
Bij het ontwerp van deze online omgeving 
stonden ook essentiële zaken zoals perfor-
mance en security centraal. Hoewel ‘aan de 
achterkant’ van de website de bestaande 
IT-omgeving van Translink is gebruikt, is ‘de 
voorkant’ van de website helemaal afgestemd 
op de huisstijl van GVB, aldus Mark van 
Mullem, Delivery Manager bij Info Support. 

Van groot belang was het om het online aan-
vraagproces zodanig in te richten, dat misbruik 
maximaal kon worden beperkt. Mark: “Hier-
door moest een aantal belangrijke wijzigingen 
worden doorgevoerd in het bestaande aan-
vraagproces van de reguliere OV-chipkaart, 
want alleen kinderen uit Amsterdam tot 12 jaar 
konden deze kinderkaart gratis aanvragen. 

Daar komt nog bij dat er maximaal drie kin-
derkaarten kunnen worden aangevraagd op 
hetzelfde adres.”

Translink: “Het team van 
Info Support ontwikkelde 
het online bestelproces 
voor de GVB Kinderkaart 
op een agile wijze en met 
een maximale focus op 
het behalen van onze 
deadline.”
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In 2016 hebben Translink en Info Support in opdracht van vervoerder GVB een persoonlijke GVB-chip-
kaart voor Amsterdamse kinderen ontwikkeld. GVB wilde hiermee het reizen op saldo stimuleren. De 
kaart kon gedurende een periode van een kleine twee maanden gratis worden aangevraagd.  



Net als de online omgeving werd de kaart  
voorzien van het herkenbare, blauwe GV-
Beestje. Mark: “De kaart heeft hierdoor een 
GVB-identiteit terwijl er gebruik gemaakt wordt 
van hetzelfde systeem. Dat is noodzakelijk 
aangezien Translink de partij is die de ritprijs 
berekent vanaf het moment dat je incheckt 
tot het moment dat je uitcheckt. Onder de 
motorkap komt alle informatie dus in hetzelfde 
systeem bij Translink terecht.”

Translink: “Het team van Info Support  
ontwikkelde het online bestelproces voor de 
GVB Kinderkaart op een agile wijze en met 
een maximale focus op het behalen van onze 
deadline.”

Voor de uitvoering van het project werkte het 
team van Info Support op basis van het KanBan 
principe; een agile manier van werken waarin 
het doorlopend verwerken van gebruikersfeed-
back centraal staat. Hierdoor kon het team 
binnen één dag een wijziging testen en door-
voeren, zodat het product continu verbeterd 
wordt. 

Mark: “Daarnaast zorgt een agile manier van 
werken dat je de klant al vroeg in het traject 
kunt laten zien hoe het resultaat eruit gaat zien: 
‘als de gebruiker op dit knopje drukt, komt hij 
in dit scherm terecht’. Je neemt de klant dus 
veel meer mee en de klant kan, op zijn beurt, 
ook zijn stakeholders eerder betrekken.”

Kijk voor meer informatie op www.infosupport.com of bel +31 (0) 318 - 55 20 20 (NL) of +32 (0) 15 28 63 70 (BE)
106518


