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Samen werken aan 
eersteklas vervoer 
voor Rotterdammers.” 

V O O R W O O R D

Arno van Haasterecht
Bestuurder en CEO Trevvel
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gingen en met zaken die als minder goed werden 

ervaren. U leest daar meer over in het hoofdstuk 

‘Maatschappelijke waardering’.

Begin 2020 stelden we met wethouder Sven de 

Langen (Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport) 

een plan op om het vervoer verder te optimalise-

ren en de kwaliteit te borgen. We luisterden goed 

naar de klachten van reizigers en betrokkenen. En 

we lieten ze vanaf dat moment meepraten over de 

ontwikkeling van Trevvel.

En toen kwam corona …
Als ik dit schrijf is het herfst 2020. Op het moment 

dat de intelligente lockdown inging, stond ons ver-

voer van het ene op het andere moment vrijwel stil. 

Minder dan tien procent van alle ritten voerden we 

nog uit. Hoe dan verder?

Tijdens deze crisis van ongekende omvang konden 

we ons gelukkig volop inzetten voor de stad Rot-

terdam en de regio. Er kwam een noodkreet van de 

Nederlandse vereniging voor intensive care (NVIC). 

Samen met intensive care experts zetten we bin-

nen 24 uur het eerste landelijke coördinatiecen-

trum op voor de spreiding van intensive care (IC) 

capaciteit, een week voordat het centrum in het 

Erasmus MC klaar was. We vervoerden mensen 

met cruciale beroepen van en naar hun werk. We 

maakten onze voertuigen coronaproof. We ver-

voerden coronapatiënten van en naar ziekenhui-

zen en opvanglocaties. We vervoerden ook daklo-

zen. We brachten voedselpakketten naar mensen 

die de deur niet uit konden en ondersteunden op 

nog veel meer fronten. Zo zorgden we met vele 

anderen dat Rotterdam in beweging bleef tijdens 

de lockdown en het vervolg van de corona crisis. 

Het is goed om te lezen wat de wethouder daar 

nu over schrijft. In een brief aan de Commissie 

Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport van 17 juni 2020 

staat: ‘Via deze diensten levert Trevvel een grote 

maatschappelijke bijdrage aan de stad en haar in-

woners en is Trevvel een belangrijke en professio - 

nele partner voor de gemeente bij het realiseren 

van initiatieven.’ In dit verslag leest u een speciaal 

hoofdstuk over de coronacrisis.

In de periode die achter ons ligt, was er ook kritiek 

van gebruikers, de gemeenteraad en de media op 

het functioneren van Trevvel. Die kritiek trekken 

we ons aan. In 2019 en 2020 hebben we onze spe-

cialisten aan het werk gezet om te optimaliseren 

en onze klantgerichtheid verder te verbeteren.

In dit jaarverslag leest u hoe we ons verbeterd 

hebben. Tegelijkertijd beseffen we dat ons werk 

mensenwerk blijft en dat we afhankelijk zijn van 

veel factoren. Geen excuus, maar wel iets om re-

kening mee te houden. Neemt u van mij aan dat 

wij streven naar extreem goed vervoer. Voor alle 

inwoners van Rotterdam, jong en oud.

 

Arno van Haasterecht
Bestuurder en CEO Trevvel

Trevvel is een bedrijf met ruim 300 enthousiaste 
medewerkers. Samen zetten wij ons in voor de 
reiziger. Als ik over de werkvloer loop, merk ik 
dat de energie er vanaf spat. Ik bewonder de 
inzet en de teamgeest. Op deze plek spreek ik 
graag mijn dank uit naar het Trevvel-team. En dat 
geldt zeker voor de ruim 750 chauffeurs die voor 
Trevvel rijden. Dag in dag uit, voor dag en dauw 
starten honderden chauffeurs. Iedere avond zijn 
er nog steeds chauffeurs in touw. Onvermoei-
baar. En dat allemaal voor de inwoners van deze 
prachtige stad. Ik ben trots op hen.

In 2018 startte Trevvel van de ene op de andere 

dag een gloednieuw vervoersconcept. Een nieuwe 

organisatie met nieuwe medewerkers en chauf-

feurs. Plus een groot aantal emissievrije elektri-

sche voertuigen. Dat was uniek. Een uitvoerige 

dialoog met de gemeente Rotterdam leidde tot 

een solide partnerschap. Samen werken aan eer-

steklas vervoer voor Rotterdammers. Van de ene 

op de andere dag duizenden mensen vervoeren. 

Een uitdagende opdracht.

Het jaar 2019 was om onze positie in de markt te 

versterken, te optimaliseren en vooral te stabi-

liseren. Dat viel niet mee. In dat jaar voerden we 

anderhalf miljoen ritten uit in een steeds drukker 

wordende stad.

Ik startte als nieuwe bestuurder en Trevvel stond 

volop in de schijnwerpers. Met dingen die goed 



DE AANLOOP

Het verhaal van Trevvel begint in 2016
Een team specialisten van de vervoersonder-

nemingen BIOS-groep en Willemsen de Koning 

bereidt zich voor op een aanbesteding van de ge-

meente Rotterdam voor het doelgroepenvervoer 

van 2018 – 2025. Het doel van de gemeente is dui-

delijk: de klant centraal. Daarom kiest men voor 

een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog-

procedure, waarbij innovatie hoog in het vaandel 

staat. Met andere woorden: niet de prijs is bepa-

lend, maar innovatie en het idee partner te zijn.

De aanbesteding betreft het Wmo-vervoer, het leer- 

lingenvervoer, het jeugd GGZ-vervoer, het vervoer 

naar de dagbesteding voor ouderen, het vervoer 

van en naar sociale werkplaatsen en het vervoer 

voortkomend uit de participatiewet. Het contract 

heeft een totale waarde van 31,8 miljoen en duurt 

zeven jaar.

Drie partijen nemen deel aan de aanbesteding. 

De gemeente zet daarvoor dialoogsessies op met 

marktpartijen. Of zoals een woordvoerder van de 

gemeente zei: ‘We willen er een interactieve, leuke 

procedure van maken. We willen zoveel mogelijk 

partijen aan ons binden.’

Het Trevvel-tenderteam neemt enthousiast deel 

aan de tien dialoogsessies en ervaart die als zeer 

positief. Gaandeweg vormt zich een goed en de-
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mentatieteam op. Zo kreeg Trevvel één gemeen-

telijk aanspreekpunt. En dat werkt! Het blijkt een 

zeer vruchtbare vorm van partnership te zijn en 

iets waar Trevvel nog steeds met veel plezier op 

terugkijkt.

DE MISSIE

De missie en visie van Trevvel luiden: ‘Wij zijn er-

van overtuigd dat iedereen die daar behoefte aan 

heeft zich moet kunnen verplaatsen. Waar hij of zij 

naartoe wil of moet, op het moment dat hij of zij 

dat wil of nodig vindt, en het liefst op de manier 

waarop hem of haar dat het beste uitkomt. Zor-

geloos, veilig en drempelloos, zelfstandig of met 

hulp. Om leuke dingen te doen, om dingen te doen 

die moeten, om te ontspannen, te leren, te werken, 

te ontmoeten. Om te beleven. Of om te leven.

Daarom bieden we mensen in Rotterdam vervoer 

én ondersteuning aan om zich te verplaatsen. Op 

de eerste plaats mensen met een indicatie. Maar 

liefst ook mensen die zo’n indicatie niet hebben. 

Want uiteindelijk is iedereen gelijk, dus waarom 

zou je niet samen reizen? We regelen het vervoer 

namens de gemeente Rotterdam, op een manier 

waarmee we twee vliegen in één klap slaan. We 

maken het vervoer beter voor de klant: goed ver-

voer, hogere kwaliteit, meer mogelijkheden. De 

mens staat centraal, de klant komt voorop. En we 

maken het vervoer beter voor de stad.’

HET STARTSCHOT

Wethouder Sven de Langen (CDA) boekt op vrijdag 

8 december 2017 de eerste rit van Trevvel. Ron van 

de Peppel, de Algemeen Directeur, heet de wet-

houder van harte welkom en beantwoordt vragen 

over het aanbestedingstraject, de implementatie-

fase en over de spannende laatste weken voor de 

start op 1 januari 2018.

UIT DE STARTBLOKKEN

De voorbereidingen voor de start in 2018 verlopen 

niet helemaal soepel. Een aantal stakeholders le-

vert geen of te weinig gegevens aan voor een rim-

pelloze overgang. En er wordt zelfs een rechtszaak 

tegen Trevvel aangespannen. Een woordvoerder 

van Trevvel over die eerste periode: ‘Wij hebben 

tot nu nog niet iedereen de dienstverlening kunnen 

bieden zoals we die beogen: goed vervoer, comfor-

tabel en op tijd’. Dankzij de inzet van extra voertui-

gen om reizigers te vervoeren waarvan de gege-

vens tot dat moment niet bekend waren bij Trevvel, 

voldeed de organisatie toch nog aan de minimale 

kwaliteitsnorm.

Trevvel werkte echter vanuit een compleet nieuwe 

setting. Zoals gezegd, nam de gemeente Rotterdam 

vanaf die datum het vervoer over van veel instellin-

gen. En dat was nieuw. Voorheen deden instellingen 

dat zelf. Zo werden deze instellingen aanzienlijk 

gelijk plan. Een partij haakt af gedurende het pro-

ces, waarna er naast Trevvel nog één andere partij 

overblijft. Trevvel stelt een onderbouwd, realis-

tisch en vernieuwend plan op en wint! In de zomer 

van 2017 verleent de gemeente de vergunning aan 

Trevvel.

Een ervaren projectteam gaat aan de slag met het 

inrichten van de organisatie voor een vliegende 

start. Doel van Trevvel is om direct eigen perso-

neel aan te nemen in plaats van het werk uit te be-

steden aan derden. 

De overgang van de vergunninghouder die afscheid 

neemt naar Trevvel verloopt redelijk soepel. Wel 

was de privacyregelgeving (AVG) een obstakel. 

Vervoerders beschikken over veel persoonsgege-

vens van reizigers. Die gegevens mogen niet zo-

maar worden uitgewisseld. Dit brengt veel extra 

werk voor Trevvel met zich mee: uitzoeken wie je 

klanten worden, wat hun wensen zijn en welke af-

spraken er gelden voor deze groep. Trevvel startte 

kort daarna met 25.000 klanten.

Instellingen konden niet meer hun eigen vervoer 

inkopen. Ze kregen Trevvel toegewezen als ver-

voerder. Dit maakte de context waarin Trevvel 

startte extra uitdagend.

 

Een goede relatie met de opdrachtgever is van 

groot belang. Om samen te werken als partners 

zette de gemeente een projectteam en een imple-
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ontlast. Tegelijkertijd was er wel meer coördinatie 

nodig. Trevvel ging direct met deze opdracht aan de 

slag en startte met het reguliere leerlingenvervoer 

na de zomervakantie van 2018.

De drie pijlers van Trevvel
Als eerste startte Trevvel Samen: Vervoer van ou-

dere mensen naar plaatsen waar zij kunnen deel-

nemen aan sociale activiteiten of mensen kunnen 

bezoeken. In de paragraaf over Trevvel Samen 

leest u daar meer over.

Andere reizigers krijgen vervoer naar school of een 

instelling. Voor dagbesteding of werk. Voor mensen 

met een beperking of mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Daar leest u meer over in de para-

graaf over Trevvel Route.

Daarnaast heeft Trevvel een belangrijke sociale 

functie. Een team van Trevvel-welzijnswerkers 

en professionals gedetacheerd bij Trevvel komt 

bij mensen thuis om te zien en te bespreken of er 

behoefte is aan maatschappelijke ondersteuning. 

Eenzaamheidsbestrijding is daar een belangrijk 

onderdeel van. In de paragraaf over Trevvel Sociaal

leest u daar meer over.

Interim-directeur Aad Romijn en wethouder Sven de Langen

De eerste elektrische voertuigen 
staan klaar

Wethouder De Langen reserveert  
eerste rit Trevvel op 8 december 2017
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De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk 
voor het doelgroepenvervoer binnen de ge-
meente. Voor dit vervoer zijn criteria vastge-
steld, waar deelnemers aan moeten  voldoen.
Daarna geven gemeenteconsulenten een be- 
schikking af voor een specifieke vorm van 
vervoer. 

De gemeente stelt per individuele Trevvel-reiziger 

een persoonlijk budget vast. In het verleden han-

teerde de gemeente het systeem van een aantal 

ritten per reiziger. De komst van Trevvel beteken-

de voor iedere klant een op maat gesneden budget 

passend bij de behoefte van de klant.

in kerngetallen

2.144 / dag
gemiddeld  
aantal reizigers

1.562.853
aantal ritten
per jaar 

2019
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Trevvel bestaat uit drie onderdelen:

Trevvel Samen
Vervoer van ouderen en mensen met een beper-

king, die in het bezit zijn van een vervoersbeschik-

king. Het gaat om mensen die zich niet met het OV 

kunnen verplaatsen. Dit vervoer is voor recreatie-

ve doeleinden. 

Trevvel Route
Het vaste, veelal dagelijkse vervoer van personen 

met een beperking die een vervoersbeschikking 

hebben. Met name voor reizen van en naar huis, 

school, werk of dagbesteding of andere instellin-

gen.

 

Trevvel Sociaal
Het vervullen van een sociale makelaarsfunctie om 

kwetsbare mensen die zelf niet om hulp (kunnen) 

vragen, te signaleren en te verbinden met de juiste 

hulpverlener of welzijnswerker in Rotterdam. 

TREVVEL SAMEN

Trevvel Samen is er voor mensen die niet met het 

openbaar vervoer of op een andere manier kun-

nen reizen. Daar begint de ‘sociale contributie’ van 

Trevvel. Het bedrijf neemt een deel van de verant-

woordelijkheid van de gemeente over en biedt ie-

dereen passend vervoer om deel te nemen aan de 

samenleving. 

Mijn mooiste dag bij Trevvel was  
toen we 500 ouderen vervoerden  
met 80 voertuigen. Dat was voor  
een feest van de Zonnebloem in de 
Maassilo. Als je zoiets niet heel goed 
regelt, wordt het een complete  
chaos. Toch lukte het om iedereen 
binnen drie kwartier te vervoeren. 
Daar was ik supertrots op. Onze 
kracht zit in de teamspirit.”

Trevvel is mijn 
tweede huis.

Danny Zuijdwijk
Supervisor Trevvel Samen
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Iedereen die een indicatie voor Trevvel Samen 

heeft en een pas van Trevvel, mag meerdere per-

sonen meenemen. De reisgenoten betalen een 

ander tarief. Kinderen tot en met drie jaar reizen 

gratis mee. Ook hulphonden mogen meereizen.

Wmo-indicatie
Er geldt geen minimum leeftijd voor deze vorm van 

vervoer. De reiziger heeft wel een Wmo-indicatie 

van de gemeente nodig.

Daarnaast kan iedereen die ouder is dan 75 jaar  

’s avonds een beroep doen op Trevvel Samen.  

Dus ook mensen zonder Wmo-indicatie vervoert 

Trevvel met plezier. Reizigers kunnen ook gebruik-

maken van alternatief medisch vervoer.

Individueel budget
Reizigers krijgen van de gemeente een individueel 

budget voor hun reizen. Trevvel houdt proactief 

dat budget bij en maakt per reiziger een inschat-

ting of deze binnen het budget blijft. Wanneer rei-

zigers 50% van hun budget hebben verbruikt, in-

formeert Trevvel hen. Dreigt een klant het budget 

te overschrijden, dan wordt hen geadviseerd bij de 

gemeente een andere indicatie te vragen. Zo weet 

iedere reiziger hoeveel ritten zij/hij nog tegoed 

heeft.

Een reis boeken
Reserveren kan per telefoon, via de website van 

Trevvel of via de Trevvel app. Daarmee kan men 

Het gaat hier om ouderen of mensen met een be-

perking. Bijvoorbeeld mensen die van een rolstoel 

of scootmobiel gebruikmaken. Trevvel Samen is 

er vooral voor het vervoer naar recreatieve evene-

menten, zoals een film, een zangvoorstelling, de 

kerk of een gezellige middag in het Huis van de Wijk.

Trevvel Samen is ook bedoeld voor familiebezoek, 

winkelen of een doktersafspraak. Hoewel dat laat-

ste niet onze hoofdtaak is. Reizigers hebben de 

mogelijkheid om zelf eenvoudig een rit te reserve-

ren. Vervolgens haalt en brengt een chauffeur van 

Trevvel Samen hen.

Samen reizen
Trevvel Samen vervoert mensen ook daadwerkelijk 

sámen. De gedachte daarachter is dat alleenstaan-

de mensen vaak behoefte hebben aan een praatje 

en het fijn vinden om anderen te treffen. Mensen 

die bijvoorbeeld in een zorgcomplex wonen kunnen 

samen reizen. Dat kan door ritten slim te combine-

ren. Daardoor ontmoeten reizigers steeds nieuwe 

mensen en ontstaan zelfs nieuwe vriendschappen. 

En het is nu eenmaal gezelliger.

 

Mensen die van Trevvel Samen gebruikmaken rei-

zen samen met anderen die (deels) dezelfde route 

nemen. Daarom zijn de reistijden iets langer dan 

wanneer men reist met een reguliere taxi. Het 

voordeel is dat de kosten naar verhouding lager 

zijn. Trevvel Samen-reizigers reizen namelijk in 

heel Rotterdam tegen gereduceerd tarief.

in kerngetallen

 
Trevvel Samen rijdt voor alle  
Rotterdammers met een indicatie


 

973 unieke reizigers / dag 
(gemiddeld)

 

734.000 ritten / jaar

 

2.768 ritten / drukste dag

Samen in 2019
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En daarvoor ook al binnen deze sector. 
Ik vind het gaaf om ritten te plannen 
en die goed op elkaar te laten aan-
sluiten, zodat onze klanten op tijd zijn. 
Ik kom met plezier mijn bed uit voor 
Trevvel. Het werk is erg naar mijn zin 
en ik leer iedere dag.”

Ik werk vanaf 
het begin  
bij Trevvel.

Laila El Atmani
Planner 

14
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ook gereserveerde ritten inzien, aanpassen of 

annuleren. Bij het boeken geeft de reiziger het ge-

bruik van een rolstoel, rollator of scootmobiel aan.

TREVVEL ROUTE

Trevvel Route vervoert reizigers naar school, 

de dagbesteding, de sociale werkplaats of een 

GGZ-instelling. Trevvel vervoert reizigers over het 

algemeen volgens een vaste route met een vaste 

chauffeur, op een vast tijdstip.

 

Al deze groepen reizigers hebben vooraf een be-

schikking gekregen van de gemeente Rotterdam. 

Hiermee kunnen ze gebruikmaken van de diensten 

van Trevvel Route.

Het aantal vervoersbewegingen dat Trevvel Route 

maakt, is groot. In 2019 reed Trevvel Route gemid-

deld 3.100 ritten per werkdag met een absolute 

uitschieter van meer dan 5.000 ritten op één dag.

Uitdagende planning
Het plannen van deze ritten is geen sinecure. 

Sommige reizigers hebben steeds andere reis-

tijden naar andere locaties. Het aantal dagen dat 

men per week reist wijzigt voortdurend. Er wor-

den dagelijks reizigers met een indicatie toege-

voegd. Terwijl anderen niet langer meerijden en 

van de lijst gaan. De routes veranderen daarmee 

ook steeds. Immers, de meeste reizigers worden 

groepsgewijs vervoerd. Qua planning levert dat 

veel uitdagingen op.

Ondanks de voortdurende wijzigingen – en de files, 

vertragingen, en wachttijden bij scholen en instel-

lingen - blijft het noodzaak dat iedereen op tijd ge- 

haald en gebracht wordt. Daarnaast is een ‘warme’ 

overdracht aan ouders of begeleiders cruciaal.

Robedrijf
Een belangrijke opdrachtgever is het Robedrijf, 

het sociale werkbedrijf van de gemeente Rotter-

dam. Het Robedrijf begeleidt mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt naar werk bij ‘gewone’ 

werkgevers of naar een beschutte of beschermde 

werkplek. Werknemers van het Robedrijf reizen 

met Trevvel tussen huis en locaties waar ze wer-

ken in of rond Rotterdam. 

Leerlingenvervoer
Het grootste deel van het werk van Trevvel bestaat 

uit het vervoer van leerlingen. Het leerlingenver-

voer gedurende het schooljaar 2017-2018 werd 

nog gedaan door de organisatie waarvan Trevvel 

de activiteiten overneemt. Op deze manier was er 

voor de leerlingen geen sprake van een gebroken 

vervoersjaar. Het leerlingenvervoer door Trevvel 

startte voor het eerst op 27 augustus 2018 met het 

vervoeren van 1.711 leerlingen.

Trainingen
Voor leerlingen en chauffeurs zijn ritten met de 

De dankbaarheid van de kinderen 
waarmee ik rijd, is het allerleukste van 
mijn werk. Tijdens het schooljaar bouw 
ik een band met ze op. Aan het eind van 
het schooljaar krijg ik veel bedankjes en 
presentjes. ‘Jij bent de reden dat mijn 
dochter zo blij naar school gaat’, zei een 
moeder tegen me. Dit werk geeft mij  
heel veel voldoening. Voor Trevvel sta  
ik iedere dag fris en vrolijk op en ga ik  
‘s avonds als tevreden mens naar huis.”

“
Artie Lachman
Chauffeur Trevvel Route
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doelgroep over het algemeen zeer inspannend. 

Eén belangrijke reden daarvoor is dat veel leer- 

lingen gedragsproblemen hebben. Of zoals wij bij 

Trevvel zeggen: Alle kinderen zijn bijzonder, zeker 

die van ons. De meeste leerlingen volgen speciaal 

onderwijs. Van een chauffeur wordt het uiterste 

gevraagd: bijvoorbeeld acht overactieve leerlin-

gen in een Trev vel-bus door een file loodsen, onder 

hoge tijdsdruk. Chauffeurs hebben immers geen 

gespecialiseerde pedagogische opleiding gehad. 

Trevvel is erg tevreden met de trainingen die de 

Stichting MEE aan Trev vel-chauffeurs geeft. MEE 

biedt trainingen voor mensen, die in hun dagelijks 

werk te maken krijgen met klanten met een beper-

king. Deze trainingen zorgen ervoor dat het aantal 

incidenten aanzienlijk terugloopt. Daardoor kan de 

chauffeur zich extra richten op de primaire taak: 

iedereen op tijd en veilig naar de juiste bestem-

ming brengen.

Het uitgangspunt van Trevvel is dat een chauffeur 

het gehele schooljaar door dezelfde leerlingen 

vervoert. Dat versterkt de band tussen chauffeurs 

en leerlingen. Chauffeurs brengen voorafgaand 

aan het schooljaar een kennismakingsbezoek aan 

de leerlingen en hun ouders. 

Dagbesteding en J-GGZ
Een andere groep reizigers maakt gebruik van de 

faciliteiten van de dagbesteding of de dagopvang 

in Rotterdam. Ook vervoert Trevvel Route kinde-

ren naar een GGZ-instelling of voor een GGZ-be-

handeling. Trevvel maakt reguliere afspraken met 

de grotere instellingen over de wensen rond het 

vervoer.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van alle in-

stellingen en scholen waarvoor Trevvel rijdt.

De grotere instellingen betreffen onder meer:
Pameijer, Robedrijf Rotterdam, Laurens, Humani-

tas, ASVZ, Parnassia, Aafje, Gemiva-SVG, Antes, Le-

lie Zorggroep, Trivia Lindenhof en Ipse de Bruggen

Ik ben met pensioen, maar werk nu alweer 
twee jaar voor Trevvel. Thuiszitten is niet mijn 
hobby. Ik rijd vooral kinderen tussen de 9 en 16 
jaar. Het is een leuke baan, als je weet om te 
gaan met ouders en kinderen met totaal ver-
schillende achtergronden. Ik probeer mensen 
zoveel mogelijk te helpen. Ik ga altijd naar de 
ouders toe voordat ik hun kinderen een jaar 
lang naar school rijd. Trevvel is een goede 
werkgever. Trevvel laat zien hoe het moet.”

“
Dick Oord
Chauffeur Trevvel Route
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‘

... mensen te helpen met hun ver-
voersproblemen. Ik werk 16 jaar in 
de taxibranche en wil liefst nóg 16 
jaar werken, bij Trevvel. Omdat ik het 
eerste aanspreekpunt ben komen 
veel vervelende zaken bij mij terecht. 
Vaak wil men dat we een uitzonde-
ring maken. We proberen dan de zaak 
voor iedere reiziger zo goed mogelijk 
op te lossen. Dat is natuurlijk wel een 
uitdaging met 22.000 reizigers.”

Ik vind het 
heerlijk werk ...

Joyce
Planner Route

in kerngetallen

 
rijdt voor ruim 100  
regionale scholen en 
instellingen


 

2.800 unieke reizigers / 
maand (gemiddeld)

 

815.926 ritten / jaar

 

4.380 ritten / drukste dag

Route in 2019
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TREVVEL SOCIAAL

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Rot-

terdamse 65-plussers zich eenzaam voelt. Eén op 

de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug 

te vallen. Veel mensen zijn niet in staat om goed 

voor zichzelf te zorgen. Ze hebben behoefte aan 

ondersteuning, maar krijgen die vaak niet. Trevvel 

vindt dat dit beter moet en kan. Trevvel sluit zich 

aan bij gemeentelijke programma’s als Duurzaam, 

Ouder en Wijzer, Eenzaamheid en initiatieven als 

Rotterdammers Voor Elkaar, het Nationaal Pro-

gramma Rotterdam Zuid en het Netwerk Digitale 

Inclusie Rotterdam 55+.

Hulpvragen
De hulpvragen van reizigers zijn uiteenlopend van 

aard. Hieronder als voorbeeld een aantal vragen 

van de afgelopen periode.

‘Zaterdagavond mevrouw O. een aantal keren aan 

de telefoon gehad. Zij bestelde een rit naar het 

Ikazia-Ziekenhuis bij een collega van me. Daarna 

belde ze weer. Ze had een fout gemaakt en was erg 

zenuwachtig en in de war. Bij verder doorvragen 

gaf ze aan dat ze geen familie had, alleen iemand 

die één keer in per twee weken komt schoonmaken. 

Ze wordt emotioneel. Zegt goede buren te hebben 

die voor haar zorgen en de boodschappen voor haar 

doen. Heb haar gevraagd of ze het fijn vindt dat er 

iemand binnen Trevvel contact met haar opneemt. 

Dat wil ze wel. Mevrouw heeft duidelijk hulp nodig.’ 

Ik probeer 
mensen een 
zetje in de rug 
te geven.

18

Zodat ze weer zelfstandig verder kunnen. 
Kijk wat er nodig is en zorg dat ze op de 
goede plek terechtkomen. Velen kunnen  
of durven die eerste stap niet te zetten.  
Zo hielp ik een dame waarvan de relatie 
gestrand was en die niet verder kon. Ze 
ging wekelijks meedoen aan activiteiten  
in het Huis van de Wijk. Daar ontmoette  
ze een buurvrouw waar ze nu samen  
mee optrekt.” 

Julia Hamoen
Trevvel Sociaal 



19

tussen reizigers, het sociale domein, welzijnsorga-

nisaties en Huizen van de Wijk. Dit kan mede dank-

zij de inzet van de chauffeurs en de medewerkers 

van de Trevvel-telefooncentrale. Zij geven vermoe-

dens van mogelijke probleemsituaties door. Het 

Trevvel Sociaal-team gaat dan op huisbezoek. Ge-

durende het eerste jaar signaleerden zij al meer 

‘Mevrouw S. geeft aan dat ze het zwaar heeft. Vooral 

als ze alleen is in het weekend en tijdens coronatijd. 

Ze heeft haar man verloren die een einde aan zijn 

leven heeft gemaakt door van het dak te springen. 

Zoals ik met haar aan de telefoon zat, voelde ik het 

verdriet en de pijn van iemand die jaren lang haar le-

ven heeft gedeeld met iemand en die zichzelf nu van 

het leven heeft beroofd. De vraag is: kan ze steun of 

hulp krijgen, vooral in het weekend, zodat ze er niet 

alleen voor staat.’

 

‘Ik maak me ernstig zorgen om mevrouw A. Zij geeft 

namelijk aan dat zij een mantelzorger heeft die 

SVB-gelden van haar ontvangt. Maar de afgelopen 

maanden heeft mevrouw geen zorg ontvangen 

vanwege de coronacrisis. Zij is erg bang voor haar 

mantelzorger. Ze durft haar niks te zeggen, omdat 

zij bang is voor ruzie. Mevrouw geeft ook aan dat 

de mantelzorger aan het einde van de maand geld 

van haar rekening haalt en overzet naar haar eigen 

rekening. Ik heb mevrouw aangeboden dat iemand 

van Trevvel Sociaal contact met haar opneemt om 

samen te kijken waar haar geld naartoe gaat. De 

mantelzorger gaf echter aan dat het geld wordt be-

steed aan de eigen bijdrage van Trevvel en dat me-

vrouw veel over haar klikt.’

Opvolging van signalen
Zolang Trevvel bestaat, stropen de medewerkers 

van Trevvel al de mouwen op om te helpen een-

zaamheid aan te pakken. Alles in het kader van: 

Geen woorden, maar daden. Ze leggen contact 

“
dan 300 situaties waaraan iets gedaan moet wor-

den. De chauffeurs, telefoonmedewerkers en me-

dewerkers van Trevvel Sociaal bouwen gaandeweg 

een band op en signaleren zaken als eenzaamheid, 

laaggeletterdheid, sociale of financiële problema-

tiek. Trevvel Sociaal zit inmiddels dicht op de klan-

tengroep van ongeveer 22.000 mensen.

Na een hele zware periode heb ik twee 
jaar thuis gezeten. Daarna begon een 
nieuwe uitdaging bij Trevvel. Ik kon weer 
vooruitkijken. Trevvel is een leuk bedrijf 
met fijne collega’s. Ik ga altijd met veel 
plezier naar m’n werk. Je moet wel stevig 
in je schoenen staan, want de klant vergt 
soms veel van je. Geruststellen, luisteren 
en praten is heel belangrijk. Je moet je 
werk niet mee naar huis nemen als je een 
zware dag hebt. Op de werkvloer heb ik 
het erg naar mijn zin. Ik vind het fijn en 
dankbaar werk. Mensen kunnen lekker 
reizen of weggaan dankzij ons. Midden in 
de coronacrisis kregen alle medewerkers 
rozen en een leuke kaart van de directeur. 
Een geweldige opsteker.”

Sandra Baboeram
Callcentermedewerker 
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Vroegsignalering
Vanaf 2018 geeft Trevvel Sociaal aan alle mede-

werkers van Trevvel een cursus Vroegsignalering. 

Tijdens deze training leren medewerkers belang-

rijke signalen herkennen bij klanten van Trevvel. 

Trevvel begint in 2020 met speciale vervolgtrai-

ningen van MEE. Deze trainingen verdiepen de 

kennis van medewerkers over de omgang met 

klanten met bepaalde beperkingen.

We maken steeds vaker gebruik van vroegsigna-

lering. Immers, hoe sneller ingrijpen, des te beter. 

Als bijvoorbeeld reizigers het vervoer door Trevvel 

niet langer betalen, is dat meestal een teken dat er 

iets niet goed gaat. Armoedeproblematiek speelt 

daarbij een rol, maar soms is de oorzaak ook gees-

telijke achteruitgang. Mensen zijn vaak niet meer 

in staat hun financiën te beheren. Trevvel Sociaal 

legt altijd contact met mensen die de rekening 

niet betalen, om te kijken naar oplossingen.

Ook Trevvel-chauffeurs doen vroegsignalering, 

door het nauwe contact met de doelgroep. Via het 

chauffeursportaal op de voertuigterminal geven zij 

door wat hen opvalt tijdens de rit. Deze berichten 

komen bij een sociaal werker. Deze onderneemt 

actie en geeft de status van de zaak door aan de 

chauffeur, zodat deze op de hoogte blijft.

Inhoudelijke terugkoppeling vindt plaats als dit 

noodzakelijk is voor het vervoer van de betreffen-

De doelgroep is onderverdeeld in vier categorieën:

Passende vervoersindicatie 
Wanneer mogen reizigers met Trevvel mee en aan welke 

voorwaarden moet het vervoer voldoen? Bij bijvoorbeeld 

wagenziekte mogen reizigers voorin zitten, maar ook als 

ze grote moeite hebben met in- of uitstappen.

Enkelvoudige problemen
Bijvoorbeeld mensen zonder een sociaal netwerk. Trevvel 

doet daar iets aan. Of zelf of via een doorverwijzing bin-

nen het sociale domein naar een welzijnsorganisatie.

Multiproblematiek
Bijvoorbeeld armoede, laaggeletterdheid, in combinatie 

met sociaal isolement of geriatrische problemen. Door-

verwijzen naar meer gespecialiseerde instanties is in die 

gevallen veelal noodzakelijk.

Extreem kwetsbaren 
Mensen die bijvoorbeeld lijden onder psychische proble-

men én dementerend zijn of lichamelijk sterk achteruit 

gaan. Een groep die zeer professionele interventie be-

hoeft na een doorverwijzing.

Met deze indeling benaderen de sociaal werkers van Tre-

vvel mensen niet langer alsof het één groep is, maar kun-

nen zij differentiëren. Dat is belangrijk voor de chauffeurs 

en voor de medewerkers van het klantcontactcentrum die 

de groep mensen veelal aan de telefoon krijgen. 

Categorieën

En levert soms veel stress op. Klanten 
zijn soms autistisch, doof, blind of op 
een andere manier beperkt. Ik help ze 
daarom graag met hun vervoer, van en 
naar de plek waar ze heen moeten. Ik 
zie het als onze taak om het vervoer 
van A naar B zo prettig mogelijk te 
laten verlopen. En op het moment dat 
het niet lukt, dan zal ik er alles aan 
doen om dat te verbeteren. Dat zou ik 
zelf namelijk ook willen.” 

Voor mensen met 
een beperking  
is vervoer een  
inspanning.

20
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de reiziger. Dit proces is omwille van de privacy 

met grote zorg ingekleed.

Er zijn ook mensen die wel een indicatie hebben, 

maar geen reisdoel, hoe raar het ook klinkt. Ze zijn 

eenzaam. De sociaal werkers van Trevvel kijken 

hoe de klant in beweging te krijgen is. Ze zoeken 

contact met organisaties in de wijk en maken af-

spraken over vervolgacties. Ze informeren de klant 

en dragen deze over aan een hulpverlener.

Onder de bijna tweeduizend leerlingen die Trevvel 

vervoert spelen helaas ook regelmatig problemen. 

Huiselijk geweld of financiële problemen bijvoor-

beeld. Ook hier probeert Trevvel Sociaal de ver-

binding te maken met het sociaal netwerk of spe-

cifieke hulpverlenende instantie. Met Rotterdamse 

welzijnsorganisaties hebben we de afspraak ge-

maakt dat medewerkers beschikbaar zijn voor de 

opvolging van de opgepikte signalen.

Voor alle betrokken ambtenaren, zorgprofessio-

nals en wijkcoaches organiseert het team op wijk-

niveau, in Huizen van de Wijk, informatiebijeen-

komsten om uit te leggen wat Trevvel Sociaal is en 

doet. Professionals krijgen informatie over Trev - 

vel en in scholingsbijeenkomsten vertellen we hoe 

reizigers te selecteren voor de overstap naar de 

dienstverlening van Trevvel.

Nicole Dambruck
Supervisor Trevvel Route
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Hulpvragen
De sociale rol van Trevvel onderscheidt ons van  
andere vervoerders. Hier leest u voorbeelden van  
hulpvragen die dagelijks binnenkomen bij de  
klantenservice van Trevvel.

Een medewerker heeft mevrouw M. aan de telefoon. Ze is 96 
jaar en woont nog zelfstandig. Het gaat op zich wel redelijk 
goed met haar, maar het werd de laatste tijd steeds moeilijker 
om boodschappen te doen. Nu lukt het helemaal niet meer.

We krijgen mevrouw J. aan de telefoon. Ze heeft problemen 
om hulp te krijgen bij haar diabetes. Ze wil daar graag over 
praten en naar mogelijkheden kijken.

Mevrouw T. is hartpatiënt en krijgt nu 3 uur hulp in de  
huishouding. Mevrouw geeft aan dat ze behoefte heeft aan 
meer hulp. Ze klonk erg benauwd aan de telefoon. Ze zegt  
dat ze niemand heeft die haar kan helpen.

Ik sprak zojuist mevrouw B. Sinds het overlijden van haar 
man in april is zij behoorlijk alleen. Zij probeert zich te  
redden, maar komt er vaak niet doorheen om de juiste  
instanties te bereiken. Zij zoekt onder andere naar hulp  
aan huis. 

22
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,

Goedemiddag. De klant geeft aan dat ze niemand heeft 
ter ondersteuning. Ze moet morgen naar het ziekenhuis. 
Gaat nu alleen, loopt moeilijk. Is er mogelijk wat hulp 
voor mevrouw?

Kunnen jullie met spoed contact opnemen met klant Z.? 
Haar man ligt in het ziekenhuis met corona en  
mevrouw krijgt zondag een test. Haar thuiszorg komt  
op dit moment niet. Graag jullie hulp om zondag een 
GGD-rit te regelen voor deze klant.

Vandaag gesproken met meneer A. Hij ligt in het zie-
kenhuis. Onverwachts opgenomen. Al zijn persoonlijke 
spullen en de spullen die hij nodig heeft voor zijn stoma 
liggen in de instelling waar hij tijdelijk woont vanwege 
persoonlijke omstandigheden. Hij heeft nog geen scho-
ne onderbroek om aan te trekken. Hij is blij als we hem 
kunnen helpen. De instelling pakt de spullen in en Trevvel 
levert ze keurig af bij de balie van het ziekenhuis.

Betreft mevrouw T. Kan iemand van jullie contact op-
nemen met haar? Volgens mij is ze verward. Ze vertelde 
heel veel verhalen door elkaar waarbij ze ook moest 
huilen.

Mevrouw H. (75 jaar) gesproken. Ze mag voor het eerst 
weer bij haar man in het verpleeghuis op bezoek. Meneer 
is ziek, heeft geen corona maar ontstekingen. Hij ligt al 
een aantal dagen op bed. Hij is dementerend en heeft 
heimwee en last van andere bewoners en ruzies binnen 
het huis. Mevrouw denkt dat hij het misschien niet gaat 
halen. Ze vond het fijn dat ik naar haar luisterde en in 
gesprek ging. Ze wil graag nog eens gebeld te worden.  
Ze heeft het moeilijk met de situatie.
 
Ik heb mevrouw V. gesproken die aangeeft dat ze  
eenzaam is. Ze kan niet haar huis uit omdat ze  
niemand heeft die haar helpt om naar beneden te  
gaan en in de scootmobiel te stappen. Ze wil graag  
iemand die haar helpt om naar buiten te gaan. Ze zit  
al maanden binnen.
 
Mevrouw L. wil graag gebeld worden. Ik ben meer dan 
30 minuten met haar in gesprek geweest. Ik heb het idee 
dat ze met veel dingen zit. Zij verzorgt haar dochter die  
al twee jaar ziek is. Het lijkt dat het haar soms wel
teveel is.
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Initiatief Uit & Thuis

Helaas ligt het project in 2020 stil vanwege de coronacrisis. Zodra dat weer 

kan blazen we de projecten nieuw leven in.

VO O R B E E L D E N VA N D E AC T I V I T E I T E N Z I J N:

De Comfortwoning
Elke maand kan men een bezoek brengen aan de Comfortwoning. Dit is een 

compleet ingerichte flat met veel verschillende technologische oplossingen 

en innovaties. Dankzij deze aanpassingen wonen mensen langer zelfstandig 

thuis. 

Sociaal Vitaal 
Groepslessen voor een actief, weerbaar en gezond leven.

Breicafé in drie verschillende bibliotheken
Activiteit om samen met anderen gezellig te haken en breien. Net als een  

praatje maken, want praten, haken of breien gaan best samen!

Concert ‘Duo Cellousy’ in Johanneskerk
De Lelie Zorggroep organiseerde dit concert van twee cellisten in de Johan-

neskerk. Trevvel zorgde voor het vervoer.

Het project Uit & Thuis is een serie activiteiten die Trevvel Sociaal samen met 
DOCK eind 2019 en begin 2020 organiseerde. In samenwerking met Rotterdam-
se instellingen en organisaties kunnen ouderen meedoen aan allerlei verschil-
lende activiteiten. Trevvel brengt de deelnemers van en naar de activiteiten. 
Klanten die willen deelnemen, boeken dus een rit en een activiteit in één.

24
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Kaapse Lunchtafel
Elke laatste vrijdag van de maand vervoert Trevvel deelnemers naar een gezel-

lige en lekkere Kaapse lunch in Verhalenhuis Belvédère. Een gastkok verzorgt 

de lunch.

Hotspot Hutspot
Dit restaurant op twee locaties in Rotterdam serveert voor een betaalbare 

prijs een duurzaam en verantwoord driegangendiner. In Crooswijk en Lombar-

dijen toveren koks seizoensgebonden groenten en producten uit eigen moes-

tuin om tot goed, gezond en lekker eten. Trevvel brengt de gasten naar het 

diner.

Mee Eetcafé in de Zevensprong
Eetcafé in De Zevensprong is er voor Trevvel-deelnemers die geen zin hebben 

om te koken of het gezelliger vinden om samen te eten. Het eetcafé organi-

seert elke laatste donderdag van de maand een heerlijk en gezond driegan-

gendiner.

Erasmus Experience
Een interactieve expositie voor jong en oud over Erasmus, de wereldberoem-

de Rotterdammer. Zijn boeken veranderden de wereld. Trevvel brengt deelne-

mers naar deze expositie.

Activiteiten Lage Land
Elke maand zijn er smaakvolle activiteiten in Huis van de Wijk ‘Het Lage 

Land’. Steeds een ander thema. In februari was er een High Tea, in maart 

stond een Spaanse Tapas op de agenda. 

Fit Gezond Hoogvliet 
De dames van fysiotherapiepraktijk Oude Wal en diëtistenpraktijk De 

Groene Appel geven voorlichting over gezonde voeding en beweging. Dit 

met het oog op het voorkomen van bepaalde aandoeningen en ziektes. 

Daarnaast vertellen ze hoe je de kwaliteit van je leven verbetert, ook als 

je ziek bent. 

Zing, Swing en Lach mee met Rotterdam in Koor
Samen zingen en plezier beleven voor ouderen in heel Rotterdam. Ervaren 

muzikanten spelen de liedjes van toen. 
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Ultieme doel
Het ultieme doel is het motto  
‘Trevvel Sociaal is van allemaal.’ 
Bij Trevvel staat aandacht voor de reiziger altijd 

centraal. Trevvel wil de werkwijze van Trevvel 

 Sociaal gebruiken en integreren in de hele orga-

nisatie. Met concrete projecten waar Rotterdam 

de vruchten van plukt. Immers, iedereen heeft 

ruimte en bewegingsvrijheid nodig om echt te 

leven.... maar ook vragen over de producten 
die we aanbieden. Het leukste van m’n 
werk is het contact met mensen. Ik zoek 
naar oplossingen waarmee de klant en 
Trevvel gebaat zijn. Bijvoorbeeld in het 
leerlingenvervoer. Als er een kindje ge-
pest wordt in de taxi is het belangrijk dat 
er zo snel mogelijk naar een oplossing 
wordt gezocht. Tegelijkertijd mogen ook 
geen onnodige kosten worden gemaakt. 
Ik vind het vervelend als ik klachten niet 
snel kan oplossen. Vooral als ik hier zelf 
niet direct invloed op heb. Trevvel staat 
ook klaar op sociaal vlak. Niet alleen 
de ritten tellen, maar ook wat reizigers 
dwarszit. Soms schakelen we dan met 
Trevvel Sociaal.”

Ik neem  
klachten 
aan ...

Davey Vitters
Medewerker klantenservice 



27

CORONA-
CRISIS
3H O O FD 

S T U K

INEENS STOND
ALLES STIL

Als de coronacrisis Nederland overvalt, komt 
het leerlingenvervoer acuut tot stilstand. Ook 
ouderen reizen niet meer. Trevvel staat ineens 
vrijwel stil. Maar niet lang! We ondernemen tal 
van activiteiten om Rotterdam in coronatijd 
bij te staan. In totaal reed Trevvel meer dan 
1.000 ritten met coronapatiënten aan boord. 
De gemeente Rotterdam, Welzijnswerk, Trev-
vel en andere partners slaan de handen ineen.

Een overzicht van wat Trevvel doet.

DE
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Crisisondersteuning
Trevvel helpt de gemeentelijke hulplijn 14010 bij 

het oppakken van hulpvragen van Rotterdammers. 

Bijvoorbeeld het ophalen van medicijnen, bood-

schappen doen of gewoon even bellen als iemand 

zich eenzaam voelt.

Sociale Hulpdienst Corona
Trevvel is een belangrijke schakel in de Sociale 

Hulpdienst Corona. Samen met de Welzijnsorgani-

saties pakken zij hulpvragen van Rotterdammers 

open distribueert Trevvel voedselpakketten naar 

lokale steunpunten en voedselbanken.

Vervoer tijdens corona
Gelukkig kunnen klanten in uitzonderlijke gevallen 

nog wel een beroep doen op hun vervoer. Ook ver-

voert Trevvel kinderen van ouders met vitale be-

roepen. Natuurlijk met zo min mogelijk personen 

tegelijk, maar daarvoor is voldoende capaciteit. 

De aangescherpte coronamaatregelen volgt Trev- 

vel uiterst nauwgezet op. Trevvel vervoert geen 

klanten die vermoedelijk corona hebben. Vervoer 

naar een ziekenhuis of een huisarts kan wel, zij het 

onder strikte voorwaarden.

Vervoer van coronapatiënten
Trevvel zet in maart een speciale dienst op om 

coronapatiënten naar ziekenhuizen, zorghotels 

en cohortlocaties te vervoeren. Daarvoor meldt 

een aantal Trevvel-chauffeurs zich vrijwillig aan. 

De chauffeurs krijgen trainingen: omgaan met 

de doelgroep, jezelf beschermen en het voertuig 

Inventarisatie bij Ahoy voor het coronavervoer
Voertuigen Trevvel worden  
omgebouwd tot hulpvoertuig



desinfecteren. Dit vervoer ontlast specifiek de 

ambulancediensten en ander zorgvervoer. Met de 

komst van de tweede coronagolf zijn deze chauf-

feurs opnieuw aan zet. Deze vormen van vervoer 

zijn gratis.

Coördinatiecentrum Intensive Care
De ziekenhuizen in Brabant raken al aan het begin 

van de coronacrisis overvol. De landelijk coördina-

tor van de Nederlandse Vereniging voor Intensive 

Care (NVIC) roept dan de hulp in van Trevvel. Op 

verzoek van en samen met de NVIC zet Trevvel bin-

nen 24 uur een landelijk coördinatiecentrum. Het 

MICU (Mobile Intensive Care Unit) Zuidwest-Neder-

land, Transvision en Trevvel slaan de handen ineen 

en helpen bij vervoer vanuit Brabantse ziekenhui-

zen naar andere ziekenhuizen. MICU-ambu lances, 

helikopters, Trevvel en Transvision vervoeren ruim 

300 patiënten. Na een week is ook het landelijk co-

ordinatiecentrum voor intensive care patiënten in 

het Erasmus MC klaar en neemt deze taken over.

Boodschappendienst
Veel mensen komen tijdens de crisis de deur niet 

meer uit voor boodschappen. Trevvel ondersteunt 

de Voedselbank Rotterdam met rondbrengen van 

voedselpakketten. Daarnaast gaan pakketten naar 

uitdeelpunten, waar medewerkers van welzijnsor-

ganisaties ze uitdelen.

... de ziekenhuizen in Brabant over van 
 coronapatiënten. Trevvel hielp om in zes uur 
een coördinatiecentrum/meldkamer op te 
zetten voor het onderbrengen van de toe-
deling van patiënten aan ziekenhuizen. Dat 
deed Trevvel samen met de stichting MICU. 
Trevvel nam de telefoon aan en plande de 
voertuigen en verplaatsing van patiënten. 
Na een week nam het Landelijk  
Coördinatiecentrum de taken over.  
Complimenten aan Trevvel!”

Aan het begin 
van de crisis
stroomden ...

Han Meeder
Intensivist bij het Erasmus MC
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Trevvel zelf
Het lukt Trevvel om goed door de coronacrisis te 

komen. Wat opvalt, is dat het ziekteverzuim onder 

het personeel afneemt. Goede communicatie bin-

nen het bedrijf houdt mensen aangehaakt.

Medewerkers van Trevvel melden zich vrijwillig aan 

voor het vervoer van coronapatiënten. Dat blijkt 

achteraf een zeer zware emotionele belasting. 

Deze Trevvel-vrijwilligers zijn trots dat ze iets bete-

kenen voor de stad.

Ondersteuning voor onderaannemers
Tijdens de crisis zorgt Trevvel dat de werkgele-

genheid in de taxibranche voor een deel behouden 

blijft. Gemeente en Trevvel spreken af dat de af-

gesproken jaarvergoeding over 2020 voorlopig en 

onder voorwaarden blijft bestaan. Naast de jaar-

vergoeding zijn de ritbijdragen van de reizigers 

een inkomstenbron voor Trevvel. Die valt nu zo 

goed als volledig weg. 

De voorlopige voortzetting van de jaarvergoeding 

stelt Trevvel in staat om onderaannemers financi-

eel te ondersteunen. Ook compenseert het deels 

de extra kosten die de crisis met zich meebrengt. 

De inzet van Trevvel bij de coronadiensten is gratis 

voor organisaties en particulieren. Trevvel laat de 

regulier beschikbare ritten zoveel mogelijk door 

Ik was namens het bestuur van de intensivis-
ten aangewezen om de coördinatie op me te 
nemen gedurende het begin van de corona-
crisis. Trevvel leverde mij binnen een dag een 
landelijk telefoonnummer, een meldkamer, 
vervoerscoördinatie en een 24 uur-bezetting. 
Een rol die bij de overheid ligt zo snel op- 
pakken? Dat noem ik slagkracht!”

“
Piet Melief
Intensivist bij het Erasmus MC Oprichting landelijk coördinatiepunt
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... voor de meest kwetsbare Rotter-
dammers. Daarom is de Voedselbank 
Rotterdam geen dag uitgevallen. 
Daardoor kon de Voedselbank zijn 
kerntaak blijven uitvoeren: het ver-
zorgen van voedselaanvulling voor de 
meest kwetsbare Rotterdammers.”

Trevvel stelde 
chauffeurs en 
materieel ter 
beschikking ...

Rob Boswinkel
Directeur Voedselbank Rotterdam 



onderaannemers doen. De eigen vloot staat gro-

tendeels op non-actief of rijdt coronagerelateer-

de ritten. De regeling die Trevvel onderaannemers 

aanbiedt, vult landelijke regelingen aan. Die rege-

lingen voorzien deels in compensatie voor vervoer-

ders. Gecontracteerde vervoerders krijgen deels 

compensatie voor het omzetdeel van Trevvel dat 

zij missen. 

Eind 2020 maakt de gemeente samen met Trevvel 

de balans op. Ze zetten de kosten van Trevvel af te-

gen de ontvangen vergoeding vanuit de gemeente. 

Het uitgangspunt is Trevvel financieel te compen-

seren voor de gemaakte kosten. Uiteraard zonder 

dat het doorbetalen van de jaarvergoeding ertoe 

leidt dat Trevvel teveel geld krijgt ten opzichte van 

gemaakte kosten.

32.000 telefoontjes 
Tijdens de hele coronaperiode krijgen alle reizigers 

één of meerdere telefoontjes van Trevvel. 32.000 

telefoongesprekken vinden er in totaal plaats. Om 

te vragen hoe het gaat en of Trevvel nog iets kan 

betekenen.

Al die telefoontjes leveren ondanks de forse inves-

tering in tijd veel dankbare gesprekken op. Waar 

nodig zorgt Trevvel Sociaal voor de noodzakelijke 

opvolging. Zo levert Trevvel een bijdrage aan het 

welzijn van de stad en haar inwoners. Zo is Trevvel 

in crisistijd een belangrijke maatschappelijke part-

ner voor de gemeente.

Achteraf  
gezien had ik 
30 jaar eerder 
bij Trevvel ...

... moeten gaan werken. Als  
mensen met een glimlach instap-
pen en met een lach uitstappen 
word ik erg blij. Ik vervoerde als 
vrijwilliger coronapatiënten. Dat 
was emotioneel erg zwaar. Maar  
ik betekende wat voor Rotterdam  
en de inwoners. Hiervoor werkte  
ik bij een slager.”

Petra Brand
Chauffeur
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Aandacht voor leerlingen
Het leerlingenvervoer stopt van het ene op het 

andere moment. Een zware klap voor veel kinde-

ren die Trevvel vervoert naar speciaal onderwijs 

of dagbesteding. Als kleine pleister op de wonde 

krijgen alle leerlingen in het basisonderwijs een 

doeboekje van hun vervoersheld, Captain Trevvel, 

met daarin een prijsvraag.

Opvang coronapatiënten Ahoy
Tegen de tijd dat het virus onbeheersbaar lijkt, 

treft de overheid voorbereidingen om patiënten 

onder te brengen in Ahoy. Trevvel stelt op dat mo-

ment permanent voertuigen ter beschikking. Ge-

lukkig blijken de voorzorgsmaatregelen achteraf 

niet nodig. Het tijdelijk zorghotel is niet nodig. 

Hart onder de riem
Juist in coronatijd zijn attenties van harte wel-

kom. ‘Serve the City Rotterdam’ deelt boeketten 

uit. Trevvel brengt de bloemen rond, naar oude-

ren, die soms al weken niet buiten zijn geweest. Of 

naar een jonge moeder met een heftige burn-out. 

Of een chronisch zieke dame die de deur niet uit 

kan om haar zieke moeder te bezoeken.

De bloemen gaan naar kwetsbare wijkbewoners in 

vijf Rotterdamse wijken: Charlois, Oude Noorden, 

Feijenoord, Pendrecht-Zuidwijk en Centrum. 

Tijdens Koningsdag zijn er oranje tompouces voor 

ouderen. Met Bevrijdingsdag brengen we vrij-

heidssoep rond.

De Rabobank steekt Trevvel een hart onder de 

riem. Rabobank bedankt alle chauffeurs voor hun 

inzet tijdens de coronacrisis met een doosje verse 

chocoladetruffels.

Vervoer daklozen
Dak- en thuislozen in Rotterdam zijn ook zwaar 

getroffen. De plekken waar deze mensen normaal 

gesproken overnachten, blijken niet altijd coronap-

roof. Om het leed enigszins te verzachten vervoert 

Trevvel hen binnen Rotterdam van en naar specia-

le opvanglocaties. Vóór de crisis was dat in 8-per-

soons voertuigen. Vanwege het gevaar van be-

smetting kon dit nu nog maar met twee passagiers 

tegelijk. De voertuigen van Trevvel bieden uitkomst.

Rabobank bedankt chauffeurs van Trevvel  
voor de inzet tijdens de coronacrisis

CAPTAIN 
TREVVEL

DOE-BOEKJE

UITGAVE 1

APRIL 2020

BESCHERM  

SAMEN MET  

MIJ DE STAD!
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Versoepelingen en veiligheid
Gaandeweg de maanden april en mei neemt het 

aantal besmettingen af en kondigt het kabinet ver-

soepelingen aan. Uiteraard hebben die impact op 

het veilig vervoer van reizigers. Trevvel kan daar-

om aanzienlijk minder mensen per rit vervoeren. 

Naast de anderhalvemeter regel komen er spat-

schermen in de voertuigen. In eerste instantie 

geen directe verplichting vanuit het RIVM, maar 

wel extra veilig voor reizigers en chauffeurs. Er 

komen ook verplichte mondkapjes voor de meeste 

reizigers en voor alle chauffeurs. Trevvel voert het 

vervoer uit in lijn met de richtlijnen van het RIVM en 

de branchevereniging Koninklijk Nederlands Ver-

voer (KNV). Ook tijdens de tweede golf hanteert 

Trevvel deze regels.

De herstart van het vervoer
Het leerlingenvervoer voor het (speciaal) basis-

onderwijs start weer op 11 mei 2020. Dat verloopt 

voor ruim 1.100 leerlingen zo goed als probleem-

loos. Als voorbereiding op de herstart van het on-

derwijs zoeken teams van Trevvel en het leerlin-

genvervoer van de gemeente contact met scholen 

over aanpassing van roosters en het nieuwe ver-

voersprotocol. 

Ouders en scholen krijgen informatie over het ver-

voersprotocol. Er komen afspraken over hygiëne- 

maatregelen in bussen en taxi’s. Trevvel zorgt 

vanaf de startdatum voor een aangepaste ver-

voersplanning en houdt rekening met afwijkende 

Onlangs startte de dagbesteding van Humanitas 
weer na de coronacrisis. Trevvel is verantwoor-
delijk voor het vervoer van onze deelnemers.  
Ik wisselde als bestuurder van Humanitas toen 
een taart uit met de bestuurder van Trevvel. 
Wij zijn blij dat we Trevvel als vervoerspartner 
hebben en zien ook voor de periode na corona 
uit naar een hechte samenwerking. De dag- 
besteding begint immers al aan de deur bij  
de klant en tijdens het vervoer.”

“
Gijsbert van Herk
Bestuurder Humanitas

Het leerlingenvervoer start na de
eerste golf op 1 juni weer opNa de eerste golf start het leerlingenvervoer weer op
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openingstijden en wisselende schooldagen. Om bij 

eventuele calamiteiten snel te schakelen zet Trev-

vel overal in de stad extra vervoermiddelen neer. 

De overige 600 leerlingen, die naar het voortgezet 

onderwijs gaan, starten weer op 1 juni. Op 1 juni 

begint ook de dagbesteding weer. We vervoeren 

eindelijk weer veel mensen. Daarmee komt geluk-

kig een einde aan het tijdelijke isolement waarin ze 

zaten.

Zo kan weer een groot aantal Trevvel-reizigers de 

deur uit. Met de nieuwe richtlijnen neemt het ge-

wone leven voorzichtig weer een aanvang. Vaak 

met minder passagiers per voertuig en wat meer 

uitdaging voor de planningen.

Conclusie
Ondanks het wegvallen van een groot deel van de 

dienstverlening aan de individuele reiziger levert 

Trevvel een flinke bijdrage aan de continuïteit van 

het vervoer binnen Rotterdam.

Al met al heb ik veel waardering voor de manier waarop Trevvel 
zich inzet in de coronacrisis en een cruciale rol heeft binnen 
diverse initiatieven. Daarnaast treft Trevvel ook voorbereidingen 
voor de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor  
het doelgroepenvervoer. Het doel is en blijft om door het  
doelgroepenvervoer Rotterdammers optimaal in staat te  
stellen om te participeren in de samenleving. Ook in tijden 
waarin regulier vervoer aanpassingen behoeft.”

Sven de Langen
Wethouder van Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport



Extra dienstverlening voor  
Daniel den Hoed
Familiehuis Daniel den Hoed is speciaal ingericht 

op verblijf van familie van kankerpatiënten. Het 

Erasmus MC-Daniel den Hoed verhuist in 2018 

naar het centrum van Rotterdam. Het familie-

huis blijft achter op Rotterdam-Zuid. De afstand 

naar het nieuwe Erasmus MC Kanker Instituut 

wordt sindsdien overbrugd door Trevvel Speciaal 

Vervoer. Vrijwilligers vervoeren familieleden van 

kankerpatiënten gratis van en naar het ziekenhuis 

met een Trevvel-voertuig.

 

Nieuwe locatie voor betere  
dienstverlening
Trevvel opent in 2018 een nieuwe vestiging op het 

industrieterrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk, 

dichtbij het Maasstadziekenhuis. Een belangrijk 

verkeersknooppunt en één van de belangrijke lo-

caties voor Trevvel Samen.

Captain Trevvel
geïntroduceerd
Voorafgaand aan het schooljaar 2018-2019 is de in-

troductie van Captain Trevvel als held van het leer-

lingenvervoer. Inmiddels is Captain Trevvel een zeer 

herkenbare superheld. Niet alleen op de voertui-

gen, maar ook bij de leerlingen. 

Captain Trevvel staat voor de 

ambitie en de voortvarend-

heid om leerlingen veilig en 

vertrouwd te vervoeren.

HIGH
LIGHTS
4H O O FD 

S T U K
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Trevvel app operationeel
In 2018 introduceert Trevvel een vervoersapp. Een 

app op de smartphone én een webapplicatie voor 

computer, laptop of tablet. Je logt in en boekt rit-

ten. Je kunt ze inzien, veranderen of annuleren. 

In de app zie je ook hoe lang de chauffeur nog 

onderweg is. Twee jaar na de introductie voldoet 

de geüpdatete app nog uitstekend. De app heeft 

gaandeweg steeds meer mogelijkheden.

Digitale assistente Liza
Voorjaar 2019 schakelt Trevvel over op een nieuw 

boekingssysteem met een digitale telefoonlijn. 

Liza, de digitale assistente, bemant deze telefoon-

lijn. Reizigers kunnen voortaan op geavanceerde 

wijze ritten boeken.

Ik ben Captain Trevvel. Ik vlieg mee 
met de kinderen in het leerlingen-
vervoer. Ik haal de kinderen op van 
huis, breng ze naar school en daarna 
weer naar huis. Het is de bedoeling 
dat de kinderen en ik beste vrienden 
worden gedurende het schooljaar. ”

Captain Trevvel
Begeleider leerlingenvoer

IK VLIEG
ALTIJD MET 
JE MEE



Trevvel sponsort  
Stichting ‘De Hond Kan De Was Doen’
Trevvel is sinds 2020 sponsor van Stichting ‘De 

Hond Kan De Was Doen’. Deze steunt de training 

van hulphonden door hun eigen baasjes. Dankzij 

de inzet van deze honden hebben volwassenen en 

kinderen met een lichamelijke beperking een gro-

tere zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zowel 

thuis als buitenshuis.

‘Coalitie Erbij Rotterdam’ beleeft in 2019 
eerste lustrum
‘Coalitie Erbij Rotterdam’ verbindt organisaties 

en professionals voor een grotere sociale betrok-

kenheid onder Rotterdammers. Als partner van de 

coalitie verrast Trevvel reizigers met positiviteits-

kaarten voor hen die vaak in een negatieve spiraal 

zitten. Deze kaarten zijn een eerste aanzet om het 

taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. De 

kaarten helpen het gesprek over eenzaamheid op 

gang. De hoop is dat het gebruik van de kaarten 

leidt tot het leggen van contacten.

Stichting ‘De Hond Kan De Was Doen’ is 
blij met deze mooie sponsoring en extra 
naamsbekendheid. Trevvel is een  
groot voorstander van training van  
assistentiehonden. Meer kinderen  
krijgen een hulphond! Helpt u mee?”

Philip Korff de Gidts
Voorzitter ‘De Hond Kan De Was Doen’

Trevvel is groot 
voorstander van 
de training van
assistentie- 
honden.

‘Coalitie Erbij Rotterdam’
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mee met een rit van Trevvel 

Samen.

Kwaliteitscontroles 
Trevvel Route van start
In maart 2020 start de eerste kwa-

liteitscontroleur bij Trevvel Route. Hij on-

dersteunt chauffeurs van het vervoer naar scho-

len, dagbesteding en sociale werkplekken. Zo 

houdt Trevvel de prestaties en het serviceniveau 

van de chauffeurs zo hoog mogelijk. Inzet van 

kwaliteitscontroles is één van de initiatieven uit 

het driepuntenplan. Dit is een integraal plan om 

de kwaliteit over de gehele breedte een impuls te 

geven. 

Dag van de Mantelzorg
Klanten van Trevvel zetten op 10 november, de Dag 

van de Mantelzorg, hun mantelzorger in het zonne-

tje. Trevvel verzorgt het vervoer naar en van activi-

teiten.

Reizen met Trevvel op het Noordereiland
Vanaf 15 juni 2020 gebruiken bewoners van Noorde-

reiland Trevvel voor ritten op het Noordereiland en 

naar station Blaak. Er zijn verschillende bushaltes 

op het eiland. Het is een dienst in opdracht van de 

gemeente om het vervoersprobleem op het eiland 

op te lossen. Deze ritten zijn dus niet speciaal voor 

mensen met een indicatie. Iedereen mag zich aan-

melden. Soms rijden reizigers van Noordereiland 

Bloemenestafette
Tijdens de week van de eenzaamheid in oktober 

is de feestelijke aftrap van de Bloemenestafette. 

Een gezamenlijk initiatief biedt ouderen periodiek 

leuke en zinvolle activiteiten met bloemen. Trevvel 

verzorgt het vervoer van de bloemen naar de acti-

viteiten.

De zomer door met Trevvel Sociaal
Trevvel Sociaal geeft de hele zomer informatie op 

locatie over de dienstverlening van Trevvel Sa-

men. Vragen, zoals: Hoe vraag je een rit aan?, Hoe 

werkt Trevvel Samen?, Wat kost het?, komen aan 

de orde. In de praktijk blijkt dat de dienstverlening 

vooral eenvoudig moet zijn.

Oprichters en deelnemers van de Bloemenestafette
Kwaliteitscontroleur Trevvel 
Route, Hans Mensert
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Arno van Haasterecht nieuwe directeur
Op 1 augustus 2019 begon Arno van Haasterecht 

als algemeen directeur van Trevvel. Hij volgde Aad 

Romijn op, die deze functie ad interim waarnam na 

het vertrek van Ron van de Peppel in juni 2018. Van 

Haasterecht zegt daarover:

“Ik ben enorm trots dat ik nu mag werken voor een 

organisatie met zo’n belangrijke functie in de maat-

schappij en in het leven van mensen.”

Leeftijdsopbouw, mannen en vrouwen
Trevvel wil een solide en betrouwbare werkgever 

zijn. Daarom bieden we als het kan nieuwe perso-

neelsleden een vast contract. In 2020 werken er 

in totaal 199 mensen met een tijdelijk contract. De 

gemiddelde leeftijd van het eigen personeel is 47 

jaar. Hiervan zijn de chauffeurs gemiddeld 49 jaar 

oud en het overige personeel rond de 42 jaar.

Onderaannemers nemen ook een groot deel van 

de ritten voor hun rekening. In totaal zijn er ruim 

500 chauffeurs van buiten het bedrijf die voor 

Trevvel rijden. In 2019 zet Trevvel 37 uitzend-

krachten in, alleen op tijdelijke projecten en als 

er acute behoefte is aan extra personeel. Trevvel 

zet een aantal van hen na verloop van tijd zelf op 

de loonlijst.

Trevvel is een jonge organisatie. Eind 2017 
kwamen de eerste medewerkers in dienst. 
Daarna groeide het aantal medewerkers. 

De personeelsomvang van Trevvel stijgt in 2018 

naar een kleine 200 medewerkers. In 2019 wer-

ken er ruim 300 mensen bij Trevvel, exclusief on-

deraannemers, zzp’ers en uitzendkrachten. Het 

grootste deel van de medewerkers is chauffeur 

(249 medewerkers). De telefonische planning en 

de klantenservice hebben 27 formatieplaatsen. 

Qua achtergrond is de organisatie een afspiege-

ling van de bevolking van de stad Rotterdam. Bij 

de chauffeurs zijn mannen in de meerderheid met 

62 procent. Iets minder dan de helft van het eigen 

personeel is vrouw. Bij het callcenter is het aantal 

vrouwen in de meerderheid met 90 procent.

Trevvel heeft de afspraak met de gemeente een 

bepaald percentage medewerkers te betrekken 

vanuit de Social Return-regeling. Verderop leest u 

meer over de regeling. Chauffeurs waren tot voor 

kort relatief eenvoudig te werven voor die rege-

ling.

Voor Trevvel zijn een eigen gezicht en direct sturen 

op kwaliteit belangrijk. Vandaar dat er veel chauf-

feurs op de loonlijst staan. Dit in tegenstelling tot 

veel andere vervoerders die meer chauffeurs van 

derden inhuren. Wij streven voortdurend naar op-

timale kwaliteit.

TOTAAL Man in % Vrouw in %

Personenvervoer 284 188 66% 96 34%

Callcenter 43 6 14% 37 86%

Management /  
Overhead 16 11 69% 5 31%

TOTAAL 343 205 60% 138 40%

De verdeling van het personeel van Trevvel in 2020
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Social Return
Trevvel heeft met de gemeente afspraken over 

Social Return (de zogenaamde SROI-regeling). Het 

accent ligt op het creëren van werkgelegenheid 

voor mensen met een uitkering of met afstand 

tot de arbeidsmarkt. Het doel van de regeling is 

te zorgen dat de investering van de gemeente in 

Trevvel een concrete sociale winst (return) ople-

vert. Naast het gewone rendement. De gemeente 

Rotterdam is de grootste financier van Trevvel. Er 

mag daarom ook wel iets voor terugkomen. De af-

spraak met de gemeente is jaarlijks zeven procent 

van de omzet van de Social Return.

In de praktijk zijn het vaak mensen die om zeer uit-

eenlopende redenen een uitkering hebben. Veel 

mensen komen als chauffeur bij Trevvel in dienst 

en moeten wennen aan het arbeidsproces. Ze be-

ginnen vaak met kortere werktijden. Vanzelfspre-

kend wil het UWV deze groep graag helemaal uit 

een uitkeringssituatie krijgen. Het lukt helaas niet 

altijd om deze medewerkers fulltime werk te bie-

den.

In 2019 werken er 120 chauffeurs bij Trevvel vanuit 

de regeling. Op het callcenter werken dan 20 per-

sonen vanuit de Social Return. 

Uitdagende regeling
De zeven procent-afspraak geldt voor twee jaar. 

Daarna valt deze groep instromers niet langer onder 

de regeling en zijn ze ‘gewoon’ Trevvel-medewer-

kers. Het is lastig om elk jaar zeven procent van de 

omzet uit de Social Return te krijgen.

Een technische oplossing is om deze mensen na 

twee jaar weer te laten gaan. Het argument zou 

kunnen zijn dat deze mensen vanwege de opgeda-

ne ervaring elders gemakkelijker een baan vinden. 

Trevvel kan dan weer een aantal nieuwe medewer-

kers aantrekken in het kader van de Social Return. 

Bijscholing en cursussen
Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben bijscholing nodig. Veel nieuwe arbeids-

krachten hebben weinig opleidings- en werk-

ervaring. Daarnaast moeten chauffeurs weten hoe 

om te gaan met mensen met een beperking en 

mensen die begeleiding nodig hebben. Chauffeurs 

hebben praktische cursussen nodig, zodat ze kun-

nen omgaan met de doelgroep en andere (sociale) 

vaardigheden kunnen leren.

De uitdaging van de Social Return
De regeling brengt wel een uitdaging met zich mee. 

Als chauffeurs eenmaal aan hun baan gewend zijn, 

willen ze graag zoveel mogelijk uren draaien. Op 

die manier zijn ze niet langer afhankelijk van een 

uitkering.

Trevvel kan chauffeurs echter vaak geen voltijdse 

aanstelling geven. Dit geldt met name in het leer-

lingenvervoer. De hoeveelheid werk in het leerlin-

genvervoer is beperkt. Over het algemeen gaat het 

... aan de samenleving. Ik was heel lang 
werkloos voordat ik bij Trevvel aan de 
slag ging. Ik wil nu graag een steentje 
bijdragen aan de samenleving. Ik vind 
het fijn om ouderen echt goed te helpen. 
Ik ben trots op mezelf als ik mijn ritten 
netjes heb gereden. Trevvel is een goede 
plek voor me om te werken. Ik heb in de 
coronatijd pakketten bezorgd bij mensen. 
Met kleine dingen maak je mensen blij.”

Ik wil graag  
mijn steentje  
bijdragen...

Abdeslam L’Khaouri
Chauffeur Trevvel Samen
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om enkele uren in de ochtend en enkele uren in de 

middag. Daardoor stromen nogal wat goede men-

sen door naar banen elders. 

Daar ligt weliswaar een belangrijke taak voor Trev-

vel: mensen opleiden en coachen naar een an-

dere baan waar ze voltijds kunnen werken. Dat is 

goed voor de chauffeur, maar onwenselijk voor 

de kinderen. Immers, een andere chauffeur geeft 

onrust. Het gevolg is echter wel dat het aantal be-

schikbare mensen vanuit de Social Return-rege-

ling, steeds beperkter wordt. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in 2019 was gemiddeld 6,9 pro-

cent. Iets boven het landelijk gemiddelde van 5,1 

procent voor de sector vervoer. Of Social Return 

daarbij een rol speelt, is nog onbekend. Trevvel wil 

hier het fijne van weten. Daarom loopt er momen-

teel een verzuimonderzoek.

Medewerkerstevredenheid
IIn de zomer van 2020 laat Trevvel voor de tweede 

keer extern onderzoek doen naar de medewerker-

stevredenheid. De uitkomsten daarvan zijn be-

moedigend, de algehele tevredenheid krijgt een 

8.0. In 2019 was het cijfer een 6.9. Een bewijs dat 

de organisatie op de goede weg is.

De medewerkers op kantoor en de chauffeurs zijn 

gemiddeld erg tevreden over de werkgever. Zij 

noemen vooral als positief de collega’s, de ver-
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schillende teams waarin zij werken, de vrijheid en 

de afwisseling van het werk. Ook zijn medewerkers 

positief over hun leidinggevende. Als de commu-

nicatie verder verbetert, neemt de tevredenheid 

over de hele linie naar verwachting toe.

Communicatie, arbeidsvoorwaarden en doorgroei-

mogelijkheden bieden ruimte voor verdere verbe-

tering. Medewerkers geven aan zich te storen aan 

eenzijdige negatieve kritiek vanuit de media.

Medewerkers met een deeltijdfunctie – tot 20 uur 

per week – zijn tevredener dan medewerkers met 

een contract van meer dan 20 uur per week. Over 

het algemeen zijn chauffeurs vaker tevreden dan 

collega’s met een kantoorbaan.

Nieuwe Manager Operations
Op 1 juli 2020 start de Manager Operations. Raoul 

Verheij geeft de komende periode uitvoering aan 

de aanbevelingen en vervolgacties van het onder-

zoek. Te beginnen met aandacht voor verbeterin-

gen en heldere communicatie.

Medewerkers geven aan het ze het erg bijzon-
der vinden een steentje bij te dragen aan het 
bijzonder vervoer van ouderen. Bovendien ge-
ven verschillende medewerkers aan verbaasd 
te zijn over de mogelijkheden die er zijn binnen 
de Nederlandse maatschappij en dat ze daar 
een andere kijk op hebben gekregen dankzij hun 
werk binnen het sociale domein.”
 
Maatschappelijke betrokkenheid geeft positieve 
energie en een andere kijk op de wereld waarin 
we leven.”

Uit de medewerkerstevredenheidsrapportage Wordcloud uit de medewerkerstevredenheidsrapportage
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Positie van de Ondernemingsraad
Sinds september 2019 heeft Trevvel een Onder-

nemingsraad (OR). Na enkele maanden opleiding, 

werkt de OR zelfstandig. Dit gebeurt met hulp van 

een extern ambtelijk secretaris die het team ver-

der op weg helpt. Inmiddels speelt de OR een rol 

rond risico-inventarisatie, arbeidsvoorwaarden en 

vanzelfsprekend de coronacrisis. Ook de opleiding 

van chauffeurs en de regelingen rond de voertui-

gen hebben de aandacht van de OR. Volgens de 

voorzitter van de OR is communicatie op dit mo-

ment het belangrijkste onderwerp. De OR vindt het 

belangrijk dat iedere medewerker de RIVM- en de 

KNV-richtlijnen volgt. Zo voorkomen we dat onze 

reizigers risico lopen.

 

... voorzitter van de OR bevalt me prima. 
Aan de telefoon leer je mensen kennen, 
vooral tijdens de coronacrisis. Iedere 
avond belde dezelfde mevrouw me op 
voor een praatje. Met de OR zijn we nu 
bezig de juiste onderwerpen te kiezen. 
Communicatie staat bij mij voorop.”

De combinatie 
van mijn werk 
in het call- 
center en als...

Angela Batenbrug
Voorzitter van de OR

OROR
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Nieuw hoofdkantoor voor Trevvel
Begin 2020 opent Trevvel het nieuwe hoofdkan-

toor aan de Bahialaan. De locatie aan de Honinger-

dijk waar Trevvel ooit startte, is inmiddels veel te 

klein. De nieuwe locatie aan de Bahialaan herbergt 

onder andere de telefonische helpdesk, de plan-

ning en stafdiensten. Afdelingen zitten nu dichter 

bij elkaar en hebben daarom beter contact.
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KLANTTEVREDENHEID

Tevredenheid van de reiziger is het ijkpunt 
voor de inzet van Trevvel. Iedere dag zetten 
honderden chauffeurs, planners, telefonis-
ten en andere medewerkers zich in om het 
de klant naar de zin te maken. 

Iedere dag vraagt Trevvel de reiziger om aan te ge-

ven wat men van de dienstverlening vindt. Trevvel 

laat een onafhankelijk extern bureau permanent 

de tevredenheid van de reiziger meten. Hoe te-

vreden is men over het algemeen, hoe tevreden is 

men over de chauffeur en over de laatste rit.

Sinds mei 2019 vindt doorlopend reizigerstevre-

denheidsonderzoek plaats. Sindsdien meten we 

ook de ervaringen van Trevvel Route-reizigers die 

structureel gebruikmaken van vervoer.

Uit de cijfers komt naar voren dat de organisatie als 

geheel op de goede weg is in 2020. De klanttevre-

denheid nam toe, bij Trevvel Samen en Trevvel Route.

KLACHTEN

Het aantal klachten schommelt rond de 0,4 pro-

cent en is daarmee in lijn met het gemiddelde van 

de branche. Hoewel klachten onvermijdelijk zijn, 

streeft Trevvel ernaar het aantal structureel te ver-

minderen.

Klachten gaan vooral over:
 Het niet tijdig of helemaal niet vervoeren van 

reizigers.

 Het gedrag van en de behandeling door de 

chauffeur.

 Het vervoer met een onjuist voertuig, waar-

door bijvoorbeeld geen scootmobiel mee kan. 

 Tijdens de coronacrisis zijn er ook klachten 

over het niet dragen van mondmaskers door 

chauffeurs en passagiers.

Gedurende de periode dat Trevvel verantwoorde-

lijk is voor het vervoer zijn er tot dusverre vijf ern-

stige klachten over lichamelijk letsel. Dit gebeurde 

bij het uitstappen of door een noodstop. Trevvel 

geeft dergelijke zaken veel aandacht en (na)zorg. 

Vooral in de richting van de betrokkenen. Daar-

naast is een nauwkeurige behandeling noodzake-

lijk, ook vanwege de wettelijke aansprakelijkheid.

Het volgende hoofdstuk gaat over de aanpak en 

behandeling van klachten. Uit de grafieken blijkt 

dat het aantal klachten dankzij een nieuwe aanpak 

sterk afnam. 

R E I Z I G E R S - 
T E V R E D E N H E I D

2019 2020
Route Samen Route Samen

Waardering chauffeurs  
algemeen 9,05 8,43 8,76 8,59

Waardering laatste rit 7,14 7,49 7,51 8,05

Waardering dienstverlening 
algemeen 6,94 7,36 7,28 7,79
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Klachtenpercentage Trevvel Samen & Route
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In deze grafiek zijn de klachtenpercentages van 

zowel Trevvel Samen als Trevvel Route weergege-

ven. Dit is dus het aantal klachten in verhouding 

tot het aantal ritten. Het gaat om de klachten van-

af mei 2019 tot heden. Vóór deze datum werden 

de klachten voor Trevvel Samen en Trevvel Route 

samen gerapporteerd in plaats van gescheiden. 

Het aantal klachten voor Trevvel Samen neemt 

aanzienlijk af gedurende 2019. Het aantal klach-

ten van Trevvel Route is altijd stabiel geweest. Het 
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klachtenpercentage komt voor beide soorten ver-

voer niet boven de 0,4% uit. Omgerekend betekent 

dat dus minder dan 4 klachten per 1000 gereden 

ritten.
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Soms reed ik zes keer per week met Trevvel.  
In het begin ging er van alles niet goed.  
Begeleiding was er niet en op tijd halen was  
er ook niet bij. Of mijn vrouw werd opgehaald 
met een gewone auto, terwijl ze in een rolstoel 
zit. Ook de klantenservice was vroeger niet 
goed. Maar we kijken niet meer achterom, maar 
naar de toekomst. De nieuwe chauffeur heeft 
het hart op de goede plaats. Men haalt me nu op 
tijd op. Het gaat echt de goede kant op. Bij de 
slager op de hoek gaat het ook weleens ver-
keerd, dat begrijp ik ook wel. Het vervoer hier  
in Rotterdam zo goed als met Trevvel? Dat  
vind je nergens in Nederland.”

Ik ben sinds 
kort lid van de 
Adviesraad 
van Trevvel.

Rob Bouwens
Reiziger Trevvel Samen

50
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Trainingen op dit gebied vinden plaats in samen- 

werking met specialisten van instellingen en scho-

len van de doelgroepen.

 

3  Klachtafhandeling en Adviesraden
Als reizigers klachten hebben over het vervoer, is 

een juiste klachtafhandeling van groot belang voor 

het vertrouwen van de reizigers in de organisatie. 

Het driepuntenplan legt daarom veel nadruk op 

correcte klachtafhandeling.

De afdeling die zich bezighoudt met klachten staat 

in 2020 onder directe aansturing van de bestuur-

der. De afdeling is uitgebreid en de processen zijn 

verbeterd.

We reageren sneller op klachten, onder andere via 

webcare. Klachten via sociale media krijgen direc-

te opvolging. Het aantal klachten is mede daar-

door aan het eind van 2020 significant minder.

Reizigers, begeleiders, belangenbehartigers en 

medewerkers van zorg- en onderwijsinstellingen 

leveren vaak input die het aantal klachten vermin-

dert. Daarom kregen ze een stem in een advies-

raad. Deze raad komt regelmatig bij elkaar en ad-

viseert bij het invoeren van nieuwe procedures en 

wensen van reizigers.

Door het instellen van deze raad verstevigt Trevvel 

de band met reizigers en stakeholders. Hierdoor 

neemt het aantal klachten ook af. Zo kan Trevvel 

zien. Handig om beter te acteren op veranderin-

gen in verkeersdrukte en onverwachte situaties. 

De reiziger krijgt beter en proactief informatie.

2  Opleiding en training van chauffeurs
Chauffeurs zijn het visitekaartje van de onderne-

ming. Trevvel heeft opleidingen op drie niveaus: 

 Basisvaardigheden zoals een rijbewijs, een taxi- 

pas en vervoeren van personen in een rolstoel.

 Extra vaardigheden zoals vroegsignalering, 

kennis van EHBO, communicatie en het Cer-

tificaat Leerlingenvervoer.

 Verdere specialisatie. Meer kennis en vaar-

digheden over de specifieke doelgroep en de 

omgang daarmee.

DRIEPUNTEN- 
VERBETERPLAN

Eind 2019 stelt Trevvel een driepuntenplan op om 

de dienstverlening verder te verbeteren. De in-

formatieverstrekking aan de reizigers is een be-

langrijk onderdeel. Algemeen Directeur Arno van 

Haasterecht presenteert dit plan in februari aan 

de gemeenteraad. Het plan komt op hoofdlijnen op 

het volgende neer:

1  Ontwikkelen van een cockpit
De cockpit laat de reiziger, de afdeling planning en 

de chauffeur de actuele ontwikkeling van rit(ten) 

De Trevvel Cockpit



52

een ICT-onderzoek en een reizigers- en stake-

holderstevredenheidsonderzoek. De uitkomsten 

daarvan en het commentaar van Trevvel staan 

hieronder.

Eerder, in augustus 2019, geeft toenmalig alge-

meen directeur Aad Romijn in een interview aan 

dat Trevvel als ‘nieuwkomer’ last heeft van nega- 

tieve sentimenten in de lokale politiek en de media:

‘Dat je met argusogen wordt bekeken, is in zo’n situa-

tie niet vreemd. Zelf loop ik al lang mee in de sector, 

dus ik ben wel wat gewend. Maar dit overtrof alles 

wat ik tot dan toe had meegemaakt. Er was enorm 

veel aandacht vanuit de politiek. De media hebben 

we in sommige gevallen zelfs als vijandig ervaren. 

Losse uitspraken lukraak overnemen, meer dan 

eens geen wederhoor toepassen, incidenten breed 

uitmeten. Er zijn inderdaad incidenten geweest. Die 

zullen er met doelgroepenvervoer ook altijd zijn. Dat 

is inherent aan dit werk. Maar op basis van een los 

incident stellen dat Trevvel zijn zaakjes niet op orde 

heeft, is niet terecht.’

Borging kwaliteit dienstverlening Trevvel
De afgelopen jaren investeerden we in de kwali-

teitsverbetering en tussentijds zijn resultaten ge-

boekt. Toch was tot voor kort de kwaliteit nog niet 

systematisch en structureel geborgd en op niveau. 

Kortom, waar we op de ene plek storingen oplos-

ten doken ergens anders weer nieuwe storingen 

en fouten op.

de dienstverlening verder optimaliseren. De co-

ronacrisis vertraagde de start enigszins. Maar in 

de zomer van 2020 kwamen de raden weer bijeen 

om verdere maatregelen te bespreken.

De eerste adviesraad groeit gaandeweg uit tot drie 

raden die zich richten op vervoer van Trevvel Sa-

men-reizigers en Trevvel Route-reizigers (raden 

voor leerlingenvervoer en stakeholders). Niet al-

leen om klachten te bespreken, maar juist om te 

innoveren en de dienstverlening kritisch te volgen.

Korte lijnen met de Brede Raad 010 zorgen ervoor 

dat signalen Trevvel snel bereiken en zij samen-

werken aan oplossingen. Hierdoor zorgen we sa-

men dat de dienstverlening blijft aansluiten bij de 

behoefte van Rotterdammers.

KRITIEK OP TREVVEL

In 2018 en 2019 is er vanuit de Rotterdamse poli-

tiek kritiek op de kwaliteit van het vervoer. Ook de 

media melden klachten. De stiptheid, telefonische 

bereikbaarheid, reizigers- en stakeholderstevre-

denheid en het totaal van de dienstverlening krij-

gen kritiek.

De gemeenteraad zet het punt op de agenda. Er 

zijn meerdere debatten over Trevvel. De gemeente 

doet eind 2019 een aantal onderzoeken: een audit, 

een onderzoek naar de mobiliteitstevredenheid, 

Bij de start van Trevvel was het vervoer en de 
afwikkeling van de facturatie een puinhoop. 
De kwaliteit van de huidige ritten is stukken 
beter. Wat ik nog steeds mis is een dash-
board voor alle gebruikers waarin zij naast 
de facturatie kunnen zien of de gemaakte 
Trevvel-doelstellingen worden gehaald.”

“
Peter Hupperetz
Vader van een dochter die gebruikmaakt 
van Trevvel Route
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Trevvel vervoert me naar sportactiviteiten en de repe-
tities van een band. Ik geef Trevvel een voldoende. In 
de coronatijd waren er heel veel gecombineerde ritten 
en waren de taxi’s keurig op tijd. Alles staat en valt met 
op tijd komen. De keer dat iets niet goed gaat, blijft 
hangen. De keren dat het goed gaat, vergeet je al snel. 
Het is een lastige operatie om alles goed te krijgen. Als 
Trevvel op tijd reist, krijgen ze een ruime voldoende.”

Eric Buld
Reiziger Trevvel Samen

De keer dat iets 
niet goed gaat, 
blijft hangen.
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Trevvel staat voor het vervoer en de mogelijkheid 
voor kinderen om naar school te gaan. Een andere 
optie is er niet. Het is extreem belangrijk dat het 
vervoer veilig is. In meerdere opzichten: veilig in het 
verkeer, fijn en geborgen voor het kind en punctueel 
qua reistijd. Als aan deze randvoorwaarden niet 
wordt voldaan, gaat het op school niet goed die 
dag. Er is geen werkplek waar geen fouten worden 
gemaakt en er zitten veel kinderen in het voertuig. 
Toch gaat het vervoer in het algemeen goed. Een 
vaste chauffeur is cruciaal. De telefonische bereik-
baarheid van Trevvel is een verbeterpunt. De conti-
nuïteit in ritten en chauffeurs een aandachtspunt.”

Een vaste 
chauffeur is 
cruciaal!

Marijke Koch
Voorzitter van de adviesraad 
leerlingenvervoer en moeder van een kind 
in het leerlingenvervoer van Trevvel
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Conclusies gemeente
De gemeente geeft, binnen de gekozen samenwer-

kingsvorm, in mindere mate invulling aan een zake-

lijke houding en instelling richting Trevvel. Noch in 

de aansturing en het afdwingen van structurele ver-

beteringen als in de realisatie van de propositie. De 

(integrale) sturing en monitoring vanuit de gemeen-

te op de invulling van de afspraken met Trevvel zijn 

niet helder.

Op verzoek van de wethouder voerde M&I/Partners 

het ICT-onderzoek uit. M&I/Partners is een onafhan-

kelijk ICT-adviesbureau voor de zorg en overheid. 

De conclusie was dat geen twijfel meer hoeft te 

bestaan over de juistheid van informatie (bijv. stipt-

heidscijfers) vanuit Trevvel.

De uitkomsten van de andere onderzoeken en de op-

vatting van Trevvel worden hieronder beschreven.

Aanbevelingen en opvolging
Een belangrijke aanbeveling is dat de gemeente en 

Trevvel sluitende afspraken maken over de mobili-

teitstevredenheid, de klanttevredenheid, de kwa-

liteit van de dienstverlening en de punctualiteit. 

 Een belangrijk deel is kritisch. Punten voor 

verbetering zijn: stiptheid van het vervoer, het 

gebrek aan professionaliteit en houding van 

chauffeurs en de communicatie met Trevvel.

Opvallend is dat juist de contactpersonen die zelf 

niet met Trevvel reizen aangaven dat reizigers niet 

tevreden lijken met het vervoer. Dit terwijl de reizi-

ger zelf Trevvel gemiddeld een 7 geeft.

Conclusies reizigers- en  
stakeholderstevredenheid
Reizigers lijken positiever dan stakeholders over 

de dienstverlening van Trevvel.

 

Trevvel stelt naar aanleiding van de uitkomsten 

een verbeterplan op. De trainingen voor chauf-

feurs krijgen extra aandacht. Iedere ontevreden 

reiziger is er voor Trevvel één teveel.

Sturing en monitoring gemeente 
De gemeente heeft grote ambities met de aanbe-

steding van het doelgroepenvervoer. Bij de aanbe-

steding is bewust gekozen voor een nieuwe aanpak 

met veel vrijheid voor de aanbieders. De klassieke 

sturing op de indicatoren als stiptheid en bereik-

baarheid is losgelaten. Hiervoor in de plaats kwam 

de mobiliteitstevredenheid. De gemeente stuurde 

vooral op de implementatieproblemen, klachten 

en incidenten in het doelgroepenvervoer. Er zaten 

in eerste instantie geen afrekenbare prestatie- 

afspraken in het contract met Trevvel.

Verbeterinspanningen
De verbeterinspanningen die Trevvel doorvoert 

zijn vooral gebaseerd op individuele klachten. Het 

verbeterproces is ad hoc en incident-gestuurd. In 

2018 en 2019 zijn er veel repeterende klachten en 

verspringende klachtencijfers.

Verbeter-bereidheid
De gemeente ziet bij de gesprekken met manage-

ment en personeel van Trevvel een grote verbe-

ter-bereidheid. Binnen Trevvel is sprake van een 

gedrevenheid, gericht op leren en verbeteren.

Klantervaring 
Tussen de gemeente en Trevvel zijn geen formele 

afspraken over wat tevredenheid is. Trevvel rap-

porteert sinds 2019 aan de gemeente continu een 

aantal aspecten van de klanttevredenheid voor 

Trevvel Samen. Vanaf het tweede kwartaal ge-

beurt dit ook voor Trevvel Route.

Stakeholderstevredenheidsonderzoek
Telefonisch onderzoek naar de tevredenheid van 

belanghebbenden vindt eenmalig plaats onder 30 

contactpersonen. Deze respondenten werken op 

locaties waar Trev vel het vervoer verzorgt. Zij ma-

ken zelf geen gebruik van het vervoer. De belang-

rijkste conclusies:

 Meer dan de helft van de contactpersonen is 

gematigd tevreden over de algemene dienst-

verlening van Trevvel.
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   –  het formaliseren van handelingen in proto-

collen

   –  controle bij zogenaamde changes van soft-

wareleveranciers

   – betere beschrijving van procedures

   –  betere controle op accounts en autorisatie 

van systemen.

Opvolging door Trevvel 
Vanaf het begin van het jaar 2020 werkt Trevvel 

dag en nacht om de kwaliteit van de dienstverle-

ning te verbeteren. En dat is te zien in de cijfers. 

De scores gaan fors omhoog, de klanttevreden-

heid neemt sterk toe. Met name de implementatie 

van het driepuntenplan heeft geleid tot:

 Een betere communicatie naar reizigers en 

stakeholders door een stakeholdersportaal 

voor zorgaanbieders en scholen (operationele 

cockpit) waardoor er direct zicht is op de rit.

 Een betere communicatie door reizigers 

proactief te bellen wanneer een vertraging 

verwacht wordt.

 Afronding van opleidingen en trainingen van 

chauffeurs en het in gang zetten van een tra-

ject van voortdurende bijscholing. Het aantal 

klachten over chauffeurs neemt af.

 Adviesraden die operationeel zijn en regel-

matig vergaderen om lopende en nieuwe 

zaken door te nemen. We acteren hierdoor 

sneller op tekortkomingen.

 Een klantenservice die direct valt onder de 

verantwoordelijkheid van de bestuurder.

 Een nieuwe functie vanaf 1 juli, een Manager 

Operations, die zich fulltime richt op het ver-

beteren van de werkzaamheden.

 Kwaliteitscontroleurs die de kwaliteit van de 

dienstverlening van Trevvel bewaken en be-

vorderen. 

 ICT-gerelateerde handelingen verbeteren 

door:

Actiepunten voor Trevvel:
De actiepunten voor Trevvel die uit de onderzoe-

ken naar voren kwamen zijn helder:

 Vul de verbetercyclus in en geef kwaliteitsbor-

ging een volwaardige plek in de organisatie.

 Realiseer de toezeggingen uit de propositie 

en stem dit af met de gemeente.

 Betrek klanten en stakeholders bij de verbe-

tering van de kwaliteit van de dienstverlening 

en verbeter het klantenprofiel.

 Communiceer proactief richting klanten sta-

keholders. Kom tegemoet aan verwachtin-

gen van klanten.

 Laat de ICT-systemen beter aansluiten op de 

informatiebehoefte van de gemeente.

Gemeente 
Uit de onderzoeken kwamen ook aanbevelingen 

voor de gemeente naar voren:

 Zorg dat Trevvel de toezeggingen uit de pro-

positie realiseert.

 Geef als opdrachtgever, binnen de gekozen 

vorm van partnerschap, actiever invulling aan 

monitoring en sturing van de uitvoering van 

het contract door Trevvel.

 Zorg voor een goede coördinatie van het con-

tract met Trevvel en een centraal bevoegd 

contractmanager.

 Zorg voor meer coördinatie en regie op alle 

klachten. Zo krijg je meer zicht op klachten en 

de juiste beoordeling en afhandeling hiervan. 
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In de aanbestedingsfase drong de gemeen-
te aan op duurzaamheid bij de uitvoerder. 
De stad Rotterdam streeft naar een leefbaar 
klimaat, waar schone lucht vanzelfsprekend 
is. Het is cruciaal voor Trevvel om bij het uit-
voeren van meer dan 7.000 tot 8.000 ritten 
per dag zoveel mogelijk gebruik te maken 
van voertuigen die geen CO2 uitstoten.

Trevvel maakt van meet af aan gebruik van een 

groot aantal emissievrije voertuigen. Daarnaast 

spreekt Trevvel met de gemeente af om het aantal 

emissievrije ritten steeds verder uit te breiden. In 

een stad als Rotterdam is schone lucht cruciaal.

Bij de inschrijving voor de vergunning in 2017 was 

de verwachting dat we over elektrische rolstoel-

voertuigen konden beschikken. Drie jaar later zijn 

deze rolstoelvoertuigen nog niet beschikbaar.

Op dit moment testen we nieuwe elektrische 9-per-

soonsbussen. Ons doel is dat in 2021 deze bussen 

de 150 dieselbussen vervangen.

Trevvel heeft grote ambities op het gebied van 

duurzaamheid en verwacht de komende jaren fors 

te investeren in elektrische voertuigen. Trevvel wil 

koploper worden op dit gebied, zowel in de stad als 

in de hele branche.

2018 2019

F I C T I E V E K M ’ S 8.200.000 8.200.000

P E R C E N TAG E 70% 75% 

E M I S S I E V R I J E K M ’ S 5.740.000 6.150.000 

Trevvel zoekt in 2019 chauffeurs die 
elektrisch rijden. Elektrische chauffeurs 
ontvangen een bonus voor hun bijdrage 
aan duurzaamheid.
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Wij streven  
naar een  
gezond en  
schoon
Rotterdam!” 
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Trevvel
is op weg  
naar steeds 
beter.” 

T O T  S L O T
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Voor het jaar 2021 maken we nieuwe afspraken 

met de gemeente, omdat we verwachten dat we 

door corona minder ritten rijden. Daarom verlaagt 

de gemeente ons bedrag met twee miljoen euro.

De solide basis die er de afgelopen periode is ge-

legd maakt het mogelijk voort te bouwen aan een 

succesvolle organisatie. Trevvel blijft ook na de co-

ronacrisis organisch groeien. In dienstverlening en 

kwaliteit. Met innovatie en duurzaamheid hoog op 

de agenda. Trevvel biedt zekerheid voor alle reizi-

gers. Dat is ons einddoel. Zo creëren we een kring 

van ambassadeurs. Sterker nog, we creëren fans in 

alle geledingen van de Rotterdamse maatschappij.

We hopen met dit jaarverslag een beeld te geven 

van een jonge organisatie die met veel enthou-

siasme en doorzettingsvermogen steeds verder 

wordt opgebouwd. Met mooie verhalen van me-

dewerkers en stakeholders. Een organisatie die 

toegevoegde waarde heeft voor iedere Rotter-

dammer die we vervoeren. En zoals de feiten aan-

tonen: Trevvel is op weg naar steeds beter.

Trevvel werkte in 2020 keihard en ontwikkelde 
zich tot een betrouwbare speler voor alle samen-
werkingspartijen, stakeholders, de Brede Raad 
010 en de gemeenteraad van de stad. Met altijd de 
reiziger voorop.

De wethouder schreef daarover op 26 november 

2020: ‘Het afgelopen jaar is de kwaliteit van dienst-

verlening op veel vlakken verbeterd: de prestaties 

van Trevvel en de tevredenheid van klanten stijgen 

zichtbaar. De combinatie van goede prestatiecij-

fers, de afronding van de verbetermaatregelen en 

de goede resultaten van het klanttevredenheidson-

derzoek maakt dat ik tevreden ben over de uitvoe-

ring van het doelgroepenvervoer door Trevvel.’

In 2020 reden we minder ritten. Daarom betaalt 

Trevvel een miljoen euro terug aan de gemeente. 

6 1

Bronnen:
-   https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2015/10/01/

rotterdam-past-dialoogprocedure-toe-bij-aanbeste-
ding-doelgroepenvervoer/

-   https://www.trevvel.nl/eerste-rit-trevvel/
-   Brief d.d. 17 juni 2020 van Wethouder S. de Langen aan 

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
-   Medewerkerstevredenheidsonderzoek augustus 2020. 

Bureau Markteffect Eindhoven
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Instellingen Trevvel Samen & Route

Trevvel Samen 
Aafje 

Jeugdzorg

Pameijer

Antes

Auris

AC Woutershof

Accent 

Humanitas

ASVZ

Middin

Horizon

Blijdorp

BSl Wereldwijs

Bavo 

Laurens

BSO Frits Ruysstraat

Carpe Diem

Chr. S.G. Calvijn

Conducteurhof (Zorgfamilie)

Croissanterie de Snor

CVD de Nok

CVD Havenzicht

CVD Stelle

Daltonschool Overschie

DB Atrium

DB Capelle

DB Graaf Florisstr.

Lelie Zorggroep

Gemiva

DB Helga

De Archipel

De Bouwsteen

De Helga

De Koekfabriek 

De Zellingen

De Piloot

Kentalis

Ipse de Bruggen

de Rank ZML

De Regenboog SO

De Koppeling SBO

Develstein College

Distinto

Molenwei

Heldringschool

Herman Broerenschool Delft 

Het Segment

Dr. J. Woltjerschool

Einstein Lyceum

El Furkan

Enver 

Erasmiaans Neptunus

Erasmus MC

Ericaschool

Feijenoord stadion

Fietsenstalling Centraal Station H

Fietspunt

Focus College

GGZ team Alexander/Capelle

Ibn-I Sina

IBS Ababil

Jomajole kwekerij Middelweg

Lievegoed

Argos

Kringloopwinkel Rataplan

Laurens Lyceum

Trivium

Parnassia

Robedrijf Rotterdam

Robedrijf Capelle Werkt

LMC

LMC Vakcollege Zuidrand

Maerlant

Zuidwester Grote Hagen

Maurice Maeterlinckschool

Maxima College

Meester Baarsschool

Middelpunt PC Basisschool

Mytylschool “De Brug” 

Nico Adriaans Stichting
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OBS De Barkentijn

OBS De Groene Palm

OBS Duo 2002

OBS Het Pluspunt O-Beijerland

Oostervant Recreatiecentrum

Openluchtschool de Recon SO

OSG Nieuw Zuid Hillevliet

OSG Nieuw Zuid Olympia College

Ouderendagcentr. Sen. Plus 

Paus Johannesschool 

Philadelphia Zorg

Pleysier College Delft

Pluspunt OBS

Puryn 

Raeger Autismecentrum  

Rotterdam PGB

Reg SGM Hoeksche Waard

RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Ronteltap Films & TV

SBO De Kameleon

SBO De Kring

Sbo De Tandem

SBO de Wijngaard

SBO Hoogvliet

SBO Johannes-Martinus

SBO Lucasschool

SBO Op Maat

SBO Sonnevanck

SBO van Heuven  

Goedhart Oaosterhagen 

School Spec. BO Laurens-Cupertino

Schreuderschool A.J. SO

Shri Saraswatie

SO BAO De Branding Spijkenisse

SO De Cirkel

SO De Watertoren Brielle

Sophia Kinderkliniek db

Spon Bleyburgh VSO

Sporthal Margriet

St. Mattheus 

Stage Aamer Wassim

Stage Aleyna

Stage Autoservice de Kuip

Stage CSU

Stage De 2-Wieler

Stage De Boei Vlaardingen

Stage De Buurtvrouw

Stage de Buytenhof 

Stage de vrolijke Mol

Stage Frobel op Zuid

Stage Natuur en Milieu 

Stage Ralind Bleiswijk

Stage Reclassering

Stage SCO Diensten

Stage stichting Bont

Stage Visio Onderwijs Breda

Stage Werkboerderij Nooitgedacht

Stage WP Schollevaar

Stal Brand Lekkerkerk

Stichting Pluspunt Rotterdam

Tyltylschool Rotterdam VSO

Visio Onderwijs Rotterdam

Voorthuysenschool Dr. A. van 

VSO Herenwaard

Youz

Yulius 

Zorgboerderij de Bernerboefjes

Zorgboerderij Hazerswoude-Dorp

Zorgboerderij Oogstgaag

Zorgboerderij Tro Tardi

Zorgcentrum de Irishof
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Instellingen Trevvel Samen & Route

Trevvel Route 
Aafje

ABA

Accent

Antes 

Auris

Bavo Grondherendijk

Bergse Veld School (SO)

Bleyburgh VSO

BSO Rotterdam Noord (ASVZ)

CBS Het Middelpunt

Chr. S.G. Calvijn

CSBO Bergkristal

De Archipel

De Ark

De Bolster 

De Branding

De Burcht speciaal kindcentrum (SO)

De Koppeling SBO

De Korenaer

De Piloot

Instituut Mr. Schats Dalweg

Ipse de Bruggen Hoogvliet

ISW interconfessionele scholengroep

Jacobus Fruijtier

KDC Lombardijen Gorgiashof (ASVZ)

Kentalis Compas St. Michielgestel

Klepperwei (Argos)

Laurens Antonius 

Lelie Zorggroep Atrium

Lena Blok-Woutsstraat (ASVZ)

Libanon Lyceum (Pameijer)

Maerlant

Marsdiep

Mattheus SO

Maurice Maeterlinckschool

Maxima College

MOB Boekenrode

Mytylschool de Brug VSO PRO

Noggus (ASVZ)

OBS De Bouwsteen

De Rank (SO/VSO)

De Regenboog (SO)

De Viersprong

De Watertoren Brielle (VSO)

De Windroos

Enver TriviumLindenhof

Erasmiaans gymnasium

Ericaschool (VSO)

Filtergebouw

Firdtjof Nansen

Focus College

Gelinckschool Spijkenisse

Gemiva De Hoekmaat

GO OC Myosotis (Pameijer)

Heldringschool

Herman Broerenschool

Horses & Co

HPC Charlois

HPC Zuidwijk

Humanitas De Leeuwenhoek
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OBS Pluspunt

Onze Zaak (Pameijer)

Oostervant Recreatiecentrum

Openluchtschool de Recon SO

Ouderendagcentrum Senioren Plus

Pameijer Sliedrechtstraat

Pleysier College

Pluryn (Jan Pieter Heije)

Raeger Autismecentrum Spijkenisse

Reakt Parnassia Vredehof Oudedijk

Reg SGM Hoeksche Waard

REV Rijndam (ASVZ)

Rijnstroom College Hoogvliet

RObedrijf Bosland

Roncalli Mavo

Rotterdam College VSO

SBO De Cirkel

SBO De Kameleon

SBO De Kring

SBO De Oostvogel

SBO De Tandem

SBO De Wijngaard

SBO Johannes-Martinus

SBO Laurens-Cupertino

SBO Sonnevanck

SBO van Heuven Goedhart

School2Care De Vliet

Schreuder College Quackstraat

Seys Centra

SGM Harreveld

Shri Saraswatie

Smaakt Gezond (Pameijer)

Stage Albert Heijn XL

Stage Frobel op Zuid

Stage Pameijer

Stage Rijckehove Zellingen

Stichting Distinto

Thuishaven Charlois

Tyltylschool Rotterdam VSO

Visio Onderwijs Rotterdam VSO

Voorthuysenschool (SO)

Willeboerschool (SO)

Woon-Werk Nieuwe Ommoordseweg

Yulius Reijerwaard College (VSO)

Zellingen Rijckehove

Zorgboederij Nieuwe Beerpolder

Zorgboerderij De Bernerboefjes

Zorgboerderij Noordeloos

Zorgfamilie Conducteurhof

Zuidwester Sportlaan

ZZ De Kade (Middin)
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Partners van Trevvel

Een waardevolle sociale bijdrage leveren, kunnen we niet alleen. Op de eerste plaats krijgen we de 
hulp van een belangrijke partner: de gemeente Rotterdam. Daarnaast omringen we ons met andere 
partijen die ‘thuis zijn’ in de stad. Zij helpen ons om onze (sociale) bijdragen mogelijk te maken.


