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De resultaten van deze eindmeting komen in grote lijnen overeen met de tendensen die ook al uit de beide
tussentijdse metingen zijn geconstateerd. Zowel de Tripperpasgebruikers als het personeel zijn positief tot zeer
positief over het gebruik van en werken met de Tripperpas. Er wordt wel door zowel reizigers als door
chauffeurs een aantal knelpunten naar voren gebracht, maar blijkbaar compenseren de positieve ervaringen de
minpunten zodanig, dat men het jammer zou vinden wanneer de proef met de Tripperpas in januari 2003 zou
eindigen en geen landelijke navolging zou krijgen.
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De belangrijkste meerwaarde van de Tripperpas boven het reguliere systeem (in de meeste gevallen de
strippenkaart) is het JHPDN waarmee men kan reizen. Eénmaal een Tripperpas aanschaffen en je hebt altijd een
geldig vervoerbewijs op zak. Nooit meer nadenken over het aantal nog bruikbare strippen en niet meer
regelmatig in de rij hoeven staan om een nieuwe kaart aan te schaffen blijken in hoge mate bij te dragen aan het
reisgemak. Ook het VDPHQUHL]HQ blijkt een positief gewaardeerd aspect van de Tripperpas: steeds meer mensen
maken gebruik van deze mogelijkheid.

Het NUHGLHWV\VWHHP (achteraf door middel van een automatische incasso) bevalt de Tripperpasgebruikers in
principe goed, maar niet iedereen heeft vertrouwen in de juistheid van de berekening van het afgeschreven
bedrag. In veel gevallen voldoet het gebruiksoverzicht in onvoldoende mate als een controlemiddel, omdat de
duidelijkheid ervan in de ogen van veel respondenten te wensen overlaat. Een op de tien reizigers heeft behoefte
aan een oplaadbare kaart; bijvoorbeeld waarmee men een bepaald aantal kilometers zou kunnen inkopen. Men
zegt op deze manier meer overzicht over de eigen uitgaven te houden, terwijl de frequentie waarmee je dan
opnieuw ‘tegoed’ moet verkrijgen minder hoog is dan wanneer je telkens een strippenkaart zou moeten kopen.
Voorwaarde is dan wel dat de reiziger op elk gewenst moment de pas kan opladen.

Net als in de voorgaande metingen is het reizen voor het YRRUGHOLJVWH�WDULHI in de beleving van de
Tripperpasgebruikers niet het grootste voordeel; wellicht omdat als gevolg van het betaalsysteem het financiële
voordeel voor de reiziger niet direct inzichtelijk is. Reizigers kunnen aan de hand van de gebruiksoverzichten
niet nagaan wat het verschil is tussen het bedrag dat ze met de Tripperpas hebben verreisd versus het bedrag dat
met het gebruik van de strippenkaart of abonnement voor dezelfde reizen kwijt zouden zijn geweest. Sommige
reizigers zijn er zelfs van overtuigd dat het reizen met de Tripperpas in sommige gevallen duurder is dan met een
andere kaartsoort (strippenkaart, Stadjerspas).

Gedurende de veldwerkperiode hebben zich frequent technische storingen voorgedaan. In de resultaten laat zich
dit terugzien in het feit dat de Tripperpasgebruikers steeds minder te spreken zijn over het functioneren van de
apparatuur in de bus. Dankzij het toelatingsbeleid van de chauffeurs is men echter wel tevreden over de wijze
waarop men met deze storingen omgaat. Deze VWRULQJVJHYRHOLJKHLG in de hardware brengt echter wel het
vertrouwen van de reiziger aan het wankelen over het functioneren van de software: het administratiesysteem en
heeft men behoefte aan controle van het afgeschreven bedrag. Hoewel de gebruiksoverzichten tegenwoordig zijn
gespecificeerd, kan men aan de hand daarvan nog steeds niet (eenvoudig) beoordelen of het afgeschreven bedrag
correct is berekend. De behoefte aan controle in de Groningse situatie is wellicht ook de reden dat men, op basis
van de Groningse ervaringen zich liever ‘actief’ blijft aanmelden dan wanneer dit bijvoorbeeld door
poortdetectie automatisch gebeurt. Overigens blijkt men in het functioneren van een landelijk systeem bij
voorbaat veel vertrouwen te hebben: “wanneer een dergelijk systeem landelijk wordt ingevoerd, moet het wel
goed zijn”. Men geeft dan de voorkeur aan de ‘passieve’ registratie (bijvoorbeeld met poortdetectie).



Tot slot ook blijkt dat de ‘visuele slijtage’ van de Tripperpas in de ogen van de reiziger, een rol te spelen bij het
vertrouwen in een goed functionerend(e) pas en systeem.

Het DIPHOGHQ is in de ogen van de Tripperpasgebruikers een belangrijk minpunt van het systeem. Met name
wanneer het druk is bij de uitgang van de bus blijken de apparaten lastig bereikbaar en treden er nog al eens
leesfouten op. Overigens heeft men over het DDQPHOGHQ weinig klachten. Wellicht omdat dit men voorheen met
de strippenkaart ook al bij binnenkomst een handeling diende te verrichten. Bovendien kan men met de
Tripperpas– indien men alleen reist – zonder een handeling van de chauffeur doorlopen. Dit zou een reden
kunnen zijn dat het aanmelden met de Tripperpas in de beleving van de reizigers sneller gaat dan wanneer de
chauffeur een strippenkaart moet stempelen. Het afmelden daarentegen is voor de reiziger een extra handeling in
vergelijking met de reguliere situatie en zal daarom een minimum aan moeite en tijd moeten kosten om door de
reiziger volledig geaccepteerd te worden.

Het risico van verlies of diefstal blijkt een ander punt van aandacht te zijn in de ogen van de reiziger: men heeft
het gevoel dat er dan ‘onbeperkt’ misbruik van de pas kan worden gemaakt. Dit gevoel wordt versterkt wanneer
de pas landelijk en in meerdere modaliteiten te gebruiken is.

Verder zouden de reizigers graag zien dat de Tripperpas niet alleen een strippenkaart en P+R tarief omvat, maar
dat er meerdere kaartsoorten in zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld kaartjes voor de nachtbussen. Bij een landelijk
systeem zouden volgens de reizigers ook diverse functionaliteiten, bij voorkeur OV-gerelateerd, kunnen worden
gecombineerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de voordeelurenkaarten van de NS.
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Ook reizigers die de Tripperpas niet meer gebruiken, blijken nog steeds positief te zijn over het systeem. Het
belangrijkste motief om de Tripperpas aan te schaffen was om altijd een geldig vervoerbewijs op zak te hebben.

De meeste ex-gebruikers hebben de Tripperpas aan de kant gelegd, omdat ze niet of nauwelijks meer met het
Groningse stadsvervoer reizen, niet omdat ze ontevreden zijn over (werking van) de Tripperpas. Met name de
beperking van de proef (geen geldigheid van de Tripperpas in streekbussen) heeft hier parten gespeeld. In de
meeste gevallen hebben de hierboven geschetste knelpunten dus geen rol van doorslaggevende betekenis
gespeeld bij de beslissing om de Tripperpas niet meer te gebruiken. Het deel van de ex-gebruikers die de pas om
andere redenen niet meer gebruiken, zouden het reizen met de Tripperpas heroverwegen, wanneer deze
knelpunten (met name het afmelden) zouden worden verbeterd.
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Het personeel lijkt minstens zo prettig te werken met de Tripperpas als met het reguliere systeem en is dan ook
voorstander van een voortzetting van de proef, bij voorkeur tot er een landelijk systeem is geïntroduceerd.

Met name de doorstroom van de Tripperpasreizigers (vooral wanneer er op één pas wordt samengereisd) en
minder contanten in kas (hogere sociale veiligheid) worden door de chauffeurs als belangrijkste voordelen
gezien van de Tripperpas boven het reguliere systeem.

Knelpunten die de chauffeurs aandragen zijn met name gelegen in de storingsgevoeligheid van het systeem en
daarmee samenhangende problematiek van hoe te handelen bij storing (ook richting reizigers die niet met de
Tripperpas reizen), de controlemogelijkheden van de chauffeur en de daarmee samenhangende
fraudegevoeligheid van het systeem en de werkbaarheid van het bedieningspaneel.
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De resultaten van de eindmeting bieden de – vanuit het oogpunt van reizigers en personeel - aanknopingspunten
voor de landelijk te ontwikkelen chipkaart voor het openbaar vervoer.

Zeker bij een landelijk systeem is het van cruciaal belang om het vertrouwen van de klant en van het personeel te
winnen èn te behouden in de goede werking van het systeem.

Een van de meest essentiële voorwaarden daarbij is een feilloos functionerend systeem. Dan gaat het zowel om
de apparatuur in het vervoermiddel zelf (de hardware) als om de software in het backoffice-systeem. Bij
storingen - technisch, of gebruikergerelateerd - dient zowel de reiziger als het personeel op de hoogte te zijn van
de geldende voorwaarden. Het systeem zou zodanig moeten zijn opgezet, dat gebruikersgerelateerde ‘leesfouten’
niet of nauwelijks mogelijk zijn. Reizigers geven aan dat hun voorkeur, zeker bij een landelijk systeem, uitgaat
naar kaartdetectie via ‘poorten’ waar ze bij binnenkomst en vertrek doorheen lopen (mits voldoende feedback
wordt gegeven). Indien een en ander niet technisch realiseerbaar is, dient op een andere wijze zorg te worden
gedragen voor een betrouwbaar en zo eenduidig mogelijk aan- en afmeldsysteem voor de reiziger. Wanneer de
chipkaart niet functioneert, dient de reiziger zich te kunnen wenden tot een goed geïnstrueerde helpdesk, die de
klachten daadwerkelijk in behandeling neemt en daarover helder communiceert met de reizigers. Een goede
klachtenafhandeling is immers een essentieel instrument voor het behouden van klantentevredenheid.

Daarnaast kan het vertrouwen van de consument worden gesterkt door een optimale controleerbaarheid aan te
bieden. Ten eerste door middel van een snelle en eenduidige feedback (audiovisueel) bij het aan- en afmelden in
het vervoermiddel zelf. Ten tweede door een duidelijk gebruiksoverzicht te bieden, waarop per rit tenminste de
volgende gegevens staan vermeld: tijd, plaats, haltenaam herkomst, haltenaam bestemming en het daaraan
verbonden reisbedrag. Ten derde dienen de reizigers te allen tijde de reisgegevens - bij voorkeur de reizen die
zijn gemaakt na de laatste verrekening - te kunnen bekijken, bijvoorbeeld via mobiele/persoonlijke lezers of via
internet.

Om aan reizigers duidelijk(er) te communiceren – en bevestigen - dat zij voor het meest voordelige tarief reizen,
zou tijdens het eerste jaar van de landelijke introductie ook eventuele verdisconteringen op het gebruiksoverzicht
kunnen worden vermeld, maar wel zodanig dat de berekening voor de klant duidelijk en eenduidig is. Een andere
manier waarop de reiziger controle kan houden over de eigen uitgaven is om een oplaadbare chipkaart aan te
bieden. Voorwaarde is wel dat deze op elk gewenst moment kan worden opgeladen, bijvoorbeeld via de
(mobiele) telefoon of via internet. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan het belangrijkste ‘gemaksaspect’.
Zeker wanneer de kaart landelijk en in verschillende modaliteiten wordt ingevoerd en het om grotere bedragen
gaat, heeft men behoefte om meer zicht te houden op de reisuitgaven via de chipkaart.

Andere zaken waarover bij de ontwikkeling van de landelijke chipkaart voor het openbaar vervoer over na dient
te worden gedacht, zijn:

· Het uitbreiden van controlemogelijkheden en – bevoegdheden (bij chauffeurs).

· Het combineren van andere (reisgerelateerde) functionaliteiten met de OV-chipkaart.

· Het integreren van alle kaartsoorten (bijvoorbeeld nachtbussen, NS-voordeelurenkaart, etcetera.)

· Het vergroten van de duurzaamheid van de chipkaart; (visuele) slijtage als gevolg van een frequent gebruik
dient te worden vermeden.

· Het aanpassen aan het bedieningspaneel (goede verlichting, numerieke toetsen en duidelijke codes).

Tot slot is het van essentieel belang zowel reizigers als personeel vooraf en vervolgens continu goed te
informeren en instrueren over de:

· werking van het systeem (in het bijzonder het aan- en afmelden);



· gebruiksmogelijkheden van de chipkaart;

· tariefhantering;

· reisvoorwaarden in geval van storingen.


