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Afsprakenkader vervoer inclusief Weerprotocol 

1. Inleiding  

 

Dit document bevat een kort en bondig afsprakenkader dat een duidelijke basis biedt aan alle bij het vervoer 

betrokken personen t.w.  cliënt(vertegenwoordiger), begeleiders wonen & dagbesteding en bij VCP  

Bij niet nakomen van afspraken is ook duidelijk wie waarop kan worden aangesproken. 

 

Gebruikte afkortingen in dit document: 

VCP = Vervoers Coordinatie Punt 

DAC = Dagactiviteiten centrum 

KDC= Kinderdagcentrum 

RCR= Regionale Cliënten Raad 

DTZC= De Twentse Zorgcentra 

 

2. Werkwijze 
Overzicht van de afspraken rondom afspraken, communicatie, calamiteiten en veiligheid bij taxivervoer van 

wonen naar dagbesteding en vice versa. 

 

• Communicatie 

De dagelijkse communicatie op het gebied van vervoer naar en van de dagbesteding geschied voor 

thuiswonende cliënten altijd tussen de cliëntvertegenwoordiger en de te bezoeken (dagbesteding)locatie van 

DTZC. Voor cliënten die intramuraal wonen verloopt de dagelijkse communicatie via de (persoonlijk) begeleider 

Wonen. 

 

Telefoonnummer van die locatie dient bekend te zijn bij alle cliënten/wettelijk vertegenwoordigers bij de start 

van de dienstverlening. 

 

Buiten de openingstijden van de te bezoeken (dagbesteding)locatie kan rechtstreeks het VCP gebeld worden 

telefoonnummer  088  4304170/4171 of via de mail naar het mailadres vervoerscoordinatiepunt@dtzc.nl  

De openingstijden van het VCP zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 17.30 uur. 

 

Er kunnen geen afspraken worden gemaakt of vervoersmutaties worden aangegeven in een onderling overleg 

met de chauffeur! 

 

• Calamiteiten 

Bij extreem weer voorziet het ‘werkinstructie bij  warm weer’. Raadpleeg bij extreem weer de website van De 

Twentse Zorgcentra (https://www.detwentsezorgcentra.nl). Communicatie bij calamiteiten geschied tussen het 

(regio)management, VCP, DTZC voorzieningen en cliëntvertegenwoordigers. 

 

• Veiligheid 

- Bij vervoer van nieuwe cliënten in een rolstoel moet voor het vervoer start bekend zijn of de rolstoel veilig 

vast gezet kan worden. Tevens dienen ook de afmetingen van de rolstoel bekend te zijn bij VCP. Door 

ontbreken van regels betreffende uniforme bevestigingsmaterialen is dit van belang. Aanpassingen kunnen 

http://dtzcweb2/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=79ef755f-4782-4f67-b1a2-adaaf1f01f7b
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dan van tevoren geregeld worden. Bij veranderingen en/of herplaatsen van de te vervoeren cliënt is het 

van belang dat de planners van VCP hier rekening mee houden. Zij zijn verantwoordelijk voor de indeling. 

Indien een nieuwe rolstoel nodig is kunnen therapeuten van DTZC hierin adviseren. 

 

- een aangeboden rolstoel moet voorzien zijn van bevestigingspunten. Tevens moet de rolstoel voorzien zijn 

van gordels en eventueel hoofdsteun om de cliënten goed en veilig in de rolstoel vast te zetten. De 

verantwoordelijkheid hierin voor de thuiswonende cliënten ligt bij de cliëntvertegenwoordiger. Voor 

cliënten die intramuraal wonen is dit de verantwoordelijkheid van de instelling waar men verblijft. 

 

- in de busjes zijn ritstaten aanwezig. Naast de NAW gegevens staan hierop ook de telefoonnummers van 

haal- en brengadres  van de te vervoeren cliënten. Indien gewenst kunnen hierop ook medische gegevens 

staan (b.v. bekend met epilepsie of bepaald gedrag). Ook het telefoonnummer van de betreffende locatie 

van DTZC staat op deze lijst. 

 

- De chauffeur is ten allen tijde verantwoordelijk voor het veilig in - en uitstappen van de te vervoeren 

cliënten. Overdracht bij de locatie van DTZC aan het personeel of familieleden in de thuis situatie is 

verplicht. De chauffeur blijft ten allen tijde bij het vervoermiddel. De cliëntvertegenwoordiger of 

medewerker van de woongroep is er verantwoordelijk voor de cliënt tot aan het vervoermiddel te 

begeleiden. 

 

- Gangpaden dienen vrij te zijn van tassen, koffers e.d. Benodigdheden voor dagelijkse verzorging of verblijf 

kunnen meegenomen worden. Mochten er dagelijkse hulpmiddelen nodig zijn moet dit bij VCP kenbaar 

gemaakt zijn. In de planning kan hier dan rekening mee gehouden worden mits het in het vervoer mee 

kan. 

 

• Rittijden 

De bus komt op een vast tijdstip bij de cliënt. Uiteraard is hierin een tijdmarge van belang. Acceptabel  is een 

kwartier voor- en na het afgesproken tijdstip. Bij incidenteel vroeger arriveren bij de locatie zullen de cliënten 

door het personeel opgevangen worden.  

Met uitzondering van de ritten waarin personen opgehaald worden die ver van de dagbesteding locatie wonen, 

zal er naar gestreefd worden dat een rit maximaal 60 minuten duurt. Bij overschrijding van de 60 minuten en 

problemen die er dan eventueel ontstaan bij de te vervoeren personen, dient er altijd contact plaats vinden  

met de medewerkers van het VCP. 

 

• Vervoersovereenkomst 

Vanuit het vervoersbeleid van De Twentse Zorgcentra worden er jaarlijks overeenkomsten afgesloten met de 

geselecteerde vervoersbedrijven. In deze overeenkomsten zijn, naast de wettelijk gestelde  eisen, de afspraken 

en gestelde eisen van DTZC  vastgelegd en worden de overeenkomsten periodiek met de vervoersbedrijven 

geëvalueerd. 

 

• Aanvraag vervoer 

Medewerker van de dagbesteding, KDC of woongroep is ten allen tijde verplicht om bij cliënten die vervoer 

nodig hebben naar de dagbesteding of KDC een aanvraag voor desbetreffend vervoer schriftelijk in te dienen 

bij de medewerkers van het VCP.  
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Weerprotocol (vervoer)  

1. Inleiding  

 

Toepassingsgebied  

Voor medewerkers van wonen en dagbesteding  

Algemene opmerkingen / uitgangspunten  

De Twentse Zorgcentra kiest ervoor om de door de media bekend gemaakte KNMI informatie te gebruiken met 
betrekking tot de weersomstandigheden. 
 
Bijzondere weeromstandigheden (bv. gladheid) kunnen namelijk gevolgen hebben voor het vervoer van onze 
cliënten die gebruik maken van locaties van De Twentse Zorgcentra. Bij een weeralarm code oranje of rood 
betekent dit dat het KNMI het af raadt om de weg op te gaan. Het KNMI heeft een aantal criteria en een 
systematiek ontwikkeld voor de uitgifte van waarschuwingen met betrekking tot een weeralarm. Als er 
extreme of zelfs maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden optreden, geeft het KNMI een 
waarschuwing voor extreem weer of een weeralarm uit. Daaraan wordt op dat moment ruchtbaarheid gegeven 
in de verschillende media en op de website van het KNMI. 
 

De Twentse Zorgcentra houdt zich aan de aan de richtlijnen van het KNMI. Het KNMI geeft in diens 

berichtgeving (www.knmi.nl) zoveel mogelijk provinciale informatie. Dat betekent dat voor De Twentse 

Zorgcentra de provincie Overijssel geldt.  

 

De momenten waarop De Twentse Zorgcentra besluit om het vervoer van onze cliënten stop te zetten zijn: 

- Code rood (Weeralarm van het KNMI)  

- Code oranje :inschatting van de situatie door de manager (bereikbaarheidsdienst) met medewerker 

Vervoerscoördinatiepunt (VCP); in overleg met regiomanager. 

 

- Bij afgifte door het KNMI van de code rood bij extreem herfst en/of winterweer zal er in verband met 

de veiligheid van de cliënten niet worden gereden!! 

- Bij afgifte door het KNMI van de code rood bij extreem zomerweer wordt er maatwerk toegepast 

indien gewenst. Dit in overleg tussen de betreffende locaties en VCP 

 

 

Indien het besluit om niet te rijden buiten kantooruren wordt genomen zal er gelijk nadere informatie over de 

genomen maatregel worden gegeven op de website van De Twentse Zorgcentra, 

www.detwentsezorgcenta.nl/nieuws/weeralarm.  Het VCP zal dit in overleg met de afdeling Communicatie  

gaan regelen. 

 

Gebruikte afkortingen 

 

VCP = Vervoers Coordinatie Punt 

DAC = Dagactiviteiten centrum 
KNMI = Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
 

http://dtzcweb2/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=992f4e1f-9d34-4906-927b-88490940b33c
http://dtzcweb2/iprova/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=56c7e677-3e3f-4348-a701-501a43ed1c24


   

Onderwerp: Afsprakenkader rondom vervoer dagbesteding  
Datum uitgifte:  
Datum evaluatie:  Juli 2023  
Auteur: HIFI 

  Pagina 4 van 6 

 

2. Werkwijze 

Weeralarm buiten kantooruren 

 

Manager(s) met medewerker VCP signaleert. Buiten kantooruren signaleert de manager met 

bereikbaarheidsdienst samen met de medewerker VCP 

 

 

 

 

 

 

Regiomanager neemt voor 21:00 uur een besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regiomanager heeft voor 21:00 uur overleg met VCP over besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCP neemt telefonisch contact op met desbetreffende vervoersbedrijven 

VCP plaatst een melding op intranet en internet 

VCP stuurt mail naar desbetreffende DAC’s en/of woningen en  belt hen en maakt eventueel gebruik van de 

nachtdienst i.v.m. bellen 

 

 

 

 

 

 

 

Desbetreffende DAC’s bellen met woningen / thuissituaties van onze cliënten. 

Buiten kantoor uren nemen taxibedrijven (chauffeurs) contact op met de thuissituatie van de cliënten. 
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Weeralarm binnen kantooruren 

 

Deze situatie kan zich voordoen wanneer de cliënten al op de dagbestedingslocaties aanwezig  zijn. In het 

verleden is reeds gebleken dat de media (lees: KNMI) al geruime tijd van te voren aangeven dat er “slecht weer 

” op komst is. Dit biedt dan de mogelijkheid de cliënt vroegtijdig naar huis te vervoeren. 

 

VCP/Management signaleert 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg VCP met regiomanager en deze neemt besluit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiomanagement brengt medewerkers op de hoogte en geeft VCP opdracht de vervoerders  in te 

lichten om zo spoedig mogelijk de cliënten te halen en naar huis te vervoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DAC’s/KDC  informeren de thuissituatie dat de cliënt vanwege de weersomstandigheden vroegtijdig 

thuis wordt gebracht. 

 

Opmerking :  

Indien om wat voor reden dan ook de cliënt niet naar het vaste woonadres kan worden 

gebracht (bijv. ouders zijn telefonisch niet te bereiken) dan zal door de (persoonlijk) 

begeleiders met de vervoerder (chauffeur) overlegd worden voor een alternatief adres. 

 

 

In alle busjes en taxi’s dienen ritlijsten met de telefoonnummers van de  thuissituatie van de cliënten aanwezig 

te zijn, zodat de chauffeurs zo snel mogelijk de ontstane situatie kunnen kortsluiten met de thuissituatie. 

Tevens dienen zij deze info (ritlijsten met telefoonnummers)  thuis te hebben.  

(desbetreffende chauffeurs zullen nadien door DTZC schadeloos gesteld worden voor de gemaakte telefoonkosten.) 
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Einde weeralarm 

Na het einde aan het weeralarm worden alle gereserveerde ritten, indien mogelijk, weer opgepakt. 

Deze beslissing wordt genomen door de managers in overleg met de regiomanager en is afhankelijk van tijdstip 

en situatie. Dit besluit wordt besproken met VCP zodat zij passende actie kunnen ondernemen. 
 

 

 

 


