
1. Vaker de deur uit, meer contacten

Minima uit het isolement
 

Gemeenten willen dat inwoners actief mee kunnen doen in de samenleving. Uit
onderzoek blijkt dat veel mensen met een minimuminkomen door financiële
beperkingen leven in een sociaal isolement. In veel gemeenten worden daarom minima
ondersteund, zodat deze groep mensen toch volwaardig kan blijven participeren aan de
samenlevering. Voorbeeld hiervan is het aanbieden van openbaar vervoer aan minima
in bijvoorbeeld Nijmegen, Eindhoven, Amstelveen. 

Speciaal hiervoor heeft Connexxion een abonnementsvorm ontwikkeld die u via
Connexxion kunt aanbieden aan deze doelgroep. Met dit OV-product voor minima kunt
u uw minimabeleid actief invullen door uw armste inwoners eenvoudig en goedkoop
openbaar vervoer te bieden.

Hoe werkt dat?

           Uit evaluaties van steden waar minima gratis openbaar vervoer wordt     
           aangeboden, blijkt dat minima meer sociale contacten hebben en vaker de deur 
           uitgaan. Hierbij geeft de doelgroep aan zich ook prettiger te voelen.

2. Instrument armoedebestrijding
    Minima die afhankelijk zijn van een inkomen onder de grens van het 
    armoedebeleid kunnen voortaan gewoon en makkelijk op pad. Zonder veel kosten 
    te maken.

3. Eenvoudig concept
    Het draait om eenvoud: Goedkoop of (deels) gratis vervoer in alle bussen van 
    Connexxion in de concessie Hoeksche Waard Goeree Overflakkee (HWGO) en 
    Provincie Zeeland, na 9 uur en in het weekend de gehele dag.

 



Onbeperkt reizen op de lijnen van Connexxion in de concessie Zeeland en HWGO
Op werkdagen geldig na 9:00 uur; weekend en feestdagen gehele dag
Buiten geldigheidsgebied en tijden reist de reiziger op saldo

Alleen te koop door gemeenten als bulk-contract voor inwoners die onder minima-
beleid vallen
Voor minima in de leeftijd vanaf 12 jaar en ouder
Geheel, gedeeltelijke of geen eigen bijdrage voor inwoners door gemeente zelf te
bepalen 
Reiziger dient in bezit te zijn van persoonlijke OV-chipkaart

Tarief: € 70 per persoon per jaar (prijspeil 2021)
Slechts € 1,35 per week!

Geldigheid

Voorwaarden

Draagt bij aan armoedebeleid gemeenten
Draagt bij aan blijvende participatie kwetsbare doelgroep
Helder financieel plaatje
Beter gebruik van OV (geen extra inzet nodig)

Uitgebreide reismogelijkheden
Goedkoop of (deels) gratis vervoer met alle bussen Connexxion in de concessie
Hoeksche Waard Goeree Overflakkee en Provincie Zeeland, na 9 uur en in het
weekend de gehele dag
Eenvoudig product, laden op een persoonlijke OV-chipkaart
Draagt bij aan blijvende participatie aan de samenleving

Voordelen gemeente

Voordelen minima


