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Ik heb een beperking en wil reizen met het openbaar
vervoer
In de meeste bussen en treinen kunt u met een rollator of rolstoel reizen. Kijk op de website
van het vervoersbedrijf wat er mogelijk is.
Met een scootmobiel mag u wel mee in de trein, maar niet in de bus. Soms mag u ook met uw
scootmobiel mee in tram of metro. Kijk op de website van uw vervoerder wat er mogelijk is.
Op de website van de Oogvereniging vindt u veel informatie over reizen met een visuele
beperking.
Heeft u hulp nodig bij het reizen? Op veel stations kan de NS u helpen met het reizen met de
trein. Bel minimaal 1 uur voordat u wilt vertrekken met de NS. Vertel welke reis u wilt maken.
Geef aan of er een rolstoel, scootmobiel of begeleider meegaat. De NS-medewerkers helpen
u dan de trein in en uit.
Meer informatie over reizen met de trein vindt u op de website van NS. Kijk ook op de website
van Arriva.
Kunt u niet alleen reizen met het openbaar vervoer? Misschien komt u in aanmerking voor
een OV-Begeleiderskaart. Hiermee kan er iemand gratis met u meereizen. Kijk voor meer
informatie op de website van Argonaut.
Arriva - reizen met een beperking
www.arriva.nl/reizen-met-een-beperking/noord-brabant
Bravo
Alles over het openbaar vervoer in Brabant.
www.bravo.info
Argonaut Advies

Voor informatie, advies en het aanvragen van een OV-begeleiderskaart.
030 235 46 61
www.ovbegeleiderskaart.nl
Connexxion - klantenservice
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr 8.00 - 19.00 uur.
0900 266 63 99 (€0,28 per minuut, starttarief € 0,10)
www.connexxion.nl/klantenservice
NS - reizen met een functiebeperking
www.ns.nl/reizen-met-een-beperking
Oogvereniging - reizen met de OV-chipkaart
www.oogvereniging.nl | Reizen met de OV-chipkaart

Ik kan niet reizen met het gewone openbaar vervoer
Met de Regiotaxi reist u binnen de regio van deur tot deur. U betaalt minder dan bij een
gewone taxi. De Regiotaxi is een aanvulling op het openbaar vervoer. U reserveert een
Regiotaxi door minimaal 1 uur van tevoren te bellen met het reserveringsnummer van
Regiotaxi 's-Hertogenbosch.
Kunt u door lichamelijke of psychische beperkingen geen gebruik maken van het gewone
openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-Regiotaxipas. U krijgt
dan korting. Vraag de pas aan bij de afdeling Wmo van de gemeente.
Buiten de regio (verder dan 5 OV-zones of 25 kilometer vanaf uw woonadres) kunt u reizen
met de speciale taxi van Valys. U krijgt dan jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget.
Daarmee kunt u reizen voor 20 cent per kilometer. Reist u meer? Dan betaalt u € 1,30 per
kilometer. Een begeleider mag gratis mee. Kijk op de website voor meer informatie. U mag
gebruik maken van een taxi van Valys wanneer u een Wmo-voorziening heeft. Bijvoorbeeld
een taxipas, scootmobiel of rolstoel. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.
Als u 65 jaar of ouder bent, kunt u ook reizen met de Seniorenbus. Dit kost € 5 per maand of
50 cent per rit. Kijk op de website voor meer informatie.
Regiotaxi 's-Hertogenbosch
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet is geregeld dat u bij uw
gemeente een Wmo-vervoerspas kunt krijgen als u door een lichamelijke of geestelijke

beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas
betaalt u een lager tarief. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.
0900 549 54 90
servicepuntregiotaxi@s-hertogenbosch.nl
www.regiotaxi-shertogenbosch.nl
Seniorenbus 's-Hertogenbosch
Vervoersproject door vrijwilligers voor 65-plussers uit 's-Hertogenbosch. Voor € 0,50 per rit
kunt u zich van deur tot deur laten vervoeren binnen de stadgrenzen van 's-Hertogenbosch.
Goedkoop én gezellig, want er rijdt ook altijd een begeleider mee. Die helpt niet alleen bij het
in- en uitstappen, maar die heeft ook tijd om gewoon eens een praatje met u te maken.
Bent u 65 jaar of ouder? En woont u binnen de gemeentegrens van ’s-Hertogenbosch (‘sHertogenbosch, Vlijmen, Engelen, Rosmalen, Nuland en Vinkel)? Dan kunt u voor € 6,- per
maand abonnee worden van de Seniorenbus.
Bezoekadres
St. Teunislaan 1
5231 BS 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 5052
5201 GB 's-Hertogenbosch
06 13 00 76 60
info@senioren-bus.nl
www.senioren-bus.nl
Gemeente 's-Hertogenbosch - Regiotaxi
Voor een gesprek over de Regiotaxi maakt u een afspraak met een Wmo-consulent van de
gemeente.
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl/regiotaxi
Gemeente 's-Hertogenbosch - Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor iedereen die zo lang mogelijk thuis
wil blijven wonen en wil meedoen in de maatschappij.
Wolvenhoek 1

5211 HH s-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl/wmo
Valys
0900 96 30 (€ 0,05 per minuut)
www.valys.nl

Ik wil hulp bij het vinden van de juiste hulp
Vraag hulp aan vrienden, familie of kennissen.
Is er niemand in uw omgeving die u kan helpen? Dan kunt u hulp krijgen van een
professionele cliëntondersteuner. De hulp van een cliëntondersteuner is gratis en
onafhankelijk.
De cliëntondersteuner helpt u met:
uitzoeken wat de juiste zorg of ondersteuning voor u is
in contact komen met de juiste organisaties
aanvragen van de juiste zorg of ondersteuning
de administratie die nodig is voor de zorg of ondersteuning
Cliëntondersteuning wordt geboden door MEE, Farent en Stichting Door en Voor. Heeft u hier
behoefte aan? Neem contact op met Koo of met Stichting Door en Voor.
Is die hulp niet genoeg? Schakel dan een mantelzorgmakelaar in. U vindt een
mantelzorgmakelaar op de website van de Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars. Een
mantelzorgmakelaar is niet gratis. Misschien vergoedt uw zorgverzekering de kosten. Vraag
ernaar bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie vindt u op de pagina Onafhankelijke cliëntondersteuning .
MEE De Meent Groep
MEE helpt mensen met een beperking en hun naasten zodat ze zo goed mogelijk mee
kunnen doen in de samenleving. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. De
professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met
een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan
loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen, geldzaken of regelgeving.
Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en

denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze
gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Om weer
mee te kunnen doen in de samenleving. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en
andere betrokkenen.
De professionals van MEE werken in buurtteams. Daarnaast biedt MEE onafhankelijke
cliëntondersteuning in de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet, in de Wet langdurige zorg
(Wlz) en in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat doet MEE gratis en zonder verwijzing of
indicatie.
Bezoekadres
Sint Teunislaan 3
5231 BS 's-Hertogenbosch
Postadres
Postbus 221
5201 AE ‘s-Hertogenbosch
088 465 35 55
mee@meedemeentgroep.nl
www.meedemeentgroep.nl
Farent
Voorheen Juvans en Welzijn Divers.
Rogier van der Weydenstraat 2
5213 CA 's-Hertogenbosch
088 023 75 00
info@farent.nl
www.farent.nl
Door en Voor, Stichting
Stichting Door & Voor is een zelfstandige stichting die zich inzet ‘Door en Voor’ mensen. Ze
bieden kansen aan mensen die psychische, psychosociale of maatschappelijke problemen
ervaren en opnieuw de eigen regie willen terugnemen.
In elk mens is kennis en ervaring aanwezig. Het vrijwilligerswerk bij Door & Voor is een middel
om jezelf te ontwikkelen. Cursussen, workshops en individuele coaching ondersteunen u
hierbij. Het vrijwilligerswerk is daarin de werk/leerplaats.
Coördinatoren: Ivonne Berkers en Anya van Paemel.
Sint Teunislaan 3

5231 BS s-Hertogenbosch
073 640 17 52
info@doorenvoor.nl
www.doorenvoor.nl
Koo
Koo is het loket in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor vragen over geldzaken, zorg en hulp,
jeugd en gezin, wonen en vervoer, opleiding en werk en meedoen en meehelpen. Heeft u
vragen of zorgen waar u niet direct een antwoord op heeft? De medewerkers van Koo zoeken
samen met u naar oplossingen. Ze geven informatie en advies. Is het nodig dan melden ze u
aan bij de gemeente of het buurtteam voor ondersteuning.

Koo kunt u bereiken op een manier die u zelf prettig vindt. U kunt bellen, dan krijgt u een
professional aan de lijn. Of u kunt langskomen bij een van de negen Koo-wijkpleinen voor
informatie of advies. Vrijwilligers met verstand van zaken helpen u daar verder. Zij helpen u
bijvoorbeeld met het invullen van formulieren, het regelen van zaken op de computer en
hebben samen met u contact met instanties. Koo is telefonisch bereikbaar en per WhatsApp.
De wijkpleinen zijn momenteel alleen op afspraak te bezoeken.

Vragen over hulp of ondersteuning?
Wilt u hulp of ondersteuning? Bijvoorbeeld voor jeugdzorg, maatschappelijk werk of
huishoudelijke hulp? Dan belt u naar Koo en krijgt u een medewerker aan de telefoon. Deze
medewerker luistert naar uw verhaal en stelt aanvullende vragen. Zij geven advies en
informatie en indien nodig melden zij u aan bij de gemeente of bij het buurtteam met de
informatie die u gegeven heeft. U krijgt een bevestiging dat de aanvraag bij de gemeente of
het buurtteam is gedaan. Daarin staat ook hoe het verder gaat.

Wat is Koo?
Koo is een coöperatie. Beroepskrachten en vrijwilligers van Farent, MEE, GGD en gemeente
werken hier samen. Hier kunt een kort filmpje over Koo bekijken.
073 206 88 88
Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars (BMZM)
085 21 00 630
info@bmzm.nl

www.bmzm.nl
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