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Wanneer komt een cliënt in aanmerking voor vervoer van en naar mijn dagbesteding? 
Alleen als de cliënt een vervoersindicatie heeft, regelt de Hartekamp Groep het vervoer van 
en naar de dagbesteding. Richtlijnen hiervoor kunt u vinden op: 
- www.CIZ.nl 
- www.regelhulp.nl 
- Of de site van de gemeente (WMO). 
 

Door welke vervoersaanbieder laat de Hartekamp Groep het vervoer uitvoeren? 
De Hartekamp Groep maakt gebruik van de diensten van vervoersmaatschappij Connexxion. 
 

Heeft de cliënt altijd een vaste chauffeur op de bus? 
Connexxion probeert altijd zoveel mogelijk rekening te houden met een vaste chauffeur op 
een bus, maar kan dit absoluut niet garanderen. De Hartekamp Groep heeft geen invloed op 
de planning van de chauffeurs. 
 

Hoe lang zit de cliënt maximaal in de bus? 
Connexxion plant met een maximale reistijd van 60 minuten. Hierbij is geen rekening 
gehouden met overmacht, zoals: files e.d. 
 

Hoe vindt de planning in de vakantieperiodes plaats? 
In vakantieperiodes gaan minder cliënten naar dagbestedingslocaties / kinderdagcentrums, 
daarnaast zijn er ook minder chauffeurs en vervoerbegeleiders beschikbaar. Dit noodzaakt 
Connexxion om in deze periode routes anders in te delen. 
 

Hoe vindt de overdracht van cliënten plaats? 
Binnen de Hartekamp Groep spreken we over warme overdracht, dit betekent: 
de cliënt moet bij het in- én uitstappen worden ‘overgedragen’ aan de 
chauffeur/begeleider/ouder; er is altijd sprake van een moment van (oog)contact tussen 
begeleider/ouder en chauffeur. Hier mag alleen van worden afgeweken als dit anders is 
afgesproken én als deze afwijkende afspraken in het ondersteuningsplan en het 
cliëntvervoersprofiel zijn vastgelegd (zogenaamde sleutelcliënt ‘Formulier D07 
Vervoersprofiel/Ondersteuningsplan). 
 

Is het mogelijk dat een cliënt incidenteel ergens anders opgehaald of afgezet wordt? 
Nee, zogenaamde incidentele ritten zijn niet mogelijk. Deze ritten kunnen niet meer worden 
aangevraagd bij Connexxion Taxi Services. 
 

Op welke voorwaarden kan een rit van een cliënt wijzigen? 
Een verandering van een rit moet een structureel karakter hebben. Dit betekent dat er een 
vast patroon in moet zitten. Het is dus niet mogelijk om de cliënt voor een keertje op een 
ander adres af te zetten. 
 

Is het mogelijk om het verschil tussen de dichtstbijzijnde passende dagbesteding en 
de dagbesteding die de cliënt zelf wil bij te betalen? 
Ja, dat is mogelijk. De Hartekamp Groep vergoedt alleen het vervoer van en naar de 
dichtstbijzijnde passende dagbesteding. Als de cliënt kiest voor een andere dagbesteding 
met een grotere reisafstand dan dient de cliënt het verschil bij te betalen. 
 
Kom ik in aanmerking voor een onkosten vergoeding als ik mijn kind zelf ophaal en 
breng? 
Ja, de vergoeding is 0,20 cent per kilometer naar de dichtstbijzijnde passende dagbesteding. 

http://www.ciz.nl/
http://www.regelhulp.nl/

