in de overeenkomst van 1990 werden wat aangepast en
geheroriënteerd in de tweede versie van 1995. De taakbeschrijving van de STIB-MIVB missie
is als volgt:
7 consumenten functies (CF) van STIB-MIVB:

• transport;

• verkoop;

• actie tegen vandalisme en criminaliteit;

• zwartrijden aanpakken;

• transportcoördinatie (samen met andere bedrijven);
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• samenwerking met de ombudsman;

• weet hebben van het bestaan van het raadgevend comité der gebruikers;

4 ‘resource’ functies (RF):

• menselijk;

• financieel;

• technisch;

•  Specifiek personeelsbeleid.

4 functies voor de omgeving:

• Regionaal;

• Gemeentelijke, Federale en Europese Overheden;

• Onderhoud van de infrastructuur;

• Respect voor de gemeenschap.

3 taken opgelegd door de Regio (TR):

• Realisatie van de werken aan de netwerkinfrastructuur;

• Ondersteuning voor het mobiliteitsbeleid van de Regio;

• bepaalde STIB-MIVB vaardigheden beschikbaar stellen aan de Regio.

Hierna werd een inventaris van elke functie opgemaakt. Meer dan 800 producten/ diensten
werden opgetekend met, voor elk van hen, de identificatie van verschillende lijsten zoals
bestellingen, de frequentie, het volume, de dagelijkse voorziening en de gebruikers.

C. Procescontrole
Elk product/ elke dienst of groep van producten/ diensten is het resultaat van een proces, dat een
opeenvolging van activiteiten is vanaf de erkenning van de behoefte en het concept tot aan te
uiteindelijke afwerking. De beschrijving van die processen, waarbij vaak activiteiten betrokken
zijn die uitgevoerd worden door verschillende delen in een bedrijf, vroeg om een dwarse visie
van het bedrijf, die nog niet bestond. Het updaten van elk proces werd gedaan door een
coördinator, in samenwerking met de managers of het verantwoordelijk personeel van de
activiteiten in kwestie, die attent gemaakt moest worden op de interactie en de raakvlakken
tussen de betrokken departementen. Ongeveer 100 processen zijn onderzocht zodat er beslist
kan worden over ‘wie is waar verantwoordelijk voor?’ En over de criteria waarover het
betrokken personeel het eens moet worden (kwaliteit, kwantiteit, tijd).
Met de kennis over de functies van het bedrijf en stilering van de verschillende processen
werden er meetbare indicatoren vastgelegd voor elke functie waardoor het mogelijk werd om de
juiste kwaliteit te creëren die nodig was om de functie te waarborgen. Het kwaliteitshandboek
van de STIB-MIVB vat de 18 basisfuncties, gerealiseerd door ongeveer 100 processen en
resulterend in 800 producten en diensten, samen.
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4.6 Voorbeeld: De managementstrategie van Semitag (Grenoble)
SEMITAG1 beheert  een transportnetwerk in het stedelijke gebied van Grenoble (23 dorpen)
namens de organiserende overheid, SMTC. Dit bedrijf werkt met 20 routes, heeft 800
personeelsleden en 300 voertuigen (tramsporen, trams en bussen). SEMITAG vervoert elke dag
220 000 passagiers en heeft een jaarlijks budget van 300 miljoen FF.
Na een snelle stijging van de bezetting  als gevolg van de opening van twee nieuwe tramsporen
in 1987 en 1990, besloot het management zich toe te leggen op de verbetering van de service
aangeboden door het bedrijf en een verbetering van de organisatie van die service. Dit leidde, in
juni 1993, tot het begin van een bedrijfsproject dat de naam PAQT 97 (Plan d’Action Qualité
Tag) kreeg. Het plan zet de strategie en de hoofddoelen van het bedrijf voor de komende 5 jaar
uiteen.

De drie uitvalshoeken van PAQT 97 zijn:

- De consument beter bedienen;

- De waarde van het personeel en hun vaardigheden beter tot uiting laten komen;

- De economische en financiële beperkingen beter beheren

Kwaliteit is de gemeenschappelijke noemer van de drie benaderingen. Ze bevatten enkele
elementen van een ‘Total Quality Management’-aanpak: de benadering van de consument, meer
aandacht van het bedrijf voor de werkkrachten en een meer efficiënt omgaan met de middelen.
Binnen de drie benaderingen zijn er 8 kerndoelen opgesteld voor de periode 1993-1997.

Benadering 1:
- De Zuid-Noord verlenging afmaken;

- Een nieuw depot openen;

- Het kwaliteitsproces invoeren;

- Dienstkwaliteit verhogen;

- Certificatie.

Benadering 2:
- Moderniseren van de werkstructuren;

- Individuele aanwervingsintervieuws;

- Optimaliseren van de organisatie en werktijd-afspraken.

Benadering 3:
- Installeren van een gecentraliseerd systeem van budgetbeheer;

- Een nieuw ticketeringsysteem beginnen.

                                                     
1 Société d’Economie Mixte des Transports de l’Agglomération Grenobloise (SEMITAG), BP 258,

380444 Grenoble Cedex 9.
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Certificatie is dus één van de belangrijke doelen van het managementplan voor de periode van
1993-1997. Niettemin is dat slechts een onderdeel van het kwaliteitsproces van het bedrijf. Het
kwaliteitsproces, een belangrijk thema voor PAQT 97, bestaat uit twee aspecten.

• Actie ondernemen om de service  voor de consument te verbeteren;

• Actie ondernemen om de interne operaties te verbeteren met het oog op een ISO 9001
certificaat.

Het eerste deel van het kwaliteitsproces is opgedeeld in 3 fasen:

• Een tevredenheidsonderzoek om de verwachtingen van de consument te leren kennen en om
hun menig over de dienst te vernemen (September 1993);

• Een servicegarantie voor het publiek met een charter en kwaliteitsdoelen (Maart 1994);

• Een verandering in de bestaande praktijken om zo de vastgelegde doelen te kunnen bereiken
(vanaf 1994).

4.7 Voorbeeld: de ISO 9000 certificatie voor de STIB-MIVB
(Brussel).

Om de verschillende departementen binnen de STIB-MIVB te stimuleren om naar totale
kwaliteit te streven en om de concurrentiepositie van de STIB-MIVB te verstevigen ter
voorbereiding van de liberalisering , besliste de STIB-MIVB om certificatie op basis van de ISO
9000 standaard te krijgen.

In plaats van alle departementen op hetzelfde moment te certificeren beslisten de STIB-MIVB
managers, in nauwe samenwerking met het Kwaliteitsdepartement van het bedrijf, om eerst een
beperkt aantal departementen te selecteren. De criteria die ze hanteerden voor de selectie waren:

• Op vrijwillige basis en betrokkenheid van de managers;

• Representativiteit van de verschillende departementen;

• Betrokkenheid van de verschillende departementen bij het directe contact met de
consument.

Vier departementen hebben nu een certificaat of ondergaan het proces om er een te krijgen:

• Het departement verantwoordelijk voor passagiersbijstand in het geval van een defect aan
de metro (ISO 9002 certificatie voorzien voor Maart 1998);

• Het atelier voor het koetswerk van de tramstellen (ISO 9002 certificaat toegekend in
december 1997);

• Het departement Veiligheid –Hygiëne -Ergonomie (ISO 9002 certificaat toegekend in
oktober 1997);

• Het centrum voor chauffeurtraining (ISO 9001 certificaat toegekend in december 1997).
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Binnen het bedrijf wordt nu een cumulerend effect verwacht en andere departementen worden
aangetrokken door managementpraktijken die in de reeds gecertificeerde departementen
toegepast worden. Blijkbaar willen het beleid  van andere departementen maar al te graag
informatie ontvangen over de managementpraktijken die toegepast worden in de departementen
die over een certificaat bezitten. Er is tevens een evaluatieproces in de maak.

4.8 Het hybride evaluatienetwerk (HM Customs and Excise)

Bedrijsrevisie

Dit is een onderzoek naar de bedrijfsnoden op hoog niveau en een
onderzoek naar eventuele tekortkomingen in de service. Het
onderzoek  zal de omvang  van de evaluatie vaststellen, de noden van
Bedrijs-
revisie
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zowel managers als consumenten in de dienstverlening vaststellen, de
nationale systemen die gebruikt worden identificeren en zal kijken
naar alle andere factoren die een invloed kunnen hebben op hoe de
dienst of de activiteit aangeboden wordt. Dit kan onder meer zijn:

• persoonlijke kwesties

• kwesties i.v.m. vastgoed;

• de invloed van reorganisatieplannen;

• andere onderzoeken/ rapporten die van belang kunnen zijn;

• wetgeving (VB. Gelijke kansenbeleid, Gezondheid en Veiligheid,
EU);

• hechtere samenwerking met andere organisaties in de openbare
sector, en

• samenwerkingsverbanden  met de privé-sector.
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Vereisten Dienstniveau

Volgend op de bedrijfsrevisie wordt er een serviceniveau Vereiste
opgesteld (Service Level Requirement of SLR). Dit document
gebruikt de besluiten die getrokken werden in de bedrijfsrevisie en
zet aan de hand daarvan een werkplan op. Dit zal inhouden:

• een beschrijving van wat bereikt moet worden (doelen);

• beschrijvingen van wat geproduceerd of geleverd moet worden
(output);

• serviceniveau dat bereikt moet worden;

• eventuele technische beperkingen of andere overwegingen (vb.
veiligheid), en

• werkdruk.

Effectiviteitsrevisie

De Effectiviteitrevisie is een gedetailleerde kijk op hoe de dienst
of activiteit het beste geleverd kan worden in vergelijking met de
standaard, en binnen de beperkingen die vastgelegd werden in de
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SLR. In de Effectiviteitrevisie zal men benchmarken met de
openbare en publiek sector om zo informatie te verzamelen
over kostenbeheer en good practices. Dit zal het
Revisievoorstel over hoe het werk het beste uitgevoerd kan
worden, helpen.
Management en personeel die het werk uitvoeren zijn steeds
betrokken bij effectiviteitrevisie omdat het belangrijk is dat ze
het gevoel hebben mee te kunnen beslissen over veranderingen
aan de bestaande werkgewoonten.
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Voorstel

Na de Effectiviteitrevisie wordt er een voorstel opgesteld. Het
zal details bevatten over:

• de methodes en systemen gebruikt om de taak tot uitvoer te
brengen;

• toewijzing van middelen

• manieren om de implementatie te coördineren;

• kosten van de implementatie

Evaluati
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De evaluatie is een proces in twee stappen:
1. Overwegen van het interne voorstel – het evaluatieteam

moet zich ervan vergewissen dat wanneer het werk
uitgevoerd wordt zoals het in het voorstel beschreven
wordt, de dienststandaard zoals vastgesteld in de SLR
behaald zal worden.

2. Evaluatie vergelijking – eens het evaluatieteam tevreden
is met het voorstel gezien binnen hun eigen bedrijf, zullen
ze het onderzoeken aan de hand van evaluatie-informatie
verkregen uit interne en externe bronnen.
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Het resultaat managen

Wanneer het evaluatieteam tevreden is met het voorstel
dan zal er een serviceniveau Overeenkomst (Service
Level Agreement of SLA) opgesteld worden om er
zeker van te zijn dat de dienst geleverd zal worden op
de manier, en aan de kosten, die voorgesteld werden.
Wanneer het evaluatieteam niet tevreden is, dan zullen
ze alternatieve middelen voor het aanbod overwegen.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Eerste aanbeveling: zet de institutionele en financiële organisatie van het openbaar vervoer
uiteen alvorens de begrippen kwaliteit en evaluatie te introduceren.
Tweede aanbeveling: plaats de studenten zo veel mogelijk in de echte situatie. Hun kijk op de
zaak als gebruikers zal hen helpen de concepten te vinden, en ze zullen tegelijkertijd beter
begrijpen dat er ook andere belangen meespelen (overheid, OV-bedrijf,..) buiten de gebruiker.
Derde aanbeveling: het is moeilijk om het evaluatieproces voor te stellen aan OV-bedrijven
omdat vertrouwelijkheid betekent dat ze er niet graag over praten. Kennis van internationale
ervaringen zouden een groot voordeel kunnen worden,  een grote invloed hebben op diegenen
die die kennis opdoen.
Vierde aanbevelingen: iedereen probeert overal om de kwaliteit te verbeteren. Om te kunnen
begrijpen hoe moeilijk dat is wanneer bij een lokale bestuur of in een lokaal OV-bedrijf werkt,
is het nodig om te gang van zaken in de praktijk te begrijpen. De betrokkenheid van een lokale
overheid in de training, en die van een lokaal OV-bedrijf die voorstellen hoe zij het concreet
aanpakken, zal de studenten helpen om de link te leggen tussen de concepten en wat er nu écht
gebeurt.
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6. Oefeningen
Zowel het concept kwaliteit als dat van evaluatie (en in de kern daarvan: vergelijking) worden
gebruikt door iedereen –en ook door studenten- in ieders eigen leven. Het pedagogisch doel is
om een gestructureerde en professionele kader te geven over aan die alledaagse concepten. Het
zou interessant kunnen zijn om de studenten zelf de verschillende benaderingsmethoden van het
concept te laten ontdekken. Dat zou in kleine groepjes kunnen gebeuren, of door elke student
individueel.
De vier elementen van de quality loop, bijvoorbeeld, zijn niet specifiek voor het openbaar
vervoer maar kunnen toegepast worden op alle productieprocessen. De verschillende thema’s
van het Europese kader voor kwaliteit in het openbaar vervoer bijvoorbeeld, zouden ook
belangrijke insteken voor een assessment kunnen zijn.
In de evaluatieaanpak is de moeilijkste opgave om  mensen werkelijk te betrekken. Dit is tevens
meestal de laatste stap: het ontwerp en toepassing van het actieplan. Iedereen begrijpt dat je
jezelf moet onderzoeken wanneer je van plan bent om je eigen prestatie/ kwaliteit te vergelijken
met anderen. En het is duidelijk dat de stap van de vergelijking het centrale deel is in het proces.
Maar veel mensen zouden de oefening stoppen na de vergelijking, die op zich al een inspanning
is, omdat we in de Europese projecten niet echt een bewijs hebben gezien van de toepassing van
de vergelijkingsresultaten. Hiermee rekening houdende zou het interessant kunnen zijn om de
studenten in een “echte” situatie te plaatsen. Dit kan in de sector van het openbaar vervoer zijn,
of in een andere  interessante sector. Door te werken met concrete praktijkoefeningen kun je
beter het verschil begrijpen tussen vergelijking en classificatie, en tussen resultaten en middelen.
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7. Verklarende woordenlijst
7.1 Kwaliteit  ( uit QUATTRO – gewijzigd)

1. Benchmarking. Systematische vergelijking tussen de werking van een organisatie in
vergelijking met andere(n), deelorganisaties ( interne benchmarking) of
concurrenten/industriële toonaangevende bedrijven (externe benchmarking) als methode
voor verbetering door het samenbrengen van kennis en  ervaring van de ‘beste
praktijken’.

2. Charter/ Handvest.  Document dat de overeenkomst tussen onze éénheid en haar
klanten detailleert.
2.1. Burgerhandvest. Document dat weergeeft welke diensten door burgers

kunnen verwacht worden en dat de openbare dienstovereenkomst naar hen
verklaart. Bij herziening wordt de burger zijn opinie in rekening gebracht.

2.2. Klantenhandvest. Document dat de overeenkomst met de klanten
detailleert en de standaard/normen bepaald volgens welke de operatoren
werken, hoe ze werking verslaan volgens deze normen en hoe er zorg
wordt gedragen voor klanten wanneer iets fout verloopt en doe klanten de
operator hunnen contacteren. Klanten handvesten kunnen in vier
categorieën ondergebracht worden:

• Handvest van overéénkomst. Handvest over rechten en plichten

• Principesverklaring. Handvest dat algemene waarden en principes
verklaart.

• Handvest van verbintenissen. Handvest dat het engagement verbind
verklaart op basis van de waarden en principes die in de
principeverklaring werden gedefinieerd.

• Handvest van middelen. Handvest dat verklaart welke middelen zullen
ingezet worden om de verbintenissen uit te voeren.

• Intermodaal handvest. Handvest dat de visie van de openbaar vervoer
actoren over onderwerpen mbt intermodaliteit weergeeft:
verbindingscentra, multimodale informatie, intermodale tickets,
samenwerking met de automobielindustrie, samenwerking met andere
verkeersactoren zoals taxibedrijven, luchthavenoperatoren,
autoverhuurbedrijven of fietsers en onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe vervoerstechnologie en systemen.

• Ontwikkelingshandvest. Handvest dat de principes bepaald volgens
welke openbaar vervoer in de toekomst moet gestuurd worden.

• Handvest van openbare dienstverlening: Zie burgerhandvest

2. Voortgangsontwikkeling ( on-going improvement ). Behoefte tot voortdurende
aanpassing van het aanbod diensten en de procesontwikkeling bij de organisatie zelf
met het doel haar waarde te bestendigen of te verhogen door het identificeren van
zwakke en sterke eigenschappen.

3. Klantentevredenheid. Algemeen niveaubereik van klantentevredenheid  berekend op
basis van  het percentage van de ingeloste klantenverwachtingen.
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4. Geleverde kwaliteit. Kwaliteitsniveau dat gerealiseerd wordt in normale, alledaagse
omstandigheden.

5. Verwachte kwaliteit. Kwaliteitsniveau dat het bedrijf wil bereiken op basis van de
verwachtingen van klanten, externe druk en financiële condities.

6. Vereiste kwaliteit. Het door de klant vereiste kwaliteitsniveau dat wordt
gekarakteriseerd door expliciete en impliciete verwachtingen

7. Externe kwaliteit. Verwijst naar kwaliteitsaspecten onmiddellijk waargenomen door de
klanten.

8. Interne kwaliteit. Verwijst naar de kwaliteitsaspecten voor het bedrijf die niet
onmiddellijk kunnen waargenomen worden door klanten (interne organisatie)

9. Optimale kwaliteit. Situatie waarbij de geleverde diensten tegemoet treden aan de
wensen van klanten en waarbij deze bereid is een overeenstemmende prijs te betalen

10. Partnership ( vervoerspartnership). Overeenkomst of meerdere overéénkomsten
tussen Overheid, Contractanten en Operatoren ontworpen om de samenwerking op
uitvoerend niveau aan te moedigen en alzo de bedrijfsdoelstellingen van elke partij te
optimaliseren  zonder enige contractuele verplichtingen.

11. Kwaliteitspartnership. Niet-contractuele samenwerkingsoveréénkomst tussen
publiekprivate instanties met gemeenschappelijke interesse voor het promoten van
openbaar vervoer.

12. Waargenomen kwaliteit. Min of meer objectief  waargenomen kwaliteitsniveau door
gebruikers tijdens hun reis.

13. Voorgewende tevredenheid. Geformaliseerde opinie van een klant over het bereikte
niveau van zijn/haar verwachtingen.

14. Kwaliteit. Totaliteit van eigenschappen van een eenheid die voortgaan op de
mogelijkheid tot het bevredigen van vastgestelde of toegepaste behoeften. (ISO 8402)

15. Kwaliteitsverzekering. Alle geplande en systemtische activiteiten uitgevoerd binnen
het kwaliteitssysteem, en voorgesteld als noodzakelijk om tegemoet te komen aan de
kwaliteitsvereisten. (ISO 8402)

16. Kwaliteitsmanagement. Alle activiteiten van het algemeen management die het
kwaliteitsbeleid, de doelstellingen en verantwoordelijkheden bepalen en bewust  tot
uitvoering brengen. Het gaat hier over kwaliteitsplanning, kwaliteitscontrole,
kwaliteitsverzekering, en kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitssysteem (ISO 8402)

17. Kwaliteitssysteem. Organisatorische structuur, procedures, proces en middelen die
nodig zijn om het kwaliteitsmanagement uit te voeren. (ISO 8402).

18. Beoogde kwaliteit. Kwaliteitsniveau dat bedrijven willen aanbieden aan de klanten.
19. Totale kwaliteit. Managementbenadering die alle functies en processen binnen een

organisatie integreert met de bedoeling om een voortdurende verbetering van de
kwaliteit van producten en diensten te bereiken. (ISO 8402).

7.2 Normen en standaarden
20. Erkenning. Procédé om de jurisdictie, de mogelijkheden en de onpartijdigheid van de

waarborgende autoriteiten te bekrachtigen.
21. Certificatie. Situatie waar de eerste, de tweede en de derde partij het kwaliteitssysteem

van een maatschappij tegen één of ander bepaald norm of handboek evalueren.
22. Norm. Gedocumenteerde overeenkomst die technische beschrijvingen bevat van andere

nauwkeurige criteria die constant als regels, richtlijnen, of definities van kenmerken
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moeten worden gebruikt, om erop toe te zien dat de materialen, de producten, de
procédés en de diensten voor hun doel geschikt zijn.

23. Kwaliteitsbewaking norm. Norm die richtlijnen en specificaties betreffende het
procédé van het bestuur verstrekt.

24. De norm van het kwaliteitssysteem. Norm die richtlijnen en specificaties betreffende
het productie procédé verstrekt.

25. Norm van resultaten. Duidelijk gemaakt niveau voor een definitief punt van de
dienstkwaliteit. Het zou moeten worden gevestigd rekening houdend met de
klantenverwachtingen.

26. De norm van het instrument. Norm die richtlijnen verstrekt voor de implementatie
van specifieke gebieden van de fundamentele normen (ISO 9000-1, 9002..9003 en
9004-1). De specifieke gebieden zijn de controle (ISO 10011-1, -2 en -3), de conceptie
en redactie van een kwaliteitshandboek (NF X 50-160, 161, 162).

27. Normalisatie. Activiteit die de eenmaking van criteria met betrekking tot nauwkeurige
goederen en de diensten plaatst en het gebruik van een gemeenschappelijke taal op een
concreet arbeidsveld toelaat.

7.3 Economie
28. Toewijzingsefficiëntie. Heeft betrekking op de productie van producten of diensten die

best de voorkeur van consumenten ontmoeten, dit wordt in hun bereidheid uitgedrukt
om de begeleidende (efficiënte kosten) prijzen te betalen.

29. Kostenefficiëntie. Heeft betrekking op de productie van producten en de diensten aan
minimum mogelijke kosten.

30. Economische efficiëntie. Heeft betrekking op de combinatie van toewijzings en kosten
efficiëntie.

31. Doeltreffendheid. Het bereiken van de verklaarde doelen. Actie die een effect heeft bij
het veroorzaken van een welomlijnd of gewenst resultaat in economische termen.

32. Uiterlijkheid. Economische verhouding die niet efficiënt door prijzen wordt
gecontroleerd.

33. Aanvechtbaarheid van de markt. Kenmerk van bepaalde markten waarin de zittende
maatschappijen door potentiële nieuwe leden worden bedreigd, veroorzakend efficiënte
resultaten zonder het bestaan van perfecte concurrentievoorwaarden. Baumol, Panzar en
Gewillige (1982) zeggen dat de aanvechtbare markten de sociale voordelen van perfecte
markten waarborgen, zonder de behoefte om sterke veronderstellingen over het aantal
maatschappijen te maken dat in de markt moet werken. Shepherd (1984) heeft
opgemerkt dat deze resultaten slechts geldig zijn onder de volgende veronderstellingen:
 naar de markt gaan is vrij en zonder beperkingen.
 het naar de markt gaan is absoluut.
 het naar de markt gaan is volkomen onomkeerbaar

34. Het marktfalen. Situatie waar de markt inefficiënte resultaten toe te schrijven zijn aan
het bestaan van om het even welk van de volgende factoren: de onvolmaakte
concurrentie, natuurlijk monopolie, openbare goederen, uiterlijkheden,
gemeenschappelijke eigendom van goederen, gebrek aan perfecte en symmetrische
informatie, onvolledige markten.
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7.4 Regelgevend kader
35. Bod (offerte, offerte procedure). Om een bepaalde hoeveelheid geld voor iets aan te

bieden. In UPT, om een specifiek niveau van dienst aan te bieden voor een specifieke
hoeveelheid geld.

36. Het bieden van document (offertedocument). Een formele geschreven aanbieding om
een werk te doen of goederen te verstrekken en de diensten voor een specifieke prijs.

37. Collectief vervoer. De commerciële passagiersvervoerdienst die de
gemeenschappelijke behoeften van het vervoer in grote of kleine gemeenschappen
pogen te vervullen, de behoeften worden gedeeld door alle of grote groepen van
gemeenschapsleden.

38. De concurrentie van de markt. Concurrentie tussen massa maatschappijen in een open
markt, die onder elkaar worstelen om hun producten en diensten verkocht te krijgen,
bepalen de prijzen die hun kosten en markt toelaten

39. De handeling van de concessie (concessieovereenkomst, concessiecontract). Soort
vergunning die door een lagere overheid aan een vervoeroperator wordt verleend die
een exclusief recht krijgt om bepaalt openbaar vervoer in een bepaald gebied in werking
te stellen.

40. Openbare dienst. De dienst die een opdracht van een gemeenschappelijk belang
vervult waarvan de openbare overheersing heeft beslist dat het een antwoord is om de
maatschappijeisen te verzekeren, verbonden met diverse specificiteit.

41. Openbaar vervoer. De diensten die het reizigersvervoer voorzien en hun bijkomende
bagage over lange of korte afstanden, binnen of tussen stedelijke gebieden, gewoonlijk
op een vervoerprijs-betalende basis met vaste tijdschema's en vooraf bepaalde routes.

42. Regionaal vervoer. Vervoer in de omgeving van agglomeraties en tussen kleinere
steden in dit gebied en de agglomeratie. Het regionale vervoer kan ruwweg met een reis
afstand tot rond 60 km en een reistijd tot 1h gemiddeld beschreven worden. Voor zeer
grote agglomeraties kan daar indien mogelijk regionaal vervoer met hogere snelheid
zijn, met afstanden tot 150 km en reistijden tot 2h. Voorbij deze grenzen vindt het
vervoer over lange afstand plaats.

43. De dienst van algemeen belang. De activiteit van de dienst, die door Openbare
Diensten wordt overwogen als zijnde van algemeen belang en daarom onderworpen zijn
aan openbare dienst verplichting.

44. De dienst van algemeen economisch belang. Deze termijn wordt vermeld in het
Verdrag van Rome in het kader van artikel 90. Het verwijst naar commerciële
dienstenactiviteiten die algemene belangenopdrachten behandelen en daarom
onderworpen zijn aan openbare dienstverplichtingen. Dit is het geval van de netwerken
van het vervoer, energie en de communicatie diensten.

45. De universele dienst. Openbare dienst, beschikbaar voor iedereen, met redelijke
voorwaarden van toegang en prijs.

46. Stedelijk vervoer. Het stedelijke vervoer vindt plaats binnen de grenzen van een stad of
een agglomeratie en in een kleine riem rond de stad. Het kan beschreven worden door
reisafstanden van zelfs 20 km (in openbaar vervoer is een gebruikelijk gemiddelde reis
afstanden tussen 5 en 8 km) en een reistijd van zelfs 0.5 h. De grotere waarden kunnen
geldig zijn voor grote metropolis en agglomeraties.
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8. Literatuur
De volgende literatuur en websites werden gebruikt om dit materiaal te schrijven:
QUATTRO – 4th F.P. project – Quality approach in tendering/contracting urban public
transport operations – Final report and www.quattro-eul.nl/quattro/uk
EQUIP –  4th F.P. project – Final report and particularly the annex (practical handbook)
www.europrojects.ie/equip
Evaluatie performance of local transport systems, pilot exercise : subgroups reports
(available from KTE), and report to the commission (id)..
BEST – thematic network on benchmarking (5th F.P.). Papers presented at the first conferences.
www.bestransport.net
Evaluatie methodologieen in transport – CEMT – minutes of the conference of November
1999.
Benchmarking in Europe – spring 2000. www.evaluatie-in-Europe.com
European foundation for quality management – EFQM – www.efqm.org
ELTIS – best practices internet site of the European commission.
AFNOR – French organisation for standardisation. www.afnor.fr
CEN – European committee for standardisation – www.cenorm.beEXTRA – summary of
European projects
En in verband met de Quality Bus Partnerships, die nu statutionair zijn in Groot-Brittannië, zijn
dit nuttig referenties:

- Quality Bus Partnerships - A Survey and Report, 2000 - TAS, February 2001 
Available from Landor Publishing Ltd., Quadrant House, 250 Kennington Lane,

LONDON, SE11 5RD

- As above for 2001, due out February, 2002  BUT this will (only?) be available through
TAS Publications & Events [www.tas-passtrans.co.uk]

- Quality Bus Infrastructure - A Manual and Guide - published by Landor, but also
available through TAS Publications & Events

- Quality Bus Partnerships: Good Practice Guide - TAS, 2001 available through TAS
Publications & Events

http://www.benchmarking-in-europe.com/
http://www.efqm.org/
http://www.cenorm.be/
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9. Kwaliteit en benchmarking in Openbaar
Vervoer – De projectconsortia

BEST - Thematic network on Benchmarking in tranSporT

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Forschungs- und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

NEA Transport Research And Training NE

TOI NO

Erasmus University Rotterdam NE

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

 BOB - Benchmarking of Benchmarking

Consortium:

NEA Transport research and training NE

Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen Vzw BE

Forschungs- Und Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik Berlin DE

TOI NO

Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les construction
publiques

FR

Warsaw University Of Technology PL

Ingeniería Y Economía Del Transporte SA ES

Erasmus University Rotterdam NE

Organisation Gestion Marketing S.A BE
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 BENCHMARKING – Pilot exercise of Evaluatie the performance of local
passengers transport systems

Consortium:

OGM BE

Socialdata DE

CERTU FR

Oulu Koskilinjat Oy FI

Terni IT

Praga TCZ CZ

Stuttgarter Straßenbahnen AG DE

District de l’Agglomeration Nantaise FR

Steirische Verkehrsverbundgesellschaft StVG AT

DGTT, Direcao Geral de Transportes Terrestres Lisboa PT

Merseyside UK

Dresdner Verkehrsbetriebe DE

The City of Edinburgh Council UK

Strathclyde Passenger Transport Glasgow UK

OASA, Athens GR

BSAG – Bremer Straßenbahn AG DE

Azienda Mobilità e Transporti, Settore Studi Sistemi, Genova IT

Syndicat des Transportes Parisiens FR
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 ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport Operations of
Passengers in Europe

Consortium:

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

University Of Leeds UK

Stockholm University SE

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Union Des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

TRANSPOR - 5 PO

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE

Groupement Des Autorites Responsables De Transport FR

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Halcrow Group Ltd UK

INECO S.A. ES

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE

Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme Et Les
Construction S Publiques

FR

Swedish National Road And Transport Research Institute SE

 EQUIP - Extending the Quality of Public Transport

 Consortium:

University Of Newcastle Upon Tyne UK

Erasmus University Rotterdam NE

Viatek Ltd FI

Asm Brescia S.P.A IT

Universitat Fur Bodenkultur Wien AT

European Transport And Telematics Systems Ltd IE
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 QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport
operations

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A. BE

Lt Consultants Ltd FI

NEA - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Istituto Di Studi Per L'informatica Ed I Sistemi IT

Union Des Transports Publics FR

Calidad Estrategica, S.A. ES

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL

Sociedade De Trannsportes Colectivos Do Porto, S.A. PO

CERTU - FR

Societe Des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

Sociiete D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglomeration
Grenobloise

FR

Metro De Madrid S.A. ES

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V. DE

Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PO

Estonian Lt-Consultants Ltd EE

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT

Ingenieria Y Economia Del Transporte S.A. ES

Transman Consulting For Transport System Management Ltd HU

Erasmus University Rotterdam NE

Institute Of Transport Economics NO
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