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Meer informatie over de Buzz Buddy en GoOV 
kunt u vinden op www.cavent.nl/innovaties en 
www.go-ov.nl. 
Op www.opwegmetdeander.nl/nieuwsberichten/
buzz-buddy vindt u een aantal filmpjes over Buzz 
Buddy.

Hoe werkt de Buzz Buddy? 
De Buzz Buddy bestaat eigenlijk uit drie onderdelen: 
een GPS-tracker, een online portaal en een hulp-
dienst. De GPS-tracker heeft iemand bij zich die zelf-
standig de straat op gaat, het is eigenlijk een simpele 
telefoon die verbonden is met het online Portaal. 
Het portaal is bedoeld voor bijvoorbeeld ouders of 
de begeleiding en met één druk op de noodknop 
kan de reiziger hulp inschakelen. Door het track & 
trace systeem van de GPS-tracker kan de begeleiding 
in het portaal precies zien waar de tracker zich be-
vindt. Ook wordt er direct een vooraf ingesteld te-
lefoonnummer gebeld als op de noodknop gedrukt 

wordt. Zo kan de begeleiding gelijk helpen als de 
reiziger in problemen is. Naast de telefoon- en de 
volgfunctie is er ook de Hulplijn. De Hulplijn is altijd 
bereikbaar wanneer het openbaar vervoer rijdt en zij 
monitoren de reizigers tijdens de reis.

Voor welke doelgroep is de Buzz Buddy geschikt?
Het doel van de Buzz Buddy is zelfstandig reizen 
mogelijk maken, bijvoorbeeld voor mensen met een 
beperking, ouderen, mensen uit de GGZ en kinderen 
uit het leerlingenvervoer. Er is nu zelfs ook iemand 
met een visuele beperking die met een Buzz Buddy 
aan het reizen is.

Het zijn met name mensen die dat zelfstandig reizen 
voorheen niet konden, vaak kwetsbare doelgroepen. 

Waarom hebben jullie de Buzz Buddy ontwikkeld?
Er zijn veel mensen die gebruikmaken van een taxi en 
vaak krijgen ze daar ook een vergoeding voor. Maar 
wat we zien is dat er bij veel mensen niet onderzocht 
wordt of ze ook zelfstandig zouden kunnen reizen 
van deur tot deur. Mensen vergissen zich in de impact 
van het reizen met een taxi. Je bent gebonden aan 
gezette tijden, je moet soms nog andere mensen op-
halen of wegbrengen, doet vaak erg lang over een rit 
en ook komt pesten vaak voor in een taxi.
Tegenwoordig hoor je veel over de participatiemaat-
schappij. Mensen moeten de regie over hun eigen 
leven hebben en zoveel mogelijk meedraaien in de 
samenleving. De Buzz Buddy maakt het mogelijk 
om zelfstandigheid te krijgen voor een grote groep 
mensen. Vaak kan het als vervanging van de taxi 
gelden. Voor anderen geldt het als uitbouwen van 
zelfstandigheid. 

Zijn er voorbeelden van situaties waar de Buzz Bud-
dy goed werkt?
Ik ken een woonlocatie waar zeven Buzz Buddy’s lig-
gen. Zo hoeft de helft van de bewoners niet met de 
taxi, maar kunnen ze op de fiets. Ze krijgen allemaal 
een Buzz Buddy mee en kunnen gevolgd worden op 
het traject dat ze af moeten leggen. Hierbij geldt dat 
het maatwerk is. Bij één persoon is de Buzz Buddy 
bijvoorbeeld zo ingesteld dat als het apparaat detec-
teert dat het valt, er automatisch met een bepaald 
nummer gebeld wordt via de luidspreker. 
Bij iemand anders is de afspraak dat er niet stan-
daard wordt gevolgd. Deze persoon maakt gebruik 
van een scootmobiel en hecht veel waarde aan pri-
vacy. Op het moment dat deze reiziger de noodknop 
indrukt logt de begeleiding in en kijkt waar de reizi-
ger zich bevindt.
Ook is er bijvoorbeeld een woonlocatie waar een 
‘Boodschappen Buddy’ ligt. Dit apparaat nemen 
mensen mee als ze naar de supermarkt gaan en kun-
nen zo zelfstandig een boodschap doen.
Tenslotte loopt er ook een traject met een visueel 
beperkte man. De Buzz Buddy kan je via het portaal 
zo inregelen dat het gebruikmaakt van geofence. 
Geofence houdt in dat een bepaald gebied wordt 
afgebakend en wanneer de reiziger met het appa-
raat dat gebied betreedt gaat er op het Portaal een 
alarm af. Dit kan erg handig zijn bij gevaarlijke plek-
ken waar de reiziger niet kan of mag komen.

Wat zijn je ervaringen 
tot nu toe?
Heel positief. We ho-
ren dat Buzz Buddy 
veel reizigers een 
geweldig gevoel van 
vrijheid geeft. Ook 
de ouders en/of zorg-
professionals geeft 
het houvast omdat ze 
kunnen kijken waar 
de zoon, dochter of 
reiziger zich bevindt. 
Mensen moeten soms wel nog leren vertrouwen op 
de techniek. Er is veel angst, maar dat is logisch; het 
blijft een kwetsbare doelgroep.
Ouders, professionals en begeleiders moeten dus 
drempel over. Door het systeem te laten zien en er-
varen gaan mensen, zien mensen de waarde ervan 
en gaan ze vanzelf die drempel over. 

Hoe zien jullie de toekomst van de Buzz Buddy?
Er zijn nu ongeveer 40 Buzz Buddy’s in Nederland. 
We hopen natuurlijk dat dit er snel meer worden. 
We zouden graag iedereen met een vervoersvraag 
willen bedienen. De eerste pijler was een groep met 
verstandelijk beperkten en kinderen. We willen dit 
nu uit gaan breiden naar andere doelgroepen. Uit 
alle hoeken krijgen we inmiddels vragen over het 
systeem.
De Buzz Buddy is inmiddels onderdeel van GoOV. De 
GoOV is een app op een smartphone die reiziger actu-
ele reisinformatie van deur-tot-deur geeft. Net zoals 
de Buzz Buddy is de GoOV verbonden aan een online 
Portaal en kan de Hulplijn de reiziger monitoren.
Het verschil is dat de reiziger met de GoOV alleen te 
volgen is wanneer de reiziger daadwerkelijk actief 
aan het reizen is en de GoOV app heeft aanstaan.
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ZELFSTANDIG REIZEN MET DE 

Veel mensen met een beperking zijn voor hun vervoer afhankelijk van een taxi, begeleiding of 

bijvoorbeeld familie. Om mensen meer zelfstandig te kunnen laten reizen heeft zorginstelling 

Cavent de Buzz Buddy ontwikkelt. De Buzz Buddy is een apparaatje waarmee begeleiding op 

afstand de gebruiker kan volgen en helpen indien nodig. Ilse Windey is projectmedewerker 

bij Cavent en daar betrokken bij de ontwikkeling van de Buzz Buddy. Daarnaast werkt Ilse als 

zelfstandig trainer en ontwikkelaar van trainingen die gericht zijn op omgaan met technologie, 

implementatie en veranderingen in de zorg.
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