WAT GAAT ER VERANDEREN VOOR DE CHAUFFEUR?
•
•
•
•

De chauffeur krijgt enkele dagen voor aanvang de rittenstaat per e-mail toegestuurd.
Op deze rittenstaat staat het adres waar men wordt verwacht.
Ook staat de tijd dat men op het aankomstadres wordt verwacht vermeld.
Je gaat de vertrek- en ophaaltijd van de klanten met dit gegeven uitrekenen.

HOE REKEN JE DIT UIT?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dit kan je op verschillende manieren doen.
Probeer eerst in je hoofd al een logische route te maken. Als je einddoel Baarle-Nassau is en je hebt
klanten uit Ulicoten, Strijbeek en Chaam ga je niet eerst de klanten uit Ulicoten halen, dan uit Chaam
en dan uit Strijbeek. Iedereen snapt dat dan de meest logische route Strijbeek, Chaam, Ulicoten en
dan naar Baarle-Nassau is.
Ga ervan uit dat meestal de klant die het verst van de eindbestemming woont het eerste opgehaald
kan worden.
Kijk op google-maps hoeveel tijd het kost om van ‘t Chaamsche Wapen (dorpsstraat 44) naar het 1e
ophaaladres te rijden.
Kijk vervolgens welke klant je nu het beste op kunt halen en kijk hoeveel tijd het kost om daar te
komen.
Ga zo alle klanten af en kies als laatste de eindbestemming.
Reken tussen alle klanten ongeveer 5 minuten extra tijd voor het in- en uitstappen.
Als je een rolstoeler als klant hebt en het maakt qua afstand niet veel uit, kun je het beste deze als 1e
ophalen.
Bij enkele rollators reken je nog wat meer extra tijd. Bij een rolstoel mag men gerust ruim 10
minuten extra tijd nemen.
Als je ergens om 10.00 uur moet zijn ga er dan in sommige gevallen van uit dat uitstappen en
binnengaan bij de bestemming ook tijd kost. Reken hiervoor ook gerust 10 minuten.
Als je zo de ophaaltijd hebt berekend reken je terug hoe laat je dient te vertrekken. Als je dus aan een
ophaaltijd komt van 1.15 uur en je moet om 10.00 uur op je bestemming zijn weet je dat je om 9.45
uur dient te vertrekken.
App deze tijd door aan je begeleider zodat ook hij/zij tijdig bij de bus aanwezig kan zijn. Het
telefoonnummer van de begeleider staat op de rittenstaat.

Nog een handig hulpmiddel is de site: RouteXL.nl
• Ga hiervoor naar: routexl.nl en klik op AAN DE SLAG
• Vul links bovenaan het adres van de bus in (dorpsstraat 44, Chaam) en klik op ZOEK en vervolgens
op START HIER.
• Vul vervolgens alle adressen van alle klanten in en klik op ZOEK
• Als laatste vul je het adres van de eindbestemming in en je klikt op ZOEK en EINDIG HIER
• Links onderaan op je scherm zit een button met de tekst VIND ROUTE. Klik hierop.
• De computer rekent nu uit wat de beste ophaalvolgorde is. Als je naar beneden scrollt zie je alle
adressen op volgorde staan.
• Let op: Dit is slechts een hulpmiddel en is niet altijd logisch. Deze site is gebouwd voor
pakketbezorgers en houdt er erg rekening mee aan welke kant van de weg je rijdt. Denk dus zelf ook
e

logisch na. Ook zal hij niet altijd de klant die het verst weg woont als 1 zetten. Tel bij de aangegeven
tijden altijd extra minuten op voor in- en uitstappen.
Sporadisch komt het voor dat de afstanden tussen de klanten zo groot zijn dat men uren onderweg is. Neem in dat
geval even contact op met de rittencoördinatoren. Ook als je er even niet uit komt zijn zij bereid je een helpende
hand toe te steken. Bel in deze gevallen met: 06-533 035 75.

