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Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 

Leerlingenvervoer schooljaar 2018/2019 
Deze samenvatting geeft een overzicht op hoofdlijnen van de uitkomsten van het 

klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer.  De doelgroep van dit onderzoek 

bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2018/2019 gebruik 

gemaakt hebben van het leerlingenvervoer, dat wordt uitgevoerd door RegioRijder. 

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau 

ZorgfocuZ. Waar mogelijk is de afwijking ten opzichte van vorig jaar weergegeven.   

Aantallen 
 
 
 

Uitgenodigd 878 

Ingevuld 227 

Responspercentage 
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99% 
reist meerdere malen 

per week met 
RegioRijder

 

92% 
vindt de regels en 

afspraken duidelijk 

93%* 
vindt een vaste chauffeur 

(zeer) belangrijk 

80%* 
is (zeer) tevreden over de 
omgang tussen chauffeur 

en kind 
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 Het op tijd opgehaald worden 

 

Het op tijd op bestemming zijn 

 

  Hoe tevreden bent u over?  
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…de klantvriendelijkheid van de 

telefonist(e) 
…de informatievoorziening bij 

vertraging 
…de gebruiksvriendelijkheid van 

het Reizigersportaal 

48%
(+12%)

21% (+6%)

31% (-19%)

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

66% (-2%)

26% (+6%)

8% (-4%)

76% (+18%) 

19% (-8%) 

5% (-9%)

72%

74%

11%

12%

18%

14%

2018

2019

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

72%

78%

10%

12%

18%

9%

2018

2019

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 

+2% +5% -1% +/-0% 

Collegebericht Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 2018-2019 3 / 47

Back to first page



  
C

H
A

U
F

F
E

U
R

 E
N

 

H
E

T
 V

O
E

R
T

U
IG

    

76%* 
is tevreden over het contact 

tussen chauffeur en 
ouders/verzorgers 

67%* 
vindt de kennis die de chauffeur 

heeft van de leerlingen goed 
88%* 

is tevreden over het comfort van het 
voertuig 
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 “Dankbaar dat we een vaste chauffeur 
hebben. Onze chauffeur heeft laten 

zien een zeer bekwame en 
betrouwbare man te zijn.” 

 “Onze chauffeur is heel goed. Altijd op tijd, 
nooit ziek en leuk met de kinderen.” 
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“Chauffeur is heel leuk en 

gezellig! Het is gezellig in de 

bus.” 

“Het is makkelijk en je bent 

sneller op school dan op de 

fiets.” 

“Dat de buschauffeur 

verantwoordelijk is in wat 

hij doet.” 
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 “Eerder duidelijkheid over de planning in 
het nieuwe schooljaar.” 

 “Vaste chauffeur op de route die weet 
wat er met de kinderen aan de hand is.” 
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7,3 
is het gemiddelde rapportcijfer voor de 

dienstverlening van RegioRijder 

69%* 
van de kinderen is (heel) tevreden over  

het vervoer naar school 

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 

+1,0 +9% 

+7% +9% +9% 
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Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 1 
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Inleiding 2 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 Inleiding 

 Aanleiding en doel 
Binnen RegioRijder organiseren de gemeenten Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk en Velsen gezamenlijk 

het leerlingenvervoer. Het vervoersysteem in deze gemeenten (RegioRijder) bestaat uit één vervoercentrale en 

meerdere vervoerders die onder de regie van de vervoercentrale vallen. De gemeenten laten jaarlijks een 

onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitvoeren. Het KTO voor het leerlingenvervoer is in juni en juli 

2019 uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. 

 Aanpak onderzoek 
Hieronder wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt beschreven wie voor dit onderzoek 

zijn aangeschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de vragenlijst en de wijze van aanschrijven. Tot slot wordt de 

respons op het onderzoek weergegeven. 

Doelgroep 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2018/2019 

gebruik maakten van het leerlingenvervoer door RegioRijder. 

Vragenlijst 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een op maat gemaakte vragenlijst. De vragenlijst is met de gemeenten 

afgestemd om te komen tot een definitieve vragenlijst. De vragenlijst gaat in op de volgende thema’s:  

• Algemeen 

• De chauffeur en het voertuig  

• Contact met de vervoercentrale van RegioRijder  

• Algemeen oordeel RegioRijder 

• Vragen aan uw kind 

Uitnodigen cliënten 

De vooraankondiging is verspreid door de gemeenten. RegioRijder heeft daarnaast een vooraankondiging van 

het onderzoek op de website geplaatst. In de vooraankondiging is het doel van het onderzoek uitgelegd en 

hebben cliënten de mogelijkheid gekregen om zich af te melden voor het onderzoek. Het grootste deel van de 

doelgroep heeft van ZorgfocuZ de uitnodiging voor het onderzoek per e-mail ontvangen. In de e-mail stond een 

link naar de online vragenlijst. Na drie weken hebben respondenten die de vragenlijst nog niet ingevuld hadden 

een herinnering ontvangen.  
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Inleiding 3 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

Respons  

De retour ontvangen vragenlijsten zijn gecontroleerd en ontdubbeld (mensen mogen de vragenlijst slechts één 

keer invullen).  

Responstabel  

Aantal verzonden vragenlijsten 850 

Aantal reacties (Bruto respons) 200 (23,5%) 

Aantal bruikbare vragenlijsten (Netto respons) 200 (23,5%) 

Uitgaande van 200 reacties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 6,1%. Een 

betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de 

beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge geeft de maximale afwijking 

aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 6,1% houdt in 

dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de ouders/verzorgers aangeeft zeer tevreden met de zorg te zijn, het 

daadwerkelijke percentage tussen de 43,9% en 56,1% ligt.  

 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de vragen weergegeven. De resultaten zijn in grafieken gerapporteerd. 

In de grafieken zijn de antwoorden ‘geen mening’, ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet meer’ buiten 

beschouwing gelaten. De percentages die worden genoemd hebben dus betrekking op de antwoorden zonder 

‘geen mening’, ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet meer’. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit 

het gevolg van afrondingsverschillen. Bij elke grafiek wordt het aantal respondenten weergegeven met (n).  
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Resultaten 4 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 Resultaten 

 Algemeen 

 

2. Hoe oud is uw kind (n=199) 

Leeftijd in jaren n % 

2,5 1 0,5 

4 4 2,0 

5 9 4,5 

6 3 1,5 

7 11 5,5 

7,5 1 0,5 

8 14 7,0 

9 24 12,1 

10 20 10,1 

11 18 9,0 

12 19 9,5 

13 21 10,6 

14 14 7,0 

15 18 9,0 

16 11 5,5 

17 5 2,5 

18 5 2,5 

19 1 0,5 

 

Op vraag 3 “Naar welke school gaat uw kind?” zijn door respondenten 53 verschillende scholen genoemd.  

 

 

99%

1%

1. Hoe vaak reist uw kind met RegioRijder? (n=198)

Meerdere keren per week (n=196)

Eén keer per week (n=2)

Minder dan één keer per week (n=0)

Nooit (n=0)

Collegebericht Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 2018-2019 8 / 47

Back to first page



Resultaten 5 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 

 

Respondenten die aangeven de afspraken niet helemaal duidelijk te vinden, kregen de mogelijkheid om een 

toelichting te geven. Vrijwel alle respondenten geven aan dat de communicatie niet helemaal duidelijk is. Het 

gaat hier bijvoorbeeld over de communicatie omtrent afhaal en thuisbreng tijden, het doorgeven van wijzigingen 

en de verandering in chauffeur/dienstverlening bij vakantie of ziekte. Daarnaast geven een aantal 

ouders/verzorgers aan dat zij (en hun kinderen) het niet prettig vinden dat er wisselende chauffeurs zijn.  

73 19 6 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

4. Zijn de regels en afspraken voor het vervoer van uw kind met 
RegioRijder duidelijk? (n=197)

Helemaal (n=144) Grotendeels (n=38) Een beetje (n=11) Helemaal niet (n=4)
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Resultaten 6 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 Chauffeur en het voertuig 

Antwoordoptie ‘geen mening/n.v.t.’: V5 (n=4), V6 (n=3), V7 (n=15), V8 (n=9), V9 (n=8), V10 (n=6).  
 
 

 
Antwoordoptie ‘geen mening’: (n=0).  

38

42

31

39

34

32

47

38

36

37

46

56

12

15

21

14

16

10

2

5

10

9

3

2

1

1

3

2

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. De uitstraling van de chauffeur (n=196)

6. De omgang tussen de chauffeur en uw kind (n=197)

7. De kennis die de chauffeur heeft van de leerlingen
(n=185)

8. Het contact tussen de chauffeur en u als
ouder(s)/verzorger(s) (n=191)

9. De veiligheid tijdens het vervoer in het algemeen (n=192)

10. Het comfort van het voertuig (n=194)

Hoe tevreden bent u over ...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

73 20 6 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11. Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind zoveel mogelijk door 
dezelfde chauffeur wordt opgehaald en weer thuisgebracht? 

(n=200)

Zeer belangrijk (n=146) Belangrijk (n=40) Neutraal (n=12) Onbelangrijk (n=2) Zeer onbelangrijk (n=0)
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Resultaten 7 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

2.2.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vraag “Heeft u nog opmerkingen over de 

chauffeur en het voertuig?”.  

• De meeste ouders/verzorgers zijn zeer tevreden over verschillende chauffeurs. Er is leuk contact 

met de kinderen, de chauffeurs zijn op professionele wijze betrokken en ouders/verzorgers 

vertrouwen hun kinderen met een gerust hart aan hen toe. Zo noemen zij dat de chauffeurs goed 

op hun kinderen letten en het bijvoorbeeld doorgeven als een kind zich niet lekker voelt. 

• Een aantal ouders/verzorgers geeft aan dat zij het prettig vinden dat zij het 06-nummer hebben 

van de chauffeur. Hierdoor zijn er korte lijntjes en kunnen wijzigingen of vertragingen tijdig 

doorgegeven worden.  

• Veel ouders/verzorgers zijn blij dat zij vrijwel altijd dezelfde chauffeur hebben. Zij spreken 

regelmatig de wens uit om chauffeurs mee te nemen naar het volgende schooljaar.   

• Het meest gehoorde verbeterpunt is de airconditioning in het voertuig. Meerdere 

ouders/verzorgers geven aan dat hun kind zwetend en met een rood hoofd uit het voertuig komt 

als het overdag heet is. Daarnaast geeft een enkeling aan dat de chauffeur te weinig affiniteit 

heeft met de problematiek van het kind, dat er af en toe ruzies onder kinderen zijn die niet 

adequaat worden opgelost en dat de muziek soms te hard staat, waardoor kinderen overprikkeld 

raken.   
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Resultaten 8 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 Planning en reistijd 

 
Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V13 (n=3), V14 (n=5), V15 (n=1), V16 (n=10).  
 

2.3.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vraag “Heeft u nog opmerkingen over de 

planning en reistijd?”: 

• Respondenten die aangeven tevreden te zijn over de planning en/of reistijd, geven aan dat zij 

het prettig vinden dat zij goed op de hoogte worden gehouden over wijzigingen en oponthoud.  

• De meeste respondenten dragen een verbeterpunt aan over de planning en/of reistijd. Deze 

verbeterpunten hebben in vrijwel alle gevallen betrekking op de reistijd. Veel ouders/verzorgers 

geven aan dat de planning in hun ogen efficiënter kan en dat er over korte stukken soms lang 

wordt gedaan. Kinderen zitten nu soms erg lang in de bus, omdat er naar scholen en 

woonplaatsen wordt gereden die van de rechtstreekse route afwijken. 

• Daarnaast geven ouders/verzorgers aan dat hun kinderen soms zo vroeg bij school afgezet, dat 

er nog niemand is om hen daar te ontvangen. Anderzijds moeten kinderen als de school uit is 

lang wachten tot zij worden opgepikt. Een aantal ouders/verzorgers geeft tevens aan dat hun 

kind regelmatig niet op tijd op school is.  
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23

18

36
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12

18

21

9

6
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15
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3

6

16

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

13. Het op tijd opgehaald worden (n=197)

14. Het op tijd op bestemming zijn (n=194)

15. De tijd dat uw kind in het voertuig zit (n=198)

16. De informatievoorziening bij vertraging (n=187)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
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Resultaten 9 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 Contact met de vervoerscentrale 

  
Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V18 (n=14), V19 (n=20), V20 (n=45), V21 (n=34). 
 

*Percentages zijn gebaseerd op het totale aantal respondenten (n=200). 
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18. De telefonische bereikbaarheid van de vervoercentrale
(n=181)

19. De klantvriendelijkheid van de telefonist(e) (n=177)

20. De website van RegioRijder (n=152)

21. De gebruiksvriendelijkheid van Reizigersportaal (n=163)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

63%

35%

34%

31%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aan/afmelden (n=125)

Inzien actuele vervoersgegevens/tijden (n=70)

Inzien vervoersplanning (n=67)

Inzien gegevens (n=62)

Ik maak geen gebruik van het Reizigersportaal (n=43)

22. Waarvoor gebruikt u Reizigersportaal? (meerkeuze)*
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Resultaten 10 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 

Respondenten die geen gebruik maken van het Reizigersportaal noemen de volgende redenen:  

 Niet bekend met het Reizigersportaal (7x)  Weten niet hoe het werkt (1x) 

 Voorkeur voor telefonisch contact (7x)  Problemen met taal en communicatie (1x) 

 Geen inloggegevens ontvangen (6x)  Geen beschikking over internet (1x) 

 Voorkeur voor het Connexxion reisportaal (4x)  Niet van toepassing (1x) 

 Voorkeur voor e-mail (1x)  Vinden wij niet nodig (1x) 

 

  
Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V23 (n=33), V24 (n=49), V25 (n=14).  

  
Antwoordoptie ‘geen mening’: (n=16).  
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23. Een verandering van chauffeur bij ziekte (n=165)

24. Een wijziging in ritplanning (n=149)

25. De ritplanning aan het begin van het schooljaar (n=184)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

43%

14%

43%

26. Heeft u weleens overwogen om een klacht in te dienen over 
het vervoer? (n=182)

Ja, en ik heb dit ook gedaan (n=78)

Ja, maar ik heb geen klacht ingediend
(n=26)

Nee (n=78)
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Resultaten 11 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 
 

 
 

Op de vraag waarom hun klacht niet naar tevredenheid afgehandeld is, geven respondenten de volgende 

antwoorden:  

• De meeste respondenten die zeggen dat hun klacht niet naar tevredenheid is opgelost, geven 

aan dat het lang duurt voordat zij een reactie krijgen of dat een reactie op hun klacht uitblijft.  

Dit ontmoedigt ouders/verzorgers om nogmaals een klacht in te dienen: er ontstaat bij een 

aantal respondenten het idee dat er niets met de klacht wordt gedaan.  

• Een aantal respondenten noemt dat wanneer zij een klacht indienen, zij een 

‘standaardantwoord’ krijgen: ‘heel vervelend’, ‘we doen ons best’, maar dat er inhoudelijk niets 

met hun klacht wordt gedaan. Een klein aantal respondenten vindt dat zij telefonisch niet 

vriendelijk te woord worden gestaan. 

*Percentages zijn gebaseerd op respondenten die bij vraag 26 antwoordden dat zij wel overwogen een klacht in 

te dienen, maar dit niet hebben gedaan (n=26).  

45 55

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26a. Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? (n=77)

Ja (n=35) Nee (n=42)

38%

35%

19%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Het was te ingewikkeld om een klacht in te dienen (n=10)

Ik heb de klacht in overleg met de vervoercentrale opgelost
(n=9)

Ik wist niet waar ik een klacht in moest dienen (n=5)

Ik durfde geen klacht in te dienen (n=2)

27. Waarom heeft u geen klacht ingediend? (meerkeuze)*
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Resultaten 12 

 

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer   

 

 
 

 

Op de vraag waarom zij wel of geen verbetering hebben gemerkt in het afgelopen jaar, geven respondenten de 

volgende antwoorden:  

•  De meeste respondenten geven aan dat de problemen aan het begin van het schooljaar het 

grootst waren, maar dat hier na een aantal weken verbetering in kwam. Zij noemen hier met 

name het krijgen van een vaste chauffeur, het op tijd halen en brengen en het wijzigen van routes 

zodat kinderen minder lang in het voertuig zitten. Ook vinden ouders/verzorgers het fijn dat er 

een digitale optie is om een klacht door te geven, zij geven aan dat de afhandeling daarvan sneller 

gaat dan telefonisch. 

• Een enkele ouder/verzorger was ontevreden over de chauffeur en heeft dit aangekaart bij 

RegioRijder. In de meeste gevallen is hun kind op een andere route gezet met een andere 

chauffeur en zijn zij inmiddels tevreden. Ook waren er een aantal klachten over pestende 

kinderen in de bus, deze zijn vrijwel allemaal naar tevredenheid afgehandeld.  

• Tot slot herhalen een aantal ouders/verzorgers het antwoord dat zij gaven op vraag 26a: zij 

hebben het gevoel dat een klacht indienen geen nut heeft en dat er niets met hun klacht wordt 

gedaan. 

  

10 21 29 40

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

28. Indien u vaker een klacht heeft ingediend, heeft u in het 
afgelopen jaar verbetering gemerkt in de afhandeling hiervan? 

(n=70)

Helemaal (n=7) Grotendeels (n=15) Een beetje (n=20) Helemaal niet (n=28)
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2.4.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vraag “Heeft u nog opmerkingen over het 

contact met de vervoercentrale?”:  

• De meeste respondenten zijn tevreden over het contact met de vervoercentrale. Zij worden 

vriendelijk en behulpzaam te woord gestaan en goed geholpen bij hun vragen. 

Ouders/verzorgers vinden het prettig dat medewerkers hen kunnen vertellen waar hun kind zich 

op dat moment ongeveer bevindt.  

• Het meest gehoorde verbeterpunt zijn de kosten die aan het 0900 nummer verbonden zijn.  

Daarnaast is het niet voor iedereen duidelijk waar zij terecht kunnen met wijzigingen, 

opmerkingen of klachten. Een aantal respondenten noemt hier dat het telefoonnummer dat zij 

op het internet vinden niet het juiste telefoonnummer is, waardoor zij via een andere weg 

contact moeten zoeken. 

 Algemeen oordeel RegioRijder 
29. Hoe tevreden bent u over de algemene dienstverlening van RegioRijder? (n=195) 

Cijfer n % 

1 3 1,5 

2 2 1,0 

3 2 1,0 

4 7 3,6 

5 8 4,1 

6 20 10,3 

7 58 29,7 

8 48 24,6 

9 29 14,9 

10 18 9,2 

Gemiddelde 7,3 

Antwoordoptie ‘niet van toepassing’: (n=1). 

2.5.1 Complimenten en verbeterpunten 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vragen “Waarvoor zou u RegioRijder een 

compliment willen geven?” en “Als u één ding zou mogen veranderen aan RegioRijder, wat zou dat dan zijn?”.  

Respondenten geven de volgende complimenten:  

• De meeste complimenten zijn direct gericht aan de chauffeurs. Ouders/verzorgers bedanken hen 

voor de goede zorgen, de stiptheid en de inzet. Zij noemen dat chauffeurs goed met hun kinderen 

kunnen omgaan, vriendelijk zijn en zorgen voor een leuke sfeer in de bus.  

• Een aantal ouders/verzorgers noemt dat zij een duidelijke verbetering zien ten opzichte van vorig 

jaar. Zij geven RegioRijder een compliment voor de communicatie, professionaliteit en 
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klantvriendelijkheid.  Ook vinden zij het prettig dat er ten opzichte van vorig jaar vaker met vaste 

chauffeurs wordt gereden.  

• Tot slot zijn ouders/verzorgers tevreden over de bereikbaarheid en deskundigheid van de 

vervoercentrale. Ouders/verzorgers noemen dat de medewerkers hen vrijwel altijd vriendelijk en 

behulpzaam te woord staan. 

Respondenten zouden het volgende willen veranderen aan RegioRijder: 

• Het meest gehoorde verbeterpunt, is het aanstellen van een vaste chauffeur en deze ook 

behouden in het volgende schooljaar. Ouders/verzorgers geven aan dat een vaste chauffeur rust 

geeft voor de kinderen en dat het een veiliger gevoel geeft dan wisselend personeel.  

• Daarnaast geven ouders/verzorgers aan graag meer duidelijkheid te krijgen over de planning, 

bijvoorbeeld vaste tijden voor halen en brengen en meer helderheid bij afwijkende schooldagen, 

zoals feestdagen en de woensdag- en vrijdagmiddag.   

• Een aantal ouders/verzorgers geeft aan dat zij graag chauffeurs zouden krijgen met meer 

affiniteit en begrip voor de doelgroep. Zij noemen dat niet iedereen het geduld en begrip heeft 

voor kinderen met een beperking.  

• Tot slot is er vraag naar een werkende app met GPS, zodat ouders/verzorgers hun kinderen kunnen 

volgen en het makkelijker wordt om wijzigingen door te geven. 

 Vragen aan uw kind 

 

2.6.1 Antwoorden open vragen 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de vragen “Wat vind je goed aan het vervoer naar 

school?” en “Als je de baas bent van het vervoer naar school, wat zou je als eerste veranderen?”. Deze vragen 

zijn gesteld aan de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De volgende dingen vinden kinderen 

goed aan het vervoer naar school:  

• De meeste kinderen geven hun chauffeur een compliment. Zo noemen ze hen aardig, 

behulpzaam, gezellig en lief. Een respondent vertelt dat het prettig is dat de chauffeur hem/haar 

22 47 24 4 3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33. Hoe tevreden ben jij over het vervoer naar school? (n=143)

Heel tevreden (n=31) Tevreden (n=67) Neutraal (n=35) Ontevreden (n=6) Heel ontevreden (n=4)
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rustig kan houden, waardoor hij/zij klaar is voor school.  Een ander geeft aan zich veilig te voelen 

bij bijvoorbeeld pech of wagenziekte. Ook vindt een aantal kinderen het fijn dat zij vaak door een 

vaste chauffeur worden gebracht en gehaald. De kinderen die met een privétaxi reizen, zijn hier 

zeer tevreden over.  

• Een aantal kinderen geeft aan dat het fijn is dat onrust en ruzie tijdens de rit op een rustige manier 

wordt opgelost door de chauffeur. Een aantal kinderen vindt het fijn dat zij zelf een plek mogen kiezen, 

of juist dat er iedere dag vaste plekken zijn. Tot slot geven een aantal kinderen aan dat het fijn is dat zij 

niet met het reguliere vervoer of met de fiets hoeven, dat zij droog zitten bij regen en dat het gezellig is 

met vrienden in de bus.    

Op de vraag wat kinderen zouden willen veranderen, worden de volgende antwoorden gegeven: 

• De meeste kinderen vragen om meer vermaak in de bus. Zij vragen voornamelijk om Wi-Fi, 

oplaadpunten, tijdschriften, boeken, televisie en muziek. Een kind suggereert dat er slingers 

opgehangen kunnen worden wanneer iemand jarig is. Een ander zou wel eens in een 

brandweerauto naar school gebracht willen worden.  

• Een aantal kinderen geeft aan dat de sfeer in de bus niet altijd prettig is. Zo is er soms ruzie of 

wordt er gepest, waarbij niet altijd wordt ingegrepen door de chauffeur. Ook vinden zij het 

vervelend dat het voertuig soms te vol, te luid of te druk is.  

• Tot slot zou een aantal kinderen de planning willen veranderen. Een respondent noemt dat het eerlijker 

zou zijn als degene die als eerste opgehaald wordt, ook als eerste wordt thuisgebracht. Anderen vinden 

het vervelend dat zij na school tot een vastgesteld tijdstip moeten wachten voor ze opgehaald kunnen 

worden, in plaats van direct na schooltijd. 
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 Vergelijking met 2017-2018 
Onderstaande tabel bevat de vergelijking tussen de scores van de meting schooljaar 2017-2018 met schooljaar 

2018-2019    

Met een statistische toets (one way ANOVA) is gekeken of de gemiddelde scores per jaar significant van elkaar 

verschillen. Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Als er een 

significant verschil gevonden wordt dan kan er met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager gescoord 

wordt dan het voorgaande jaar. Significant lagere scores zijn gemarkeerd met een rode kleur, significant hogere 

scores met een groene kleur.  

 

 2018-2019 2017-2018 

De chauffeur en het voertuig (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

4. Zijn de regels en afspraken voor het vervoer van uw kind met RegioRijder duidelijk? 
(1=helemaal niet, 4=helemaal) 

3,6 3,4 

5. Hoe tevreden bent u over de uitstraling van de chauffeur?  4,2 4,1 

6. Hoe tevreden bent u over de omgang tussen de chauffeur en uw kind 4,1 4,1 

7. Hoe tevreden bent u over de kennis die de chauffeur heeft van de leerlingen? 3,8 3,6 

8. Hoe tevreden bent u over het tussen de chauffeur en u als ouder(s)/verzorger(s)? 4,0 3,8 

9. Hoe tevreden bent u over de veiligheid tijdens het vervoer in het algemeen 4,1 3,8 

10. Hoe tevreden bent u over het comfort van het voertuig? 4,2 4,0 

11. Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind zoveel mogelijk door dezelfde chauffeur 
wordt opgehaald en weer thuisgebracht? (1=zeer onbelangrijk, 5=zeer belangrijk) 

4,7 4,7 

Planning en wachttijd (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

13. Hoe tevreden bent u over het op tijd opgehaald worden? 3,9 3,8 

14. Hoe tevreden bent u over het op tijd op de bestemming zijn? 4,0 3,7 

15. Hoe tevreden bent u over de tijd dat uw kind in het voertuig zit? 3,8 3,6 

16. Hoe tevreden bent u over de informatievoorziening bij vertraging? 3,2 2,6 

Het contact met de vervoercentrale (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

18. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de vervoercentrale? 3,6 3,0 

19. Hoe tevreden bent u over de klantvriendelijkheid van de telefonist(e)? 3,9 3,5 

20. De website van RegioRijder? 3,6 3,3 

21. De gebruiksvriendelijkheid van het Reizigersportaal? 3,8 3,7 

23. Hoe tevreden bent u over een verandering van chauffeur bij ziekte? 3,1 2,8 

24. Hoe tevreden bent u over een wijziging in de ritplanning? 3,0 2,7 

25. Hoe tevreden bent u over de ritplanning aan het begin van het schooljaar? 3,2 2,6 

26a. Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? (1=nee, 2=ja) 1,5 1,5 

Algemeen oordeel RegioRijder (1=zeer ontevreden, 10=zeer tevreden) 

30. Hoe tevreden bent u over de algemene dienstverlening van RegioRijder?  7,3 6,3 

Vragen aan uw kind (1=heel ontevreden, 5=heel tevreden) 

33. Hoe tevreden ben jij over het vervoer naar school? 3,8 3,4 
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Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 

Wmo-vervoer 2019 
Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het 

klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer over 2019. De doelgroep in dit onderzoek 

bestaat uit inwoners die een indicatie hebben voor Wmo-vervoer. Dit vervoer wordt 

uitgevoerd door RegioRijder. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- 

en adviesbureau ZorgfocuZ. Cliënten hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Bij 

elke vraag is het verschil t.o.v. de meting uit 2018 getoond (als percentage). 

Aantallen 
 
 
 

Uitgenodigd 1199 

Ingevuld 684 

Respons 
percentage 

 

57% 

 

C
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76% 
is tevreden over het 

reserveren via internet
 

70%* 
wordt snel genoeg  

geholpen 

85%* 
wordt goed geholpen bij 

vragen 

92%* 
vindt de telefonist(e) 

klantvriendelijk 

 

 

S
T

IP
T

H
E

ID
 

Op tijd opgehaald worden 

 

Op tijd op bestemming zijn 

 

  Door de diensten van RegioRijder: 

R
E

S
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T
A

A
T

 

A
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G
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E
N

 

O
O

R
D

E
E

L
 

   

 

…heb ik een betere kwaliteit van 
leven 

…kan ik komen waar ik wil …kan ik mij beter zelfstandig 
redden 

90% (+4%)

8% (-2%)

2% (-2%)

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

88% (+0%)

11% (+0%)

1% (+0%)

82%
(+4%)

16% (-4%)

1%(+0%)

+0%  -2%  -4%  +9%  

69%

67%

23%

22%

8%

11%

2019

2018

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

67%

66%

25%

22%

7%

12%

2019

2018

(zeer) tevreden neutraal (zeer) ontevreden

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 
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87%* 
vindt de uitstraling van de 

chauffeur goed 
86%* 

vindt de chauffeur behulpzaam 
87%* 

is tevreden over de rijvaardigheid 
van de chauffeur 

C
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L
IM

E
N

T
E

N
 

 “Zo'n ingewikkelde logistiek en het gaat 
nooit fout. Ze zijn er altijd.” 

 “Het is een cadeautje. Het geeft vrijheid 
om de deur uit te kunnen.” 

K
L

A
C

H
T

E
N

   

21% 
heeft weleens een klacht ingediend 

51% 
is tevreden over de afhandeling van de klacht 

V
E

R
B

E
T

E
R

 

P
U

N
T

E
N

 

 “Als ik een paar boodschappen wil doen, 
dan moet ik lang wachten voor dat er 

weer een RegioRijder komt.” 

 “Dat de chauffeurs vaker op tijd komen 
en dat ze via de telefoon melden dat ze 

eraan komen.” 

A
L

G
E

M
E

E
N

 

O
O

R
D

E
E

L
   

8,0 
is het gemiddelde rapportcijfer voor de 

dienstverlening van RegioRijder 

87%* 
vindt RegioRijder aansluiten op de persoonlijke 

behoefte 

+3%  +2%  -1%  

+0,2% +2%  

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 

*de antwoordoptie ‘neutraal’ is niet meegerekend in deze percentages 

-1%  +0%  
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 Inleiding 

 Aanleiding en doel 
De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en 

Zandvoort organiseren gezamenlijk het doelgroepenvervoer. Het vervoersysteem in deze gemeenten (onder de 

naam RegioRijder) bestaat uit één vervoercentrale en meerdere vervoerders die onder de regie van de 

vervoercentrale vallen. De gemeenten laten jaarlijks een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 

uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau ZorgfocuZ. In het najaar 

van 2017 is het eerste onderzoek uitgevoerd (0-meting), in mei en juni 2018 is een 1-meting uitgevoerd. In dit 

rapport worden de resultaten van de derde meting weergegeven, die is uitgevoerd in juni en juli van 2019.  

 Aanpak onderzoek 
Hieronder wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Allereerst wordt beschreven wie voor dit onderzoek 

zijn aangeschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de vragenlijst en de wijze van aanschrijven. Tot slot wordt de 

respons op het onderzoek weergegeven. 

Doelgroep 

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Wmo-cliënten van bovengenoemde gemeenten met indicatie voor 

vervoer door RegioRijder. Uit de totale populatie actieve reizigers is een aselecte steekproef van 1199 cliënten 

getrokken. 

Vragenlijst 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een op maat gemaakte vragenlijst. De vragenlijst is met de 

gemeenten afgestemd om te komen tot een definitieve vragenlijst. De vragenlijst gaat in op de volgende 

thema’s:  

• Ritfrequentie  

• Contact met de vervoercentrale van RegioRijder  

• Ritplanning en wachttijd  

• De chauffeur en het voertuig  

• Algemeen oordeel RegioRijder 
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Uitnodigen cliënten 

De vooraankondiging is verspreid door de gemeenten. RegioRijder heeft daarnaast een vooraankondiging van 

het onderzoek geplaatst op de website. In de vooraankondiging is het doel van het onderzoek uitgelegd en 

hebben cliënten de mogelijkheid gekregen om zich af te melden voor het onderzoek. Vervolgens hebben de 

cliënten in de steekproef van ZorgfocuZ een uitnodigingsbrief met vragenlijst en antwoordenveloppe ontvangen. 

Na twee weken hebben de cliënten die nog niet gereageerd hadden een herinneringsbrief met vragenlijst en 

antwoordenveloppe ontvangen.  

Respons  

De retour ontvangen vragenlijsten zijn gecontroleerd op dubbelingen (mensen kunnen de vragenlijst slechts één 

keer invullen).  

Responstabel  

Aantal verzonden vragenlijsten 1199 

Aantal reacties (Bruto respons) 708 (59,0%) 

Aantal bruikbare vragenlijsten (Netto respons) 684 (57,0%) 

Uitgaande van 684 reacties en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is de foutmarge 2,5%. Een 

betrouwbaarheidsniveau houdt in dat als dezelfde vraag 100 keer gesteld wordt, in 95 gevallen de 

beantwoording binnen de nauwkeurigheidsmarges ligt. Een nauwkeurigheidsmarge geeft de maximale afwijking 

aan in vergelijking met een onderzoek onder de gehele populatie. Een nauwkeurigheidsmarge van 2,5% houdt in 

dat wanneer bijvoorbeeld 50% van de bewoners aangeeft zeer tevreden met de zorg te zijn, het daadwerkelijke 

percentage tussen de 47,5% en 52,5% ligt.  

 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de resultaten van de vragen weergegeven. De resultaten zijn in grafieken gerapporteerd. 

In de grafieken zijn de antwoorden ‘geen mening’, ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet meer’ buiten 

beschouwing gelaten. De percentages die worden genoemd hebben dus betrekking op de antwoorden zonder 

‘geen mening’, ‘niet van toepassing’ en ‘weet ik niet meer’. Indien de percentages niet optellen tot 100% is dit 

het gevolg van afrondingsverschillen. Bij elke grafiek wordt het aantal respondenten weergegeven met (n). In 

hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het onderzoek in 2019 vergeleken met de resultaten van 2018 en 2017.  
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 Resultaten 

 Ritfrequentie 

 

De antwoorden van respondenten die hebben aangegeven nooit met RegioRijder te reizen zijn niet meegenomen 

in de resultaten van dit onderzoek.  

*Percentages zijn gebaseerd op het totale aantal respondenten (n=670).  

13%

18%

66%

2%

1. Hoe vaak reist u met RegioRijder? (n=566)

Meerdere keren per week (n=76)

Eén keer per week (n=101)

Minder dan één keer per week (n=375)

Nooit (n=14)

43%

32%

14%

8%

6%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zonder hulpmiddelen (n=285)

Met rollator (n=217)

Met mijn begeleider (n=92)

Met rolstoel (n=52)

Met scootmobiel of elektrische rolstoel (n=42)

Met hulphond (n=1)

2. Hoe reist u? (meerkeuze)*
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 Contact met de vervoercentrale van RegioRijder 

Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V3 (n=16), V4 (n=15), V5 (n=16), V6 (n=29), V7 (n=357), V8 (n=361).  

13%

16%

71%

3. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (n=574)

Jonger dan 65 jaar (n=75)

65 tot 75 jaar (n=90)

75 jaar of ouder (n=409)

27

31

15

21

33

23

60

61

55

64

43

41

10

7

24

13

14

27

2

1

5

2

7

5

1

1

3

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3. Het telefonisch reserveren van een rit met RegioRijder
(n=636)

4. De klantvriendelijkheid van de telefonist(e) (n=635)

5. De snelheid waarmee u geholpen wordt (n=627)

6. De manier waarop u geholpen wordt bij uw vragen
(n=600)

7. Het via internet reserveren van een rit bij RegioRijder
(n=133)

8. De website van RegioRijder (n=124)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
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Antwoordoptie ‘n.v.t./weet ik niet’: (n=43).  

 

Antwoordoptie ‘geen mening’: (n=12).  

  

76 15 8 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9. Herhaalt de telefonist(e) de volledige reservering aan het einde 
van het gesprek? (n=568)

Ja, altijd (n=433) Vaak (n=83) Soms (n=47) Nooit (n=5)

21%

14%

65%

10. Heeft u weleens overwogen om een klacht in te dienen over 
het vervoer? (n=495)

Ja, en ik heb dit ook gedaan (n=102)

Ja, maar ik heb geen klacht ingediend
(n=70)

Nee (n=323)
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Als reden voor de ontevredenheid met de afhandeling van de klacht, noemen de meeste respondenten dat er 

geen terugkoppeling is geweest naar aanleiding van de klacht. Respondenten geven aan dat zij niet zijn 

teruggebeld waar dit wel was toegezegd en dat zij geen verbetering of verandering hebben gezien na het 

(meermaals) indienen van een klacht. Een aantal respondenten voelt zich niet serieus genomen, anderen vinden 

dat zij niet vriendelijk zijn behandeld en/of hebben het gevoel dat er niets met hun klacht wordt gedaan.  

Vraag 11 is alleen ingevuld door respondenten die bij vraag 10 hebben aangegeven dat zij hebben overwogen 

om een klacht in te dienen, maar die dit uiteindelijk niet hebben gedaan. 

*Percentages zijn gebaseerd op respondenten die bij vraag 10 antwoordden dat zij wel overwogen een klacht in 

te dienen, maar dit niet hebben gedaan (n=70). Bij de antwoordoptie ‘anders, namelijk’ worden o.a. de volgende 

antwoorden gegeven: het kost te veel moeite/het heeft geen nut (7x), het duurt te lang (2x), 

telefonisch/schriftelijk opgelost (2x), al door een ander gemeld (1x), klacht ingediend zonder resultaat (1x), angst 

voor ontslag van medewerker (1x).  

51 49

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10a. Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? (n=90)

Ja (n=46) Nee (n=44)

26%

24%

20%

16%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andere reden (n=18)

Het was te ingewikkeld om een klacht in te dienen (n=17)

Ik wist niet waar ik een klacht in moest dienen (n=14)

Ik heb de klacht in overleg met de vervoercentrale opgelost
(n=11)

Ik durfde geen klacht in te dienen (n=7)

11. Waarom heeft u geen klacht ingediend? (meerkeuze)*
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 Respondenten hadden de mogelijkheid hun antwoord op vraag 12 toe te lichten. Respondenten die verbetering 

zien, hadden vrijwel allemaal een klacht ingediend over het op tijd ophalen en wegbrengen. Deze respondenten 

geven aan dat zij sinds het indienen van hun klacht weer op tijd gehaald en gebracht worden. Respondenten die 

geen verbetering zagen, noemen als reden dat er volgens hen niets met hun klacht is gedaan, dat zij vaker 

dezelfde klacht hebben moeten indienen en dat er geen terugkoppeling is geweest naar aanleiding van hun 

klacht. Eén respondent maakt door aanhoudende problemen geen gebruik meer van RegioRijder. 

2.2.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de vraag “Heeft u nog opmerkingen over het contact 

met de vervoercentrale van RegioRijder of het reserveren via internet?”.  

• De meeste respondenten geven aan geen opmerkingen te hebben en tevreden te zijn over het contact 

en het reserveren. Men prijst met name de klantvriendelijkheid van de medewerkers: respondenten 

geven aan dat zij telefonisch vriendelijk, correct en behulpzaam te woord worden gestaan.  

• Daarna geeft een groot aantal respondenten aan dat zij geen gebruik (durven) maken van het internet 

en de website. Zij geven de voorkeur aan het telefonisch reserveren en dit gaat niet altijd naar wens. 

Respondenten noemen onder andere de kosten van het 0900-nummer en de oplopende wachttijd (en 

bijbehorend muziekje) als verbeterpunten. Af en toe is de centrale slecht bereikbaar of wordt er niet 

opgenomen.  

22 27 25 25

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12. Indien u vaker een klacht heeft ingediend, heeft u in het 
afgelopen jaar verbetering gemerkt in de afhandeling hiervan? 

(n=51)

Helemaal (n=11) Grotendeels (n=14) Een beetje (n=13) Helemaal niet (n=13)
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 Ritplanning en wachttijd 

 
Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V14 (n=21), V15 (n=4), V16 (n=10).  

2.3.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de vraag ‘Heeft u nog opmerkingen over de ritplanning 

en de wachttijd?’:  

• De meeste respondenten geven aan geen opmerkingen te hebben en tevreden te zijn over de 

ritplanning en de wachttijd.  

• Andere respondenten dragen verbeterpunten aan. Men ziet met name ruimte voor verbetering bij het 

ophalen uit het ziekenhuis. Respondenten geven aan dat zij (meer dan) een uur moeten wachten als zij 

na een ziekenhuisafspraak opgehaald worden. Ook is er regelmatig sprake van een langere wachttijd 

dan de vermelde 15 minuten speling.  

• Een aantal respondenten geeft aan de ritplanning niet altijd logisch te vinden. Men moet soms lang 

blijven zitten wanneer er meerdere personen op verschillende locaties worden opgehaald. Een enkeling 

geeft aan dat er soms te veel mensen in een taxi zitten, bijvoorbeeld met drie personen op de 

achterbank. Ook is niet iedereen tevreden met de materiaalinzet, bijvoorbeeld het sturen van een grote 

taxibus naar een stad met smalle straten.  

20

11

12

61

58

55

14

23

25

4

7

6

1

1

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

14. De terugbelservice door de chauffeur (n=598)

15. Het op tijd opgehaald worden (n=630)

16. Het op tijd op uw bestemming zijn (n=618)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
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 De chauffeur en het voertuig 

Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V18 (n=3), V19 (n=4), V20 (n=6), V21 (n=2), V22 (n=5), V23 (n=202).  

 

2.4.1 Samenvatting antwoorden open vraag 

Hieronder volgt een samenvatting van de antwoorden op de open vraag “Heeft u nog opmerkingen over de 

chauffeur en het voertuig?” 

• De meeste respondenten zijn tevreden over de chauffeurs. Zij geven aan dat het merendeel van 

de chauffeurs vriendelijk en behulpzaam is. Het gebeurt maar zelden dat een chauffeur 

onvriendelijk is. Wel geeft een aantal respondenten aan dat niet alle chauffeurs de Nederlandse 

taal goed beheersen, waardoor onduidelijkheid ontstaat. Ook zijn niet alle chauffeurs, ondanks 

de beschikking over navigatie, voldoende bekend met de te rijden routes.   

• Over de personenauto’s is men tevreden. De taxibusjes worden door de meeste respondenten 

als oncomfortabel omschreven. Men geeft aan dat de instap te hoog is, de stoelen te smal en dat 

men achterin het busje heen en weer wordt geschud. Dit levert voor een aantal respondenten 

pijnklachten op. Ook krijgt niet iedereen hulp bij het instappen waar dit wel wenselijk is.  

19

25

21

16

12

17

68

61

66

65

56

70

12

12

11

18

25

12

1

2

2

6

1

1
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18. De uitstraling van de chauffeur (n=637)

19. De behulpzaamheid van de chauffeur (n=634)

20. De rijvaardigheid van de chauffeur (n=626)

21. Het contact met de chauffeur (n=627)

22. Het comfort van het voertuig (n=625)

23. Het vervoer van uw hulpmiddelen (n=354)

Hoe tevreden bent u over...

Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden
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 Algemeen oordeel RegioRijder 

Antwoordoptie ‘n.v.t./geen mening’: V24 (n=13), V25 (n=6), V26 (n=19), V27 (n=28).  

 

28. Hoe tevreden bent u over de algemene dienstverlening van RegioRijder? (n=584) 

Cijfer n % 

1 5 0,8 

2 0 0,0 

3 2 0,3 

4 3 0,5 

5 12 1,9 

6 29 4,6 

7 119 18,8 

8 266 42,1 

9 130 20,6 

10 66 10,4 

Gemiddelde 8,0 

Antwoordoptie ‘n.v.t.’: (n=28).  

  

33
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45

12

8

11

16
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

25. RegioRijder sluit aan bij mijn persoonlijke behoefte
(n=606)

26. Met RegioRijder kan ik komen waar ik wil (n=617)

27. Door RegioRijder kan ik mij beter zelfstandig redden
(n=605)

28. Door RegioRijder heb ik een betere kwaliteit van leven
(n=584)

In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen?

Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens
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2.5.1 Complimenten en verbeterpunten 

Hieronder volgt de samenvatting van de antwoorden op de vragen “Waarvoor zou u RegioRijder een compliment 

willen geven?” en “Als u één ding zou mogen veranderen aan RegioRijder, wat zou dat dan zijn?”.   

De volgende complimenten worden aan RegioRijder gegeven:  

• De meeste complimenten zijn gericht aan de chauffeurs. Respondenten noemen hen vriendelijk, 

behulpzaam en correct. Ook wordt men over het algemeen op tijd opgehaald, verlopen de ritten 

voorspoedig en zijn de chauffeurs vindingrijk bij onverwachte problemen. Respondenten zijn blij en 

dankbaar dat RegioRijder bestaat en noemen o.a. dat het dankzij RegioRijder mogelijk blijft om vrienden 

en familie te bezoeken, boodschappen te halen en uitstapjes te maken.   

• Tot slot zijn een aantal respondenten tevreden over de kwaliteit van het vervoer en de voertuigen, de 

goede service en de betaalbaarheid van RegioRijder.  

De volgende verbeterpunten worden gegeven:  

• Het meest gehoorde verbeterpunt is de wachttijd, met name na een ziekenhuisbezoek. Daarnaast 

noemen respondenten dat zij graag op tijd opgehaald zouden willen worden en dat zij eerder een 

melding van de chauffeur willen ontvangen, zodat zij klaar kunnen staan als de taxi arriveert.  

• Een aantal respondenten zou alleen nog maar gebruik maken van personenauto’s en niet van busjes. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een personenauto, noemt men regelmatig dat drie personen 

op de achterbank te veel is, met name als men op leeftijd is.  

• Tot slot noemt men de regels en flexibiliteit als verbeterpunt. Respondenten zouden graag meer 

kilometers maken, meer bagage meenemen en vaker een uitzondering maken voor begeleiders. Ook 

zouden de respondenten met een (hulp)hond graag zien dat deze mee kan en mag met de taxi.  
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 Vergelijking uitkomsten 2017, 
2018 en 2019 

Onderstaande tabel bevat de vergelijking tussen de scores van de meting uit 2019 en de metingen uit 2018 en 

2017. De cijfers in de tabellen zijn de gemiddelde scores op de betreffende vraag.   

Met een statistische toets (one way ANOVA) is gekeken of de gemiddelde scores per jaar significant van elkaar 

verschillen. Een significante afwijking wil zeggen dat de kans op een toevalsbevinding kleiner is dan 5%. Als er een 

significant verschil gevonden wordt dan kan er met 95% zekerheid gezegd worden dat er hoger of lager gescoord 

wordt dan het voorgaande jaar. Significant lagere scores zijn gemarkeerd met een rode kleur, significant hogere 

scores met een groene kleur. De scores van 2019 verhouden zich tot de scores van 2018, de scores van 2018 

verhouden zich tot de scores van 2017.  

 

 2019 2018 2017 

Contact met de vervoercentrale van RegioRijder (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

3. Hoe tevreden bent u over het telefonisch reserveren van een rit met RegioRijder? 4,1 4,1 4,1 

4. Hoe tevreden bent u over de klantvriendelijkheid van de telefonist(e)? 4,2 4,2 4,2 

5. Hoe tevreden bent u over de snelheid waarmee u geholpen wordt? 3,8 3,8 3,9 

6. Hoe tevreden bent u over de manier waarop u geholpen wordt bij uw vragen? 4,0 4,0 4,0 

7. Hoe tevreden bent u over het via internet reserveren van een rit met RegioRijder? 4,0 3,8 4,0 

8. Hoe tevreden bent u over de website van RegioRijder? 3,8 3,6 3,8 

9. Herhaalt de telefonist(e) de volledige reservering aan het einde van het gesprek? 
(1=Nooit, 4=Ja, altijd) 

3,7 3,6 3,7 

10a. Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld? (1=Nee, 2=Ja) 1,5 1,5 1,6 

Ritplanning en wachttijd (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

14. Hoe tevreden bent u over de terugbelservice door de chauffeur? 3,9 3,8 3,8 

15. Hoe tevreden bent u over het op tijd opgehaald worden? 3,7 3,6 3,6 

16. Hoe tevreden bent u over het op tijd op uw bestemming zijn?  3,7 3,6 3,6 

De chauffeur en het voertuig (1=zeer ontevreden, 5=zeer tevreden) 

18. Hoe tevreden bent u over de uitstraling van de chauffeur?  4,0 4,0 4,0 

19. Hoe tevreden bent u over de behulpzaamheid van de chauffeur? 4,1 4,0 4,1 

20. Hoe tevreden bent u over de rijvaardigheid van de chauffeur? 4,1 4,0 4,1 

21. Hoe tevreden bent u over het contact met de chauffeur? 4,0 3,9 3,9 

22. Hoe tevreden bent u over het comfort van het voertuig? 3,7 3,8 3,8 

23. Hoe tevreden bent u over het vervoer van uw hulpmiddelen? 4,0 4,0 4,0 

Algemeen oordeel RegioRijder (1=helemaal mee oneens, 5=helemaal mee eens) 

25. Regiorijder sluit aan bij mijn persoonlijke behoefte 4,2 4,1 4,1 

26. Met RegioRijder kan ik komen waar ik wil 4,2 4,1 4,2 

27. Door RegioRijder kan ik mij beter zelfstandig redden 4,2 4,2 4,2 

28. Door RegioRijder heb ik een betere kwaliteit van leven 4,2 4,1 4,1 

29. Hoe tevreden bent u over de algemene dienstverlening van RegioRijder? (1=zeer 
ontevreden, 10=zeer tevreden) 

8,0 7,8 8,0 
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Bijlage 1 – Vragenlijst 
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Uitgevoerd door 

 

Hoofdkantoor 

Sylviuslaan 5 

9728 NS Groningen 

 

Kantoor Utrecht 

Graadt van Roggenweg 328-334 

3531 AH Utrecht 

 

Contactpersoon 

Martin Bloem 

m.bloem@zorgfocuz.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres 

Postbus 473 

9700 AL Groningen 

 

www.zorgfocuz.nl 

contact@zorgfocuz.nl 

050 – 82 00 461 
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Datum 8 oktober 2019
Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 2018-2019
Aanleiding Tevredenheid RegioRijder
Portefeuillehouder Sjaak Struijf

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zandvoort laten jaarlijks de tevredenheid bij de reizigers van 
RegioRijder onderzoeken. Het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ voerde een 
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit onder Wmo-reizigers en een onder de 
ouders/verzorgers van kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer. De 
onderzoeken vonden plaats van juni tot half juli 2019. In de bijlage treft u de resultaten (KTO 
leerlingenvervoer, kenmerk: 718128 en KTO Wmo, kenmerk: 718130) van het onderzoek 
aan. 

Resultaten Wmo-vervoer
Voor het onderzoek benaderde ZorgfocuZ via een aselecte steekproef 1.199 Wmo-reizigers. 
Hiervan hebben 684 reizigers de vragenlijst ingevuld. De algehele dienstverlening van 
RegioRijder kreeg een 8,0 ten opzichte van een 7,8 vorig jaar. De specifieke vragen uit het 
onderzoek gingen over het contact met de vervoerscentrale, ritplanning, wachttijd, de 
chauffeur en het voertuig.

Resultaten leerlingenvervoer1

Voor het onderzoek leerlingenvervoer benaderde ZorgfocuZ alle ouders/verzorgers van 
kinderen die gebruikmaken van het leerlingenvervoer. Ongeveer 200 mensen reageerden op 
het onderzoek (circa 23,5%). De algehele dienstverlening van RegioRijder kreeg een 7,3. Dit 
cijfer ligt een punt hoger dan de 6,3 over het schooljaar 2018-2019. De specifieke vragen uit 
het onderzoek gingen over de regels en afspraken, de chauffeur en het voertuig, de planning 
en reistijd en het contact met de vervoerscentrale van RegioRijder.

Ook gaven 143 kinderen hun mening over het vervoer. Zij zijn positiever ten opzichte van 
vorig jaar. Van hen is 22% heel tevreden ten opzichte van 11% vorig jaar. Daarnaast is 7% 
van de kinderen (heel) ontevreden ten opzichte van 22% vorig jaar. 

Concrete maatregelen/verbeteracties

Algemeen
De meerderheid van de respondenten gaf aan dat de klachtenafhandeling is verbeterd. 
Tegelijkertijd blijft de tevredenheid over de afhandeling op hetzelfde niveau en gaven 
respondenten aan niet altijd een terugkoppeling te krijgen. Gekeken wordt om deze 
terugkoppeling aan de ouders te verbeteren.

Hoewel het gebruik en de tevredenheid over de digitale dienstverlening is gestegen, kan dit 
nog beter. Daarom zal gekeken worden hoe de communicatie en de digitale toepassing van 
RegioRijder nog beter aan kunnen sluiten op de wensen van de reizigers.

Wmo-vervoer
Bij het Wmo-vervoer komt de relatief lange wachttijd bij het boeken van een terugrit uit het 
ziekenhuis naar voren. Recent zijn op drie locaties van het Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp, 
Haarlem-Noord en Haarlem-Zuid) mobiliteitspunten geplaatst waarmee reizigers gemakkelijk 

1 Het gaat hier om het leerlingenvervoer van de gemeenten Velsen, Heemskerk, 
Haarlemmermeer en Beverwijk. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt het leerlingenvervoer 
uitgebreid met de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem
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de terugrit naar huis kunnen boeken. Het is de verwachting dat hierdoor de wachttijd gaat 
verminderen.

Verder komt bij sommige reizigers de hoge instap van de taxibusjes naar voren als 
aandachtspunt. 

Leerlingenvervoer
Uit het onderzoek blijkt dat de regels en afspraken over het leerlingenvervoer vorig jaar 
duidelijk zijn gecommuniceerd. Dit boekje is afgelopen zomer herzien en voor de start van 
het nieuwe schooljaar aan alle ouders/verzorgers en nieuwe scholen gestuurd.

Verder blijkt dat men niet altijd tevreden is over de airconditioning in de voertuigen. Dit 
aandachtspunt wordt meegenomen in de controles op de voertuigen.

Hoewel de tevredenheid over de informatievoorziening bij vertraging is verbeterd geeft nog 
steeds 31% aan hierover ontevreden te zijn. In het online reizigersportaal kunnen 
ouder/verzorgers in principe veel (actuele) informatie te vinden. De ontevredenheid kan 
daarom meerdere oorzaken hebben, zowel in de aard of vindbaarheid van de informatie of 
een verschil in verwachtingen. Daarom zal met de vervoerscentrale bekeken worden welke 
informatie beschikbaar is en wat de mogelijkheden zijn om meer of andere informatie te 
bieden.
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