
Buzz Buddy

Samen reizen met

DE REISKOFFER

Met ondersteuning

zelfstandig reizen!

 
www.dereiskoffer.nu



 

Veel mensen 
hebben moeite met 
zelfstandig reizen 
en zijn afhankelijk 
van maatwerk-
(taxi)vervoer.
Met de producten 
uit de Reiskoffer 
stellen we hen in 
staat om ECHT 
onafhankelijk 
te zijn van taxivervoer 
en mee te doen 
aan de samenleving.
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OOK IN

uw gemeente

www.dereiskoffer.nu

De gemeente wil inwoners de kans geven 
om te leren reizen.
Hiervoor zijn drie mogelijkheden:

1.  Samen Reizen Met...

                        2.  De Buzz Buddy

                                              3.  De GoOV-app



 

Samen Reizen Met...

1.  Je wordt begeleid door 2 begeleiders

2.  Je leert hoe je op de fiets, met de bus of 
     met de trein naar school kunt reizen

3.  De begeleiders ondersteunen je daarbij 
     zolang als nodig is

4.  Als na verloop van tijd het zelfstandig reizen
     niet lukt, dan is terugkeer naar de taxi mogelijk



De Buzz Buddy

portaal.go-ov.nl

JK

1.  Je leert zelfstandig reizen op de fiets,
     met de bus of met de trein

2.  Je ouder of begeleider geeft in de Buzz Buddy
     in waar jij gaat reizen. Als je dit ingestelde 
     gebied verlaat, krijgt thuis iemand een bericht

3.  Je hebt de noodknop op zak voor bellen en
     gebeld worden als je reis een keer niet lukt

4.  Via internet kan je reis worden gevolgd en
     hulp worden geboden



De GoOV-app

1.  Je kunt in de GoOV-app een bestemming
     kiezen zonder tekst te typen

2.  De app begeleidt je van deur tot deur
     met stap voor stap informatie

3.  Bij het inchecken in het OV, het vinden
     van de halte, bij overstappen en bij uit-
     stappen word je ondersteund met een
     bericht op het scherm

4.  Als je hulp nodig hebt, kun je telefonisch
     contact maken met de hulplijn

CL



Zelfstandig leren reizen gaat het beste als er iemand 
met je meegaat. Vooral in het begin is dit erg belangrijk.

Is er even niemand uit het eigen netwerk die dat kan 
doen? Maak dan gebruik van het combinatietraject
Buzz Buddy / GoOV-app en Samen Reizen Met...



DOET U MEE?

www.dereiskoffer.nu

Willen u en uw kind meedoen met één van 
deze mogelijkheden? Dan kunt u dit 
bespreken met uw gemeente.
 
Wilt u meer informatie over GoOV en de 
Buzz Buddy?
   www.go-ov.nl
   info@go-ov.nl
 
Wilt u meer informatie over Samen Reizen 
met...?
   www.samenreizenmet.nl
   info@carolienaalders.nl


