
Connexxion en gemeente Amsterdam 
maken leerlingenvervoer visueel en 
transparant met E-mergo & Qlik
Connexxion is marktleider op het gebied van regionaal per-
sonenvervoer en ambulancezorg in Nederland. Connexxion 
Taxi Services is een divisie van Connexxion en verzorgt o.a. 
het leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar 
school kunnen reizen, bijvoorbeeld vanwege een fysieke of 
geestelijke beperking of omdat zij speciaal onderwijs volgen. 
Connexxion verzorgt in meer dan zestig gemeenten dit leer-
lingenvervoer, waarbij er dagelijks vijftienduizend leerlingen 
vervoerd worden. 

In de Gemeente Amsterdam verzorgt Connexxion Taxi 
Services dagelijks het leerlingenvervoer voor ongeveer 1000 
leerlingen per dag. Het team Leerlingenvervoer van de 
Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitbeste-
ding van het leerlingenvervoer, het beoordelen van nieuwe 
aanvragen en het afhandelen van vragen en klachten. Een 
speciaal team van Connexxion in Amsterdam verzorgt de 
dagelijkse coördinatie. Paul Schraa, Information Manager bij 
Connexxion: “Om het leerlingenvervoer optimaal te laten 
verlopen, overleggen wij regelmatig met de gemeente over 
het verbeteren van kwaliteit en processen. Ook werd een 
groot aantal contractuele meetpunten, zoals stiptheid, re-
gelmatig door ons overlegd aan de gemeente. Toch bleef de 
gemeente kritisch. Het duurde vaak te lang alvorens afwijkin-
gen en trends geanalyseerd konden worden. Vaak moesten 
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“Met QlikView kozen we voor 
standaardfunctionaliteit en 
gebruikersvriendelijkheid. 
Bovendien had QlikView al 
bewezen eenvoudig in staat 
te zijn om data uit onze eigen 
bronnen te ontsluiten, te 
koppelen en te presenteren in 
visuele dashboards.”

Paul Schraa, Information Manager, Connexxion 

dan rapportages afgewacht worden voordat zij gefundeerd 
aan de slag konden. Dit resulteerde in de vraag naar meer en 
dagelijks inzicht in de operatie.” 
Voor Connexxion was deze vraag een omslagpunt. Paul 
Schraa: “Toen de gemeente ons vroeg om mee te denken 
over hoe wij inzicht konden geven in de dagelijkse operatie, 
wilden wij dit niet uit de weg gaan. Maar dagelijks inzicht be-
tekent ook volledige transparantie. Wij hebben besloten dat 
we dit aandurfden en zijn met de gemeente Amsterdam een 
project gestart om de hele operatie rondom het leerlingen-
vervoer visueel inzichtelijk te maken.” 

Omdat er bij Connexxion al veel ervaring met Qlik in huis was 
werd als eerste gekeken naar de mogelijkheden die QlikView 
bood om de operationele data te ontsluiten. Paul Schraa: 
“Een alternatief was om een specifieke web-applicatie met 
dashboards te bouwen. Uit eerdere ervaringen was gebleken 
dat we dan voor wijzigingen terug moesten naar de web 
ontwikkelaar. Wij hebben eigen Qlik-expertise in huis en 
met QlikView zouden we kiezen voor overwegend standaard 
functionaliteit. Daarnaast had QlikView al bewezen gebrui-
kersvriendelijk te zijn en eenvoudig in staat om data uit onze 
eigen bronnen, zoals RBS, ons centrale vervoers-pakket, en 
de database van de BCT (Board Computer Taxi) te presente-
ren in visuele dashboards.” 

Connexxion en de Gemeente Amsterdam zijn vervolgens 
rond de tafel gaan zitten om vast te leggen hoe en welke 
KPI’s er inzichtelijk gemaakt moesten worden. Paul Schraa: 
“Hier hebben wij ook E-Mergo bij betrokken. E-Mergo helpt 
bedrijven met het ontwerpen van Business Intelligence-om-
gevingen die informatie op de juiste manier beschikbaar 
stellen. E-Mergo heeft ons geholpen met de vraag hoe we 
deze nieuwe toepassing nu echt geschikt konden maken 
voor zowel de Gemeente Amsterdam als voor Connexxion. In 
dit proces hebben we gesproken over de verschillende KPI’s, 
over real-time of niet en uiteraard over privacy aspecten.” 

Vandaag de dag werken zowel de planningsafdeling van Con-
nexxion als een aantal specifiek hiertoe aangewezen leden 
van het team Leerlingenvervoer van de gemeente met de 
QlikView toepassing Leerlingenvervoer Amsterdam. GPS-da-
ta vanuit de taxi’s wordt real-time gevisualiseerd en is te 
koppelen aan chauffeurs, klachten, afmeldingen, loosmeldin-
gen, reistijd, stiptheid, aankomsttijden en actieve passagiers. 
Zowel de gemeente als Connexxion hebben volledig inzicht 
in de operatie en zijn in staat direct vragen te beantwoorden, 
klachten af te handelen en de kwaliteit te monitoren. Op de 
planningsafdeling bij Connexxion in Amsterdam wordt de 
toepassing continue gebruikt. Paul Schraa: “Het dashboard 
hangt op een groot LCD scherm. Onze planners kijken en 
handelen hier continue naar. Als wij zien dat een bepaalde 
chauffeur om 07.05 uur had moeten vertrekken, en er is om 
07.15 nog geen activiteit te zien, dan volgen er alerts en kun-
nen we de chauffeur bellen en betrokken ouders en scholen 
informeren. Door deze QlikView toepassing verbetert de 
kwaliteit, maar ook de veiligheid. Contractueel mogen de 
kinderen maximaal een uur in het busje zitten. Dit heeft ook 

Solution Overview

Branche
Logistiek/Vervoer 

Uitdaging 
Het bieden van transparantie door middel van dage-
lijks real-time inzicht in de volledige operatie rondom 
het leerlingenvervoer aan de gemeente Amsterdam 

Oplossing 
Met QlikView wordt data uit de board computers 
vanuit de taxi’s en data uit het centrale vervoerspak-
ket van Connexxion real-time ontsloten, gekoppeld 
en gevisualiseerd in de QlikView applicatie Leerlin-
genvervoer Amsterdam. GPS-data is gekoppeld aan 
stiptheid, chauffeurs, klachten, afmeldingen, loosmel-
dingen, reistijd, aankomsttijden en actieve passagiers. 

Voordelen 
•  Verbetering van de veiligheid van het leerlingen-

vervoer.
•  Verbetering van de kwaliteit door het leerlingen-

vervoer. 
•  Vermindering van het aantal manuren omdat het 

handmatig samenstellen (Connexxion) en door-
nemen (gemeente) van Excel rapportages niet 
langer noodzakelijk is. 

•  Vermindering van de kosten door proactief 
trend analyses los te laten op vertragingen en 
loosmeldingen. 

• Verbetering van klanttevredenheid.

Data Source Systemen
RBS (ERP-pakket ontwikkeld door Connexxion op basis 
van SQL), BCT (Board Computer Taxi) 



Real-time inzicht in de gehele 
operatie rondom het leerlingen
vervoer in Amsterdam 

Return on Investment

Twee weken voor het ontwikkelen 
van een eigen applicatie voor 
leerlingenvervoer binnen andere 
gemeenten 

Time to Value

“E-mergo heeft ons geholpen met het ontwerp en de implementatie van 
de Business Intelligence-omgeving. Hoe konden we de toepassing echt 
geschikt maken voor zowel Connexxion als de Gemeente Amsterdam?”

Paul Schraa, Information Manager, Connexxion 

te maken met het feit dat ze bijvoorbeeld medicijnen nodig 
hebben. Stel je voor dat het sneeuwt. Dan ligt het verkeer in 
de hele stad Amsterdam plat. Op dat moment moeten we 
individueel kunnen ingrijpen. Denk ook aan het voeren van 
een actief beleid om mogelijk ongewenste intimiteiten te 
voorkomen. Zowel de gemeente als wij, zien het direct als 
een voertuig langer dan gebruikelijk stilstaat.” 

Paul Schraa: “De transparantie die we met de QlikView 
toepassing Leerlingenvervoer Amsterdam bieden is uniek en 
was voor ons best een stap. De gemeente Amsterdam heeft 
een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling door ons 
continue positief te stimuleren om de applicatie te verbe-
teren. Uiteindelijk maken wij nu real-time inzichtelijk wat 
wij gemeenten conform bestek beloven: betrouwbaarheid, 
veiligheid en kwaliteit. Daarnaast bespaart deze QlikView 
applicatie zowel Connexxion als de gemeente manuren, 
omdat het samenstellen en het doorploegen van ellenlan-
ge spreadsheets om de kwaliteit te beoordelen, niet meer 
noodzakelijk is. Alle informatie staat immers real-time online. 
Mede daarom hebben wij besloten om deze QlikView appli-
catie ook beschikbaar te stellen aan andere gemeenten in 
Nederland. Op termijn zou je er zelfs aan kunnen denken om 
deze nieuwe technologie ook in te zetten richting ouders, bij-
voorbeeld door hen dagelijks te informeren op het moment 
dat het busje hun postcodegebied inrijdt, zodat de kinderen 
op tijd gereed kunnen staan voor vertrek.” 



De naam E-mergo is afkomstig van het Latijnse
spreekwoord ‘luctor et emer¬go’ (ik worstel en kom
boven). In Zeeland staat dit voor het overwinnen van de
strijd tegen het water. Wij strijden natuurlijk niet tegen
het water, maar we zorgen er wel voor dat bedrijven het
hoofd boven water kunnen houden in de steeds groter
wordende stroom van data.

Onder het motto ‘Manage your data, innovate your
business’ helpen wij je het maximale uit jouw data
te halen. Dit doen wij met behulp van Qlik, Mendix,
Microsoft en TimeXtender, waarvoor wij software, trai-
ning, consultancy en beheer leveren. Samen maken
we het mogelijk voor jouw business om nieuwe
verdienmodellen te creëren en kosten te besparen. 
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