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Rotterdam, 7 november 2017

betreft: advies invoeren cashless

Geachte heer van der Weijer,

In de vergadering van het ROCOV Hollands Midden van 9 oktober 2017 hebben wij
uitgebreid met Arriva de heer T. Schunselaar gesproken over de invoering van cashless in
de concessie Zuid-Holland Noord. In dit gesprek hebben wij aangegeven dat dit
onderwerp adviesplichtig is. U heeft daarop een adviesaanvraag ‘invoering cashloos
betalen in ZHN’ gestuurd.

De RHM adviseert positief over de invoering van cashless in de concessie Zuid-Holland
Noord. De RHM staat positief tegenover de komst van pinapparatuur op de bus en
mobiele pinapparatuur op de buurtbus. Dit voorziet qua gemak in een behoefte van de
reizigers.

We hebben wel enkele kanttekeningen.
In het gesprek met de heer Schunselaar hebben we aangegeven dat we ons zorgen
maken dat mensen met een kleine beurs, mensen zonder pinpas of met een klein budget
voor reizen niet meer van de bus gebruik kunnen maken als ze niet met contant geld
kunnen betalen. U heeft toen aangegeven dat er voldoende verkooppunten komen waar
men met contant geld een kaartje kan kopen. De informatie in de adviesaanvraag geeft
een goed beeld en stelt ons (voorlopig) tevreden.
Tijdens de invoering is er sprake van een duale fase (pin/contant). We willen graag op de
hoogte blijven (ook tussentijds) hoe het betalen met pin bevalt tijdens deze periode. We
zijn vooral geïnteresseerd hoe vaak mensen in deze periode met contant geld betalen.
Een gewenningsperiode van de maand december 2017 vinden wij erg kort, vooral omdat
het een bijzondere maand is. U hebt een C-team in het leven geroepen, waar ook een
van onze leden, Jan Willem Fortuin, participeert. Wij adviseren de gewenningsperiode pas
te eindigen wanneer alle betrokken partijen in dit C-team vinden dat het eindigen met
contant geld op de bus voor de reizigers verantwoord is.
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U geeft in uw adviesaanvraag aan dat u een uitgekiende communicatiestrategie heeft
ontwikkeld om alle groepen te bereiken. Graag zien we dat naast communicatie met
woorden ook gebruik wordt gemaakt van pictogrammen om mensen die niet lezen en
schrijven te informeren.
Naast dat Jan—Willem Fortuin participeert in het C-team, willen we graag in onze
reguliere vergaderingen door u geïnformeerd worden over de stand van zaken rond
cashless.

Graag vernemen wij uw reactie op ons advies.

Met vriendelijke groet,

p4
Linda Maasdijk
Voorzitter Rocov Hollands Midden


