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Kern van de visie

Visie gaat breder dan OV: visie op gedeelde mobiliteit

Wij willen het slimste en duurzaamste 
mobiliteitssysteem van Europa, 

waarin de reiziger centraal staat, met een 
passend aanbod voor alle reizigers. 

Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor 
een sterke economie en kunnen mensen blijven 

meedoen aan de samenleving.

SAMEN

MAATWERK



Digizine

http://publicaties.brabant.nl/gedeelde-mobiliteit/inhoudsopgave/
http://publicaties.brabant.nl/gedeelde-mobiliteit/inhoudsopgave/
http://www.brabant.nl/mediatheek/video/472e4f0fb13a48b6ab8dd424cf3dcaed
http://www.brabant.nl/mediatheek/video/472e4f0fb13a48b6ab8dd424cf3dcaed


Toekomstschets: belangrijke elementen

Vraag

Verbindende factor

Aanbod



Hoe? Via een adaptieve agenda

haalbaarheid

Learning by 
doing

frictie loos



Learning by doing: Flex 

Van Naar Type Tijdens reguliere ov 
tijden

Avond Weekend Op bepaalde 
tijdstippen

Halte Halte Service Helmond/ Eindhoven 
jaar 1 en jaar 2

Moerdijk Moerdijk Voorbeeld 
scholierenlijn

Halte Hub Feeder Eindhoven jaar 2 Roosendaal



Wat is Bravoflex?

- Geen dienstregeling: u bepaalt zelf wanneer u wilt reizen

- Halte – halte kriskras vervoer: reizen zonder overstap

- Gedeelde ritten

- Tarief € 3,- per rit (65+ korting / groepskorting / Brabant Altijd Vrij)

- Boeken: via de app (ovflex) of telefonisch

- Rolstoel- en rollatorvriendelijk

- Zitplaatsgarantie

- Ma t/m Vr: 7.00-19.00 uur & Za: 8.00- 18.00 uur

www.bravoflex.nl



Hoe bestel je een rit?

– Download de gratis OVflex app

– Kies je regio 

– Kies je vertrek- en aankomsthalte

– Kies voor ‘nu reizen’ of ‘rit inplannen’

– Selecteer het aantal personen en of je met een 

rolstoel reist

– Vul eventueel je kortingscode in

– Een rit boeken kan ook via de boekingswebsite 

of telefonisch

Probeer gratis! 
Code: helmond1



Cijfers Bravoflex

– Ongeveer 80 ritten per dag. Gebruik blijft licht groeiend

– Gemiddelde wachttijd is 7,5 minuut

– Reizigerstevredenheid is hoog: 87% vd gebruikers geeft 5 

sterren (maximale beoordeling op schaal 0-5)



Doorontwikkeling Bravoflex

Verdere stappen voor vervolg:

– Samenreiskorting: hoe meer mensen meereizen hoe meer korting (2de 34%, 3de

50%, 4de en verder: 67% korting)

– Proef met gebruik door mensen met WMO-indicatie 

– Extra haltes in het centrum van Helmond

– Onderzoek naar samenwerking met Taxbus



Dank voor uw aandacht

Meer informatie

www.brabant.nl/gedeeldemobiliteit

gedeeldemobiliteit@brabant.nl


