Workshop VICA 4 : Innovatieve Autocarprojecten
Op woensdag 13 januari vond de vierde VICA Workshop plaats. We konden rekenen op de aanwezigheid van
volgende bedrijven:
Autocar ondernemingen

Andere

Patrick Rogman, APR-Traviconsult
Vincent Traen, Heyerick Keolis
Johan Dewulf, Transibus
Mariane Vanmullem, Autocars Vanmullem
Erik Becuwe, Avanti-Cars
Edgard Van Assche, Micheline Cars
Micheline Van Assche, Micheline Cars
Yves Delaere, Coach Partners
Eric Wyns, Coach Partners Brabant
Tim Smet, t’Soete Waeslant
Liesbeth Belien, Adventure Line
Dirk Wuestenberg, Adventure Line
Piet Desmet, Mandelcar
Thierry Busschaert, Flamingo Busvakanties
Jelle Van Winckel, Demerstee
Bibiane Vermeersch, De Meibloem
Charlotte Eelbode, De Meibloem
Jurgen Baus, Reizen Baus
Bart Bracke, Begonia Reizen

Vanessa Ronquetti, Well Communications
Jeroen Claus, Design by Frank
Diego Paris, Auto Electro Andries
Sergio Vicedo Domenech, Azimut
Patrick Gyselinck, Syntra West
Pierre Fivet, Vacansoleil
Bart Vermeulen, VZW Toeristische Attracties
Eva Roels, VZW Toeristische Attracties
Peter Van Lil, Van Hool
Steven Rotthier, Qite
BIVV, Jean-François Gaillet
Ivo Siebens, Thomas More
Hilde Adams, BAAV
Inge Buytaert, BAAV
Sofie Ghesquiere, BAAV
Jan Deman, BAAV
Steven Lannoo, ICB
Christoph Vandewiele, Thomas More – Memori
Marc Rubben, Thomas More – Memori
Michelle Lenaerts, Thomas More – Memori

Deel 1 : Resultaten Brainstorm met niet-gebruikers
In het eerste deel van de workshop presenteerde Michelle Lenaerts van Thomas More enkele resultaten van
brainstorms met 3 leeftijdscategorieën van niet-gebruikers. Uit deze gesprekken kwamen enkele ergernissen aan het
licht die mensen hebben bij het reizen met een autocar, maar ook enkele suggesties. Alle resultaten kunt u terug
vinden in de powerpoint op de website.
Deel 2: Genereren van Ideeën
Met deze resultaten in het achterhoofd, gingen we in een tweede deel van de workshop op zoek naar innovatieve
ideeën. In eerste instantie presenteerden we 30 ideeën die vooraf door de gebruikersgroep gegenereerd waren (1 30). Daarna kregen de deelnemers tijd om in groepen van +- 6 personen zelf nog een idee hieraan toe te voegen (31 39). Ideeën 40 & 41 zijn ideeën waarvan de eerste aanzet tot realisatie al is gegeven.
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Deel 3: Ordenen van Ideeën + Eerste aanzet tot consortia
Met behulp van gekleurde stickers zijn we gaan kijken voor welke ideeën de deelnemers een voorkeur hadden. Ze
mochten per persoon 5 stickers hangen die ze mochten verdelen hoe ze dat wilden (1 op 5 ideeën, 2 op het ene idee
en 3 op het andere, etc). De kleuren van de stickers hebben te maken met de activiteit van de onderneming.
Lichtblauw
Groen
Blauw
Rood
Geel
Zwart

Idee interessant bevonden door een waarnemend bedrijf
Idee interessant bevonden voor alle activiteiten
Idee interessant bevonden voor louter vervoersactiviteit (charter)
Idee interessant bevonden voor bedrijf met eigen programma
Idee interessant bevonden voor bijzonder geregeld vervoer
Idee interessant bevonden voor geregeld vervoer

Na het plakken van de stickers hebben we de deelnemers gevraagd om een post-it met de naam van hun bedrijf te
plakken op de ideeën waarvan ze deel willen uitmaken van het consortium, als we dit idee gaan realiseren.
In de volgende kolom kunt u der verdeling zien van de gekleurde stickers, alsook het aantal bedrijven die willen
meespelen indien we een consortium maken rond dit idee. De ideeën zijn gesorteerd op populariteit. Indien u meer
uitleg wilt over een idee, kunt u in de bijlage gaan kijken bij het corresponderende nummer.
Nr. Idee

Totaal waarnemer

alle
act.

charter.

eigen
prog

bijz.gereg.

geregeld

#PostIt

13

2

Bookingsplatform

16

6

3

4

3

4

Track & Trace

13

2

1

5

3

8

Travel in business

11

8

1

2

8

23 Scrapbook app

11

3

1

2

5

6

12 Verstelbare zetels

10

1

1

2

6

5

39

Tool voor
Attracties/organisatoren/reisleiders

9

8

1

5

Flexibele reisplanning

8

1

1

19 Samenwerking met campings

8

5

2

31 Reisgids App

7

4

1

34 Beschikbaarheidsplatform

7

3

2

32 Airbag in de bus

7

1

4

29 Reviewsite

6

3

25 Content Library

5

33 Aankleding Bus in thema

4

2

1

36 Degustatiereis

4

3

1

4

2

2
2

6

7

1

2

2

7

2

1

2
1

1
5

1
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1

7
2
5

1

Waar is de bus nu

3

9

Online Community

3

1

3

1

11 Datebus
14

Playlist op de bus gebaseerd op de
voorkeuren van de reizigers

3

3

2

Hoe lang onderweg

1

3

28 Familievakanties

2
1

2

20 Klassieke Frankrijkreis

2

2

21 Ebooks/tablets etc

2

1

22 Hostess aan boord

2

24 Communicatietool voor thuisblijvers

2

1

27 Srprs.me

2

2

13 Content gebaseerd op profiel

1

38 Fly & Coach

1

6

Co-creatie

0

7

Stemsysteem

0
0

16 Geluidstherapie

0

17 Carbon calculator

0

18 Co2 Compensatietool

0

26 Registratietool

0

30 Slaapbussen

0

35 De weg naar Compostella

0

37 Themareizen in partnership

0

2

4

1

1
1

3

15 Samenwerking met GoEuro

10 Zones

1

3

1

1

1

1

1

1
2
1

1

1

1

1

4
1
1

1

Projecten waar reeds een eerste aanzet voor is gegeven:
40. De Kantoorbus
41. Bus Online
19. Samenwerking met campings
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1

1

2

1

Bijlage : Lijst met Innovatieve ideeën
1. Waar is de bus nu – App
Een app waarbij gezien kan worden waar de bus zal stoppen. Dit laat de reizigers toe om, net zoals bij het hopon-hop-off concept, zelf te beslissen wat ze met de groep doen (met de gids), en wat ze zelf doen. Ga je alleen
op stap, dan kun je ten allen tijde zien waar & wanneer de bus een volgende stop maakt.
2. Booking platfom
App/platform waar het aanbod van verschillende autocaristen gebundeld wordt en waar dan last-minute
acties op verschijnen. Een soort Booking.com voor autocarreizen.
3. Hoe lang onderweg - App
App/Website die aangeeft hoelang je écht onderweg ben van punt A naar B. Met alle transport en wachttijden
inbegrepen. Cfr. GoEuro
4. Track & Trace
Scherm in de autocar waarop je kunt zien waar je bent op dat moment. Of eventueel een app waarbij je het
dan op je eigen device kunt zien.
5. Flexibele reisplanning
Bij rondreis geen papieren programma geven aan de reizigers met de verschillende activiteiten, maar hen zelf
laten kiezen wat ze willen doen. Ze krijgen alle tickets en zijn voor de rest vrij. Er moet enkel rekening gehouden
worden met de uren van de bus. ( ~ Waar is de bus nu) Eventueel met stemming systeem op voorhand. Kan
ook uitgebreid worden naar vooraf stemmen welke steden ze willen zien op de rondreis.
6. Co-creatie
Systeem ontwikkelen waarbij op voorhand kan gekozen worden wat ze willen zien, in de mate van het
mogelijke aan de wensen van de individuele reiziger voldoen. (~Waar is de bus nu & Flexibele reisplanning)
7. Stemsysteem
Lijst opstellen van alles wat je met de autocar passeert gedurende een reis, verbonden met het track & trace
systeem van de autocar. Als je dan een bepaalde plaats nadert, krijg je de info van wat er allemaal te beleven
valt en dan kun je zelf een stop inlassen. Je krijgt te horen hoeveel extra tijd dat zal kosten . De medepassagiers
kunnen dan meestemmen of ze daar ook willen stoppen. Voor de informatie zou je direct medewerking
kunnen krijgen van de toeristische diensten.
8. Travel in business
Bedrijven verleiden met een exclusief aanbod incentives (= daguitstappen) zoals shoppingdag, golfinitiatie,
culinaire ontdekkingstocht, herbrondagje, voetbaluitstap,… In de communicatie leggen we het accent op het
aanbod, tijdens de dag leggen we de nadruk op het comfort en luxe van autocarreizen. Daarom gaan deze
dagen door met een VIP-car (30 zetels, hostess, drank en eten,…) Hierdoor kunnen we medewerkers of klanten
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(non-believers) op een ongedwongen manier ambassadeurs of lovers maken die op hun beurt weer voor
nieuwe klanten zorgen. We zetten dus in op de vraag: “Hoe krijgen we mensen in de bus” om daarna
imagoversterkend te werken. Cruciaal wordt het aanbod en de beleving op de bus!
9. Online community
Reizigers kunnen elkaar online leren kennen op voorhand. Ze kunnen op de Community ook hun ervaringen
delen en tips met elkaar uitwisselen.
10. Zones
Reizigers de keuze geven om op voorhand een zone in de autocar te kiezen. Zo kunnen ze kiezen om in de
zone ‘sociale interactie’ of ‘individueel’ te zitten, in de zone ‘kinderen’ – ‘geen kinderen’ etc. cfr Blabla car.
Hiervoor zou bij het boeken een bepaalde steekfiche/profiel kunnen opgesteld worden om zo de zones te
bepalen.
11. Date bus
Vooral van toepassing op reizen voor singles, die mensen willen leren kennen. Op weg naar de
activiteit/bestemming, schuiven de passagier om een bepaalde tijd door. Zo leer je iedereen wat kennen voor
je de bestemming bereikt. Ideaal zou zijn als de opstelling zo zou zijn dat de mensen tegenover elkaar zitten.
Samenwerking met dating sites is niet uitgesloten, concept komt wel van de autocarist.
12. Verstelbare zetels
Een systeem ontwikkelen waarbij op zeer vlotte manier, zelfs tijdens de reis, de zetelopstelling kan worden
aangepast naar de wensen van de klant. Ze zouden zowel moeten kunnen verschuiven als draaien.
13. Content gebaseerd op profiel (app)
Op het moment dat je je inschrijft moet je een korte profiel enquête invullen. Op basis hiervan kan er
gesegmenteerd worden. De reisinformatie die je dan krijgt is gebaseerd op dat profiel. Muziekliefhebbers
krijgen dus andere informatie te zien dan hun buur die filmliefhebber is. Dit bevordert ook de interactie tussen
de passagiers, want ze kunnen elkaar dan vertellen wat zij te weten gekomen zijn.
14. Playlist op de bus gebaseerd op de voorkeuren van de reizigers
Bij het boeken kan het genre muziek bevraagd worden, en dan kan tijdens de rit een mix gespeeld worden van
de voorkeuren van de reizigers.
15. Samenwerking met GoEuro
Net zoal er reclame/suggesties op komen om een auto te huren op GoEuro, kunnen autocaristen hier
misschien hun pakketreizen aanbieden.
16. Geluidstherapie
Reactie op het feit dat men zich stoort aan reizigers die zich in de comfortzone bevinden. Volgens onderzoek
heeft dit te maken met het omgevingsgeluid. Doordat er in het vliegtuig een constant gezoem is, heeft dit
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meer een cocooning effect en stoort men zich minder aan de mensen. We kunnen dit ook doen op de autocar
en een bepaald geluid op een bepaalde frequentie simuleren.
17. Carbon Calculator
Een bestaande toepassing die per reis uitrekent wat de CO2 uitstoot is van je reis. De bedoeling is dat
reisbureaus deze calculator gebruiken om aan te tonen hoe ‘groen’ een reis is. Op die manier kan ook een
label toegekend worden. Hier zou de autocar erg positief uitkomen.
18. CO2 compensatie tool
Dit is een vrijwillige deelname voor milieubewuste passagiers die de CO2 uitstoot van hun autocarverplaatsing
(al is de CO2 uitstoot van de autocar heel beperkt, toch bestaat hij) willen compenseren. Op basis van de
berekende uitstoot voor de betrokken verplaatsing wordt aan de klanten de mogelijkheid geboden om een
hoeveelheid CO2 kredieten te kopen. Hiervoor wordt samengewerkt met erkende bedrijven zoals CO2Logic.
19. Samenwerking met campings
We zouden kunnen mensen met de autocar naar de camping brengen, maar dan zitten ze daar ‘vast’. Dus zou
er voor deze mensen een oplossing moeten zijn als ze een uitstap willen doen. Er zijn ook meer mensen op de
camping dan diegene die met de bus gekomen zijn, dus de autocar kan ook daar blijven & de bus ter
beschikking stellen van de camping voor daguitstappen.
20. Klassieke Frankrijk-auto-reis, maar voor de autocar
Het idee is eigenlijk “het nabootsen van de klassieke Frankrijk-auto-reis”. Verschillende autocars (al dan niet
van verschillende ondernemingen) brengen mensen naar dezelfde streek (bijvoorbeeld naar de Ventoux)
waarbij de ene in hotel A zit, de andere gîte B huurt en nog een derde op camping C zit. Zij zijn vrij hun
programma in te vullen tijdens de reis zelf en kunnen daarbij op de bus rekenen. Op een app/online platvorm
kunnen ze voorstellen om een uitstap te doen de volgende dag (bijvoorbeeld: wijn gaan proeven in Vacquerashuizen). De voorstellen komen van de reizigers zelf (i.e., van hun eigen Trotter). Eens een minimum van
mensen mee doet rijdt er de volgende dag een bus naar toe. Ze kunnen echter ook gewoon op hotel/gite
blijven, of voorstellen om naar een meer te gaan, etc.
21. Ter beschikking stellen van e-books/gezelschapspelletjes/tablets
Het zou een meerwaarde kunnen zijn voor een autocarreis als je deze op de autocar kunt huren. Dan hoef je
er zelf niet aan te denken om dat mee te nemen + neemt ook geen extra plaats in beslag, en bovendien kan
de autocarist dezelfde autocar gebruiken voor zijn gewoon vervoer, als voor de ‘first class’. Bijkomend zou er
een server op de autocar aanwezig kunnen zijn waar men mee kan verbinden, waar dan films, ebooks & muziek
op beschikbaar zijn.
22. Hostess aan boord
De service in de autocar verbeteren door een hostess aan boord te plaatsen die de functie heeft van
reisbegeleidster. Regelen van hotels, rondkomen met drankjes en eten etc. Op deze manier heeft de reiziger
echt al het gevoel van op reis te zijn tijdens de trip.
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23. Scrapbook App
App waar op voorhand het programma in zit, samen met standaard foto’s & tekstjes/informatie over de
verschillende bezienswaardigheden, waar iedereen dan zijn persoonlijke foto’s kan insteken en ook zelf
tekstjes en commentaren kan toevoegen. Een soort vakantie logboek. Hieraan kan ook een prijs verbonden
worden voor het mooiste reisverhaal. Het eindresultaat is dan een digitale, maar ook een printbare
boekversie. Eventueel ook uitwisseling van foto’s met de medereizigers die hun foto’s ter beschikking stellen
(eenvoudige vinkjes ‘deze foto wil ik delen met de groep’ – ‘deze foto mag de organisator publiceren’ indien
je wilt delen).
24. Communicatietool voor thuisblijvers
Een app/website waar informatie op komt voor de thuisblijvers. Aankomst, foto’s, etc
Zowel interessant voor lange reizen als voor schooluitstapjes & daguitstappen.
25. Content Library
Server met allerlei basis info op over verschillende steden, en ook vanuit verschillende
perspectieven(historisch, culinair, etc). De autocarist kan dan beslissen wat hij meeneemt op de autocar (dvd,
usb of server) en deelt met de reizigers gedurende de rit.
26. Registratietool
Wearable die telt wie al op de autocar zit, en een melding kan geven aan iedereen als het uur van afspraak
nadert. Zeer handig voor jongerengroepen.
27. Srprs.me voor autocars
Je kiest hier voor een bepaalde formule (ontdekken, avontuurlijk, low-budget, culinair, etc) De reis wordt voor
jou gemaakt, de bestemming blijft geheim tot je er bent. De reis gaat pas door als een bepaald aantal mensen
hiervoor ingeschreven zijn. Je kunt zien op een online platform wie meegaat en hoeveel mensen er nog bij
moeten komen voor de reis doorgaat. Je ziet de kostprijs ook dalen naargelang er meer mensen ingeschreven
zijn. Op voorhand kan ook met die mensen geconnecteerd worden online.
28. Familievakanties
Gezinnen met kleine kinderen, misschien vooral met 1 kind. Vakantie = rust voor de ouders + plezier voor de
kinderen. Kinderanimatie aan boord van de bus (1 pers. te voorzien). Ter plekke keuze om deel te nemen aan
kindvriendelijke uitstappen met de bus, ook weer mee begeleid door de kinder animator. (kleinere bus ter
plaatse of samenwerken met andere hotels/campings om vol te krijgen of samenwerken met andere Belgische
autocarist (cfr. Klassieke Frankrijk-auto-reis, maar voor de autocar ) of eventueel lokale autocarist MAAR
organisatie door Belgische autocarist). Deze typische ouders hebben weinig tijd om hun verlof voor te
bereiden en uitstappen te selecteren. Belangrijkste is dat de kids zich amuseren = voorwaarde 1. Je bent nu
zeker dat er potentiële vriendjes zijn. De vraag: mag mijn vriendje/vriendinnetje mee, zal hiermee minder
pertinent worden. De ouders hebben ook ontzettend veel nood aan rust (druk leven combi werk en kinderen
– zie voorstel Busfan ‘bestemming bereikt’- en ME-Time is primordiaal (wat wel pas aan de orde is als aan
voorwaarde 1 is voldaan). De rit naar het Zuiden met de wagen is dan wel flexibel, maar zéér stresserend.
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29. Reviewsite
Aangezien er voor autocarreizen nog geen opties zijn in bestaande reviewsites, is het een optie dit zelf te gaan
organiseren. Dit kan deel uitmaken van de community site, die op zijn beurt deel kan uitmaken van de Busfan
site: aanbod, gebruikers en hun meningen in één. Project dat eerder een overkoepelend karakter heeft.
30. Slaapbussen in goedkopere segmenten
Slaapbussen bestaan al, maar dan enkel voor bepaalde skireizen en in het duurder segment. Het zou
interessant zijn om slaapbussen te hebben in de zin van pendels naar zomerbestemmingen in het goedkopere
segment m.a.w niet duurder dan een vliegticket.
31. Reisgids App
Als de reizigers vrije tijd krijgen om een stad of zo te bezoeken, worden ze verwittigd dat de bus bijna vertrekt
+ kunnen ze via Google Maps bijvoorbeeld de weg terugvinden naar de bus. (gelijkaardig aan ‘waar is de bus
nu’ app nr: 1)
32. Airbag in de bus
33. Aankleding bus in thema
Het feit dat klanten blijkbaar uitgekeken zijn op de klassieke indeling van de bussen en het feit dat ze blijkbaar
liever een totaalbeleving zouden hebben in de bus komt vaak terug in de gesprekken met niet-gebruikers. De
aankleding van de bus kan aangepast worden naar een bepaald thema, om zo een andere sfeer te creëren.
Bijvoorbeeld: Sommige doelgroepen haalden de romantische gezelligheid aan van de Orient Express. Zoiets
is relatief eenvoudig te dupliceren in het interieur van een autocar, klassieke gordijnen, klassieke tapijten,
houten tafeltjes, ‘lampadères’, high-tea, enz..
Er zijn nog een pak andere thema’s natuurlijk.
34. Beschikbaarheidsplatform
Klanten ( en collega’s) kunnen beschikbaarheid van capaciteiten bekijken in functie van het spreiden van
bestellingen voor uitstappen. Lege plaatsen kunnen zo (last-minute) ook opgevuld worden, zonder deelname
in het programma en dus ingeschakeld worden als pendel.
35. De weg naar Compostella
Autocar doet de route van Compostella en de reizigers kiezen zelf welke stukken van de route ze stappen.
Voor de mensen die niet wandelen is er een alternatief programma. Je beslist dus zelf hoe veel je wilt
wandelen.
36. Degustatiereis
Expert (hoeft niet aanwezig te zijn, kan via het scherm) geeft uitleg over bv: wijnen, de hostessen brengen de
proevertjes rond. Achteraf is er mogelijkheid tot aankoop.
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37. Themareizen in partnership
Samenwerking met mediabedrijven zoals thema-tv-kanalen zoals bv: njam! Of dobbit-tv (doe het zelf). Er kan
bijvoorbeeld een bekende kok mee op de uitstap. Zo krijg je extra media aandacht via het tv-kanaal.
38. Fly & coach
Als je online een vlucht boekt, krijg je direct de suggestie om op voorhand een huurauto e.d. te boeken.
Autocaristen kunnen eventueel ook een programma reis aanbieden op die websites.
39. Tool voor attracties/organisatoren/reisleiders
Tool om snel info door te spelen over het geplande bezoek (aankomst: te laat, aantal mensen exact, …
Bedoeling is om de reis vlot te laten verlopen zodat de klant zich meer VIP voelt (alles loop gesmeerd), minder
wachttijden en tijdverlies.
40. De Kantoorbus
Het project richt zich vanuit de probleemstelling voornamelijk tot 2 verschillende doelgroepen: de eerste
doelgroep is de autobus/-car sector (zowel constructeurs als operatoren) , de tweede zijn de bedrijven die
gelegen zijn op locaties die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (OV).
De evolutie in het gebruik van de autocar is negatief te noemen, de volumes dalen en het markaandeel loopt
achteruit. De sector is op zoek naar innovatie om concurrentieel te blijven met andere modi. Het project
Kantoorbus maakt dan ook de weg vrij voor een nieuwe dienst in het collectief vervoer die een nieuwe
doelgroep bereikt.
Er zijn momenteel 377 bedrijven actief in het ongeregeld vervoer in België (waarvan 211 in Vlaanderen,
voornamelijk KMO’s). Samen goed voor 2840 voertuigen, waarvan ongeveer 2000 in Vlaanderen. In
Vlaanderen zijn 6500 aantal werknemers tewerkgesteld in deze sector.
Daarnaast zijn er ook de autocar contructeurs. In Vlaanderen zijn 2 grote constructeurs actief die samen 4.100
mensen tewerkstellen.
Een tweede doelgroep betreft de bedrijven die slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Heel wat
bedrijventerreinen werden in de afgelopen decennia ontwikkeld langs bvb autostrades met het oog op een
goede ontsluiting via de weg. Door de toegenomen verkeersdrukte is de autobereikbaarheid van deze sites er
echter sterk op achteruit gegaan; en er zijn geen alternatieven beschikbaar.
De doelstellingen van het project zijn het aanbieden van een nieuw product en dienst aan een nieuwe
doelgroep enerzijds en het omzetten van reistijd naar werktijd anderzijds. Waar het traditionele collectieve
vervoer zich richt op het verbeteren van de bereikbaarheid van woongebieden en centrumgebieden, richt de
kantoorbus zich op de bereikbaarheid van werkgebieden en bedrijventerreinen.
Door het aanbieden van een hoogwaardige busverbinding naar met OV slecht bereikbare bedrijventerreinen
wil deze vorm van collectief vervoer de sterk autogerichte locaties ontsluiten met collectief vervoer. Een
belangrijk voordeel hierbij vormt de garantie op een comfortabele zitplaats met de faciliteiten van een
werkplaats aanwezig in de bus. Aan de hand van een betrouwbare internetverbinding kan al bij het begin van
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de rit – van zodra neergezeten - contact gezocht worden met het bedrijf. Het project gaat zelfs nog een stap
verder door de werktijd van de passagiers, in samenwerking met de werkgevers, al te laten starten bij het
begin van de rit (of vanaf inloggen op de server). We willen namelijk bedrijven die meewerken aan het project
overtuigen om deze reistijd mee te tellen in de effectieve werktijd van de medewerkers.
41. Bus Online
De autobussector zoekt reeds een tijd een antwoord op de vraag om de dalende trend in het verkoopvolume
van zowel pendelreizen en programmareizen te keren. Daarenboven worden markten die zich situeren buiten
de toeristische of recreatieve sfeer, te weinig aangeboord.
In een BAAV-onderzoek is vastgesteld dat de (potentiële) klant van vandaag de toegang tot het internet én
een persoonlijke benadering als uiterst belangrijke criteria beschouwt in de keuze van zijn vervoersmodus.
Zowel de spoorwegen als de luchtvaart maken hiervan op vandaag al werk. Tegelijk zien we dat ook vele
buitenlandse autobusondernemers op vandaag al wifi aanbieden in hun voertuigen, zeker als het gaat om
langere afstanden.
De Vlaamse autobusondernemer dreigt hierbij achterop te hinken. Tegelijk wordt de vaak povere kwaliteit van
de internetverbindingen in al deze voertuigen (wegverkeer, spoor en luchtvaart) vastgesteld en aangekaart.
BUS-ONLINE wil hieraan tegemoet komen door de introductie van WIFI en gepersonaliseerd infotainment in
de Vlaamse bus-vloot te faciliteren, met het oog op een verbetering van de marktpositie van de
autobusondernemingen. Gelet op de aanbestedingen door de overheid in het geregeld en het bijzonder
geregeld vervoer heeft het project op deze sub sectoren een kleinere impact. Het aangrijpingspunt om
uiteindelijk de hele sector te bereiken ligt bij het ongeregeld vervoer. (241 bedrijven in Vlaanderen)
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