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1) Egged



EBS Waterland

EBS Voorne -
Putten &Rozenburg

EBS Haaglanden

1) EBS
Huidige concessie-verdeling 
Nederland





Wij werken voor mensen: 
Wij brengen reizigers naar 
hun bestemming. En 
zorgen ervoor dat zij de 
bus met een lach verlaten 
en weer terugkomen.

Het werken door mensen. 
Tevreden en trotse 
medewerkers maken het 
verschil voor onze reizigers

Wij werken met mensen: 
Samen in oplossingen 
denken en elkaars diensten 
versterken, waardoor de 
reiziger en partners het 
beste product krijgen.

voor, door en met mensen
1. Visie EBS

#vooriedereen



1. Missie en kernwaarden EBS

Met ons m ee

onze missie

EBS zorgt met betrokken 
medewerkers voor de 
hoogste klantbeleving en 
een gezond rendement 
door het aanbieden van 
duurzame mobiliteit, die 
maximaal bijdraagt aan 
de omgeving

mensgericht

verantwoordelijk

onze kernwaarden

betrouwbaar



1. Bij EBS…….

Met ons m ee

spelen we vlot, efficiënt 
en professioneel in op 
uitgesproken en niet
uitgesproken behoeften 

gaan we voor samenwerking voor de lange termijn houden wij ons aan 
voorschriften, regels
en procedures

nemen we elkaar serieus 
leveren we kwaliteit en 
nemen we initiatief

gaan we zorgvuldig 
om met elkaar en
onze leefomgeving

zijn we aanspreekbaar 
op ons gedrag

doen we wat we 
zeggen en zeggen
we wat we doen 



2. Visie op RRReis in IJssel-Vecht
Reizigersbeleving centraal

Met EBS



2. Visie op RRReis in IJssel- Vecht

Met ons m ee

Inspelen op klantwensen op verschillende momenten 

1. Vóór de reis: 
ontdekken, 

plannen, kopen

3. Beleving op 
de halte of 
knooppunt

2. Naar de halte of 
knooppunt: 
multimodaal

6. Beleving op 
de halte of 
knooppunt

5. Beleving in 
de bus

7. Naar 
bestemming: 
multimodaal

8. Op de 
bestemming

4. Instappen



3. Marketingactiviteiten
Overzicht marketingactiviteiten:
• Introductie-/ opfriscampagne

• RRReis-platform campagne 

• RRReis Pop-up Mobility store

• Symposium Smart Mobility

• ‘Wait’ in comfortRRReis

• ‘SnelRRReis’ – campagne

• Verhogen bekendheid en vindbaarheid ‘reserveerRRReis’ 

• Ondersteuning buurtbusverenigingen ‘BuurtRRReis '

• OVpay-campagne

• Distributienetwerk: digitaal & fysiek

• Klantonderzoeken

• Campagne nieuwe dienstregeling 2024

• Introductiecampagne RRReis Lelystad en IJsselmond

• Ondersteuning OV-ambassadeurs 



Met ons m ee
*) §2.4.7 G1 Ontwikkelplan

In het Ontwikkelplan*) is een marketingbudget 
voor 2022 opgenomen van € 100.000. Het 
jaarlijkse marketingbudget bedraagt € 400.000. 

Voor 2023 is het budget €495.000, omdat hier 
ook € 95.000 beschikbaar is voor de introductie 
van RRReis Lelystad en IJsselmond.

De verdeling van het marketingbudget over de 
diverse marketingactiviteiten voor 2023 is 
indicatief.  

3. Marketing Budget
Marketingactiviteit 2022 2023

Introductie- /opfriscampagne 100.000

RRReis-platform campagne 16.000

RRReis Pop-up Mobility store 22.500

Symposium Smart Mobility 10.000

‘Wait' in comfortRRReis 45.000

‘SnelRRReis’ -campagne 25.000

Verhogen bekendheid en vindbaarheid 'reserveerRRReis' 7.500

Ondersteuning buurtbusverenigingen 'buurtRRReis' 8.000

Ovpay Betalen met bankpas 60.000
Ovpay Betalen met OV-pas 60.000

Distributienetwerk: digitaal & fysiek 15..000

Klantonderzoeken 48.000

Campagne nieuwe dienstregeling 2024 23.000

Introductiecampagne RRReis Lelystad en IJsselmond 95.000

Ondersteuning OV-ambassadeurs 0 Financiering door opdrachtgever

Jaarlijkse bijdrage ErvaarhetOV (EHOV) 60.000

Totaal 100.000 495.000



A-lijnen, ComfortRRReis en SnelRRReis

4. Vervoerkundig

Met ons m ee



4. Vervoerkundig 

Met ons m ee

• Onderverdeeld in 13 regio’s

• Draagt bij aan vervoerkundige strategie

• Behouden wat goed is en slim verbeteren

• Duidelijke aansluitgaranties

• Stadsdiensten minimaal iedere 30 minuten

• C-lijnen niet opgeheven zonder goed alternatief

• Meer directe verbindingen

• Uitgebreid HOV-netwerk met comfortRRReis

• Introductie aanvullende productformule: snelRRReis



Productformules

Met ons m ee

snel

◦Met ons mee



Regio: Arkemheen

Met ons m ee

◦Lijn 142 Zeewolde – Nijkerk door naar 
Amersfoort Vathorst
◦Doorontwikkeling: haltes Nijkerk



Regio: Zuidelijk Flevoland

Met ons m ee

◦snelRRReis Almere – Zeewolde –
Harderwijk
· Stapsgewijze uitbreiding
· Avondbediening en halfuurdienst overdag



Regio: Oostelijk Flevoland

Met ons m ee

◦Doorkoppeling Lelystad – Swifterbant –
Dronten – Kampen
◦Aanvullend Kuinre - Emmeloord –

Dronten
◦snelRRReis Harderwijk – Lelystad –

Batavia Stad
◦Doorkoppeling Dronten – Harderwijk –

Barneveld
◦Maatwerk Walibi Express



Lelystad

Met ons m ee

◦ Stadslijnennet met OV-visie gemeente Lelystad 
als basis
◦ Nieuwe lijn 11 naar Haven via Visarenddreef
◦ Lijn 7 in spitsrichting via Duinbeek
◦ PI bediend met lijn 8
◦ snelRRReis 207 naar Batavia Stad in plaats van 

huidige lijn 3
· In toekomst rijdt deze lijn over Airport terrein

◦ Avond- en weekendbediening Oostervaart met 
nieuwe lijn 143



Lelystad

Met ons m ee



Regio: Noordoostpolder

Met ons m ee

◦Nieuwe routes Urk
◦snelRRReis Urk – Kampen, Urk – Lelystad 

en Steenwijk – Emmeloord – Lelystad
◦Herschikking Steenwijk – Oldemarkt –

Marknesse met deels reserveerRRReis
· Spitslijn naar Kuinre



Urk

Met ons m ee





Vragen? 

Met ons m ee



Met ons m ee

Samen komen we verder
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