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Voorwoord 
De regio Holland Rijnland is een bestuurlijk samenwerkingsorgaan van 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Eén van 
de diensten die aangeboden wordt door het samenwerkingsorgaan is de Regiotaxi Holland Rijnland. 
Holland Rijnland wenst inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van de pashouders die gebruik maken van deze dienst en 
heeft Markteffect gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de pashouders van de Regiotaxi. 
Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek kan in beeld worden gebracht in welke mate de vervoerder voldoet aan de 
voorwaarden die gesteld zijn aan de Regiotaxi. 
In dit rapport worden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek behandeld, zowel op totaalniveau van regio Holland 
Rijnland als geheel, als uitgesplitst per gemeente. 

Wij danken Holland Rijnland, en in het bijzonder Iris de Bruyne-Schild, hartelijk voor het vertrouwen en de prettige 
samenwerking. Voor vragen of nadere analyses zijn wij graag voor u beschikbaar. 

Markteffect B.V. 

Lous van Eijndhoven 
Jolijn Jansen 
Thomas Huigen 



Management Summary (1/2) 
Gebruik van de Regiotaxi : Gemiddeld maakt de helft van alle pashouders meerdere keren per maand gebruik van de 
Regiotaxi. Pashouders gebruiken de Regiotaxi veruit het vaakst voor medische bezoeken en bezoeken aan familie en/of 
vrienden. De groep pashouders die minder dan eens per jaar gebruik maakt van de Regiotaxi, geven hiervoor drie redenen: 1] 
men hoeft geen gebruik te maken van de Regiotaxi omdat hij of zij ander vervoer heeft, 2] men is ontevreden over de Regiotaxi 
of 3] men is onvoldoende mobiel meer. 

Beoordeling boekingsproces: Meer dan negen op de tien pashouders boekt de ritten bij de Regiotaxi telefonisch. Met de 
stelling dat telefonisten/telefonistes van de Regiotaxi vriendelijk en behulpzaam zijn is de ruime meerderheid het [helemaal] 
eens. Het proces van het boeken van ritten bij de Regiotaxi wordt gemiddeld met een 7,4 beoordeeld. 
Men is met name tevreden over de vriendelijkheid, duidelijkheid en de gegeven adviezen van telefonisten/telefonistes. 
Kritische kanttekeningen worden echter geplaatst bij de lange wachttijden, de werkwijze/ het on line boekingssysteem, of over 
een onprettige behandeling. 

Beoordeling ritten : Zeven op de tien pashouders boeken ritten op vertrektijd. Men is positief over de staat en netheid van de 
auto of autobus van de Regiotaxi waarmee zij vervoerd worden. In mindere mate is men het eens met de stellingen dat 
wanneer de Regiotaxi meer dan 5 minuten vertraagd is, men hiervan telefonisch op de hoogte worden gebracht, men altijd 
gebeld wordt door de terugbelservice bij een taxi in aantocht of dat de Regiotaxi altijd op de afgesproken tijd komt. Wanneer de 
Regiotaxi niet op de afgesproken tijd arriveert, is de taxi gemiddeld 21 minuten te vroeg of 71 minuten te laat. De ritten van de 
Regiotaxi worden in het algemeen met een 7,0 beoordeeld. 
Voldoendes worden gegeven voor de behulpzaamheid en vriendelijkheid van chauffeurs. Onvoldoendes daarentegen worden 
gegeven voor het te laat komen, krapte in de busjes en, slecht rijgedrag. 



Management Summary (2/2) 

Beoordeling chauffeurs: De meerderheid van de pashouders is van mening dat de chauffeurs over het algemeen een veilige 
rijstijl hebben, er verzorgd uitzien, vriendelijk zijn en helpen met in - en uitstappen indien gewenst. Het contact met chauffeurs 
van de Regiotaxi wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Voldoendes worden met name gegeven vanwege de gezelligheid en 
behulpzaamheid van de chauffeur. Onvoldoendes hebben betrekking op brutale chauffeurs, chauffeurs die niet behulpzaam 
zijn en/of zwijgzaam zijn. 

Klachtenafhandeling : Iets minder dan een derde van de pashouders heeft wel eens een klacht ingediend over de Regiotaxi. 
Voor de helft van de pashouders die ooit een klacht hebben ingediend, is hun klacht binnen 10 dagen afgehandeld. Voor iets 
meer van de helft van deze groep geldt dat hun klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld. 
Zo 'n één op de vijf pashouders geeft aan weleens klachten te hebben gehad die zij niet hebben gemeld. Dit waren klachten 
over het te laat zijn of helemaal niet komen opdagen van chauffeurs of over het gedrag, de rijstijl of behulpzaamheid van de 
chauffeurs. Anderzijds vindt ruim de helft van de pashouders vindt dat zij vriendelijk te woord worden gestaan door de 
klantenservice van de Regiotaxi Holland Rijnland. 

: Wanneer de beoordeling van het boekingsproces, de ritten en de chauffeurs van de 
Regiotaxi samengevoegd worden tot één totaaloordeel, komt het beoordelingscijfer van de Regiotaxi uit op een 7,3. Gemeente 
Kaag & Braassem kent de meest tevreden pashouders. Pashouders in Leiden daarentegen, uiten zich ten opzichte van andere 
gemeenten, het meest kritisch. Verbeterpunten en suggesties die voor de Regiotaxi worden gegeven hebben voornamelijk 
betrekking op de ritten van de Regiotaxi, gevolgd door het boekingsproces en tot slot suggesties voor de chauffeurs. 



1. Opbouw & inleiding rapportage 
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Probleemstelling onderzoek 
De onderstaande onderzoeksvraag is 
geformu leerd: Breng de mate van 
tevredenhe id in kaart onder 
pashouders van de Regiotaxi Holland 
Rijnland met betrekking tot de 
geboden dienstverlening. 

Onderzoeksonderwerpen 
) Gebruik van de Regiotaxi; 
) Beoordeling boekingsproces; 
) Beoordeling ritten; 
) Beoordeling chauffeurs; 
) Klachtenafhandeling; 
) Verbeterpunten en suggesties. 

Verantwoording en betrouwbaarheid 
Op basis van de respons van 1.305 
pashouders zijn de antwoorden met een 
zekerheid van 95% en met een 
nauwkeurig heid v~rn 2,7% 
general iseerbaar naar de gehele 
populatie. In de praktijk betekent dit dat 
wanneer een uitkomst 50% is, dit in 
werkelijkheid tussen de 47,3% en 52,7% 

© Werkgebied en doelgroep 
) Pashouders die minstens eens per 

jaar gebruik maken van de 
Regiotaxi, wonend in één van de 13 
gemeenten verbonden aan Holland 
Rij nland; 

> De resu ltaten in dit rapport zijn 
gewogen naar een representatieve 
verdeling van leeftijd en geslacht 
van pashouders per gemeente. 

~ 
Onderzoeksmethode 
De data is verzameld door middel van 
telefonisch onderzoek. Indien 
aangevraagd, op basis van de 
vooraankondiging, hebben pashouders 
de vragenlijst online of op papier in 
kunnen vullen. 

00 Tijdsplanning 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden 
tussen 2 september en 27 
september 2019 . 



1. Opbouw & inleiding rapportage 
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2. Gebruik van de Regiotaxi 

Frequentie gebrui 
) Gemiddeld maakt de helft van alle pashouders 

meerdere keren per maand gebruik van de 
Regiotaxi [50%]. Slechts 4% gebruikt de taxi 
gemiddeld eens per jaar; 
In de gemeentes Katwijk [60%], Kaag & 
Braassem [59%] en Noordwijk & 
Noordwijkerhout [58%] gebruiken pashouders 
de Regiotaxi relatief het vaakst meerdere keren 
per maand. 

Figuur 2.1 Hoe vaak maakt u gemiddeld gebruik van de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders 

Meerdere keren per maand 
Gemiddeld eens per maand 

Gemiddeld eens per kwartaal 
Gemiddeld eens per half jaar 7% 

Gemiddeld eens per jaar - 4% 

Tabel 2 1 Gemiddeld gebruik van de Regiotaxi per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 55% 21% 

Hillegom 47% 28% 

Kaag & Braassem 59% 25% 

Katwijk 60% 25% 

Leiden 49% 26% 

Leiderdorp 41% 28% 

Lisse 45% 23% 

Nieuwkoop 46% 28% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 58% 23% 

Oegstgeest 41% 19% 

Teylingen 51% 24% 

Voorschoten 42% 20% 

Zoeterwoude 47% 24% 

13% 

16% 

10% 

11% 

15% 

12% 

26% 

10% 

11% 

24% 

18% 

19% 

18% 

50% 

5% 6% 

8% 2% 

4% 2% 

4% 2% 

6% 4% 

15% 4% 

4% 2% 

9% 6% 

5% 3% 

10% 6% 

5% 3% 

14% 5% 

12% 0% 



2. Gebruik van de Regiotaxi 

Redenen g bruik Regiotaxi 
) Pashouders gebruiken de Regiotaxi veruit het 
vaakst voor medische bezoeken [64%] en 
bezoeken aan familie en/of vrienden [58%]; 
In gemeente Kaag & Braassem is het aandeel 
pashouders dat de Regiotaxi gebruikt voor 
medische bezoeken het hoogst [75%] en in 
gemeente Oegstgeest het laagst [45%]; 
In gemeente Lisse is het aandeel pashouders 
dat de Regiotaxi gebruikt voor bezoeken aan 
familie en/of vrienden het hoogst [71 %] en in 
gemeente Voorschoten het laagst [45%]. 

Figuur 2.2 Wat is uw bestemming wanneer u gebruik maakt van de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders, meerdere antwoorden mogelijk 

Medische bezoeken 
Bezoeken aan familie en/of vrienden 

Recreatieve bezoeken 
Dagelijkse boodschappen 

Anders 
- 9% 

6% 
Geen antwoord/wil ik niet zeggen 1 1% 

64% 

26% - - - - - - - - - - - ...., 
_ - J Andere bestemmingen die meerdere keren 1 --- - - , genoemd worden zijn de sportschool, 1 

Tabel 2.2 Bestemming bij gebruik van de Regiotaxi per gemeente 
1lvrijwilligers)werk, lfysioltherapie, begrafenissen, 1 
\ de kapper en dagbesteding !zorgboerderij!. 1 ------------Basis: alle pashouders 

Bestemming bij gebruik Regiotaxi - per gemeente 
: . . . . . . . . . . . . 1 .•• .. . . . . . . . •••• . ... . . 

Alphen aan den Rijn 69% 57% 31% 6% 6% 0% 

Hillegom 64% 61% 24% 12% 1% 0% 

Kaag & Braassem 75% 69% 31% 9% 2% 1% 

Katwijk 67% 49% 32% 5% 17% 0% 

Leiden 66% 64% 23% 12% 5% 1% 

Leiderdorp 52% 47% 32% 12% 0% 0% 

Lisse 69% 71% 27% 10% 2% 0% 

Nieuwkoop 60% 50% 21% 1% 8% 0% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 62% 59% 34% 12% 5% 1% 

Oegstgeest 45% 50% 17% 16% 5% 5% 

Teylingen 57% 69% 20% 3% 7% 0% 

Voorschoten 68% 45% 25% 4% 6% 1% 

Zoeterwoude 70% 56% 20% 6% 7% 1% 



2. Gebruik van de Regiotaxi 

edenen waarom de RPgiotaxi niet gebruikt wordt 
) Pashouders die aangegeven hebben minder dan 

eens per jaar gebruik te maken van de Regiotaxi, 

hebben niet de gehele vragenlijst voorgelegd 
gekregen, aangezien zij niet tot de doelgroep van 
het onderzoek behoren; 

Aan deze groep is slechts één vraag voorgelegd, 
namelijk wat de reden is dat men niet frequent 
gebruikmaakt van de Regiotaxi; 

De reden die het vaakst gegeven wordt is dat 
men geen gebruik van de Regiotaxi hoeft te 
maken. Men rijdt bijvoorbeeld zelf nog auto of 
heeft een partner of kinderen die hem of haar 
kunnen vervoeren [24x genoemd); 
Een tweede reden die gegeven wordt is 

ontevredenheid over de Regiotaxi als gevolg van 
het te laat komen van de Regiotaxi of een 
vervelende ervaring [17x genoemd]; 
De derde en laatste reden die genoemd wordt is 
dat men niet mobiel genoeg meer is om erop 
uit te trekken met de Regiotaxi [ 1 Ox genoemd]. 

W , i de reden dat u minder dan en~ per jaar gebruik maa van dP- Regiota i? 
Basis: pashouders die minder dan eens per jaar gebruik maken van de Regiotaxi en om die reden uitgesloten zijn van deelname aan het onderzoek 

Men hoeft geen gebruik te maken van de Regiotaxi 
) "Ik heb er nog steeds geen gebruik van gemaakt omdat ik nog een auto heb."; 
1 "Ik heb nog nooit gebruik gemaakt van de Regiotaxi, mijn kinderen brengen mij naar mijn afspraken ."; 

"Ik kan nog autorijden."; 
> "Ik word gebracht door mijn zoon. "; 
) "Mijn kinderen wonen dichtbij en brengen mij naar mijn afspraken."; 
) "Mijn man brengt mij weg.", 
' "Mijn vriend brengt me, maar ik blijf ingeschreven voor de zekerheid."; 
> "Omdat ik met een ander vervoersmiddel reis." 

Ontevredenheid over de Regiotaxi 
J 'De taxi komt nooit op tijd, op een verkeerd adres of komt helemaal niet opdagen."; 

"Het is een waardeloze instelling, je moet veel te lang wachten. Je mag van te voren niet aangeven hoe laat je 
teruggebracht wit worden en met een bezoek aan het ziekenhuis ben je de hele dag bezig, dat is m,j veel te gek."; 

) "Ik heb de Regiotaxi gebeld en ik heb een afspraak gemaakt voor de volgende dag. De taxi is niet komen opdagen 
en ik heb de receptie gemist."; 
"Ik heb een keer een taxi besteld maar ze konden mijn adres niet vinden, het zijn allemaal mensen die niet uit de 
omgeving komen en dus de weg niet weten. Ik zou met een half uurtje op locatie kunnen zijn, maar ik ben 
rondgereden door de hele Bollenstreek."; 

1 "Slechte ervaringen met de Regiotaxi. Ik ben niet geholpen met in- en uitstappen. "; 
> "Ze komen vaak niet opdagen en ze bellen niet als ze te laat zijn.": 
, "Ze komen vaak te iaat dus ik neem een andere taxi." 

Men is onvoldoende mobiel meer 
) "Ik ben bijna blind en slecht ter been."; 

"Ik ben niet meer mobiel."; 
> "Ik ga niet veel meer weg.": 

"Ik loop zeer slecht en achter een rollator. Het is lastig in een busje te klimmen, zo niet onmogelijk. " 



3. Beoordeling boekingsproces 

Het bestellen van ritten 
De ritten van de Regiotaxi worden grotendeels 
telefonisch geboekt, namelijk door maar liefst 

94% van alle pashouders. Slechts 2% boekt de 
ritten online en 1 % boekt ze zowel online als 
telefonisch. Voor 3% van de pashouders geldt 
dat een ander voor hen boekt; 
In gemeente Kaag & Braassem boekt iedereen 
telefonisch [100%] en ook in Hillegom, Katwijk 

en Oegstgeest wordt veel telefonisch geboekt 
[allen 98%]; 

~ In gemeente Leiderdorp wordt relatief het minst 
vaak telefonisch geboekt [88%]. In deze 
gemeente worden ritten relatief vaak door 
anderen geboekt [ 11 % ]. 

Figuur 3.1 estelt u de ritten van de Regiotaxi voornamelijk telefonisch of online? 
Basis: alle pashouders 

Telefonisch 94% 

Online 1 2% 

Beide: zowel telefonisch als online 1% 

N.v.t.: iemand anders boekt voor mij 1 3% 

Tabel 3.1 Manier waarop ritten besteld worden per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 95% 3% 

Hillegom 98% 2% 

Kaag & Braassem 100% 0% 

Katwijk 98% 0% 

Leiden 94% 4% 

Leiderdorp 88% 1% 

Lisse 89% 2% 

Nieuwkoop 92% 3% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 89% 2% 

Oegstgeest 98% 0% 
Teylingen 94% 2% 

Voorschoten 93% 2% 
Zoeterwoude 94% 0% 

2% 

0% 

0% 

0% 

2% 

0% 

2% 

2% 

3% 

0% 

2% 

2% 

0% 

1% 

0% 

0% 

2% 

0% 

11 % 

6% 

4% 

7% 

2% 

3% 

3% 

6% 



3. Beoordeling boekingsproces 

Het be tellen van ritten 
Met de stelling dat telefonisten/telefonistes van de Regiotaxi vriendelijk en behulpzaam zijn aan de telefoon is de ruime meerderheid het 
[helemaal] eens [88%]. met name in Lisse [98%). Slechts 4% is het [helemaal] niet eens met deze stelling. Het aandeel pashouders dat het 
[helemaal] oneens is, is met name woonachtig in de gemeenten Leiden [8%] en Alphen aan den Rijn [7%]; 
De stelling dat het online boekingssysteem van de Regiotaxi gemakkelijk te gebruiken is, is alleen voorgelegd aan degenen die weleens online 
bestellen [n=36]. Van deze groep pashouders is driekwart het (helemaal] eens met deze stelling [77%] en 7% is het hier (helemaal] mee oneens. 

Figuur 3.2 In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Basis: alle pashouders, percentages <3% worden niet in de figuur weergegeven 

De telefonisten/telefonistes van 
Regiotaxi waarbij ik mijn ritten 

boek zijn vriendelijk en 
behulpzaam aan de telefoon 

Het online boekingssysteem van 
Regiotaxi is gemakkelijk te 

gebruiken* 

1 

■ Helemaal mee oneens 

* De tweede stelling is door slechts 36 respondenten 
beoordeeld omdat deze alleen is voorgelegd aan degenen die 
online of zowel online als telefonisch boeken 13%]. Dit is te 
klein om betrouwbare uitspraken te doen per gemeente en 
daarom is deze kruising niet weergegeven in een tabel. 

■ Mee oneens 
■ Neutraal 
■ Mee eens 
■ Helemaal mee eens 

26% 

25% 

Tabel 3.2 Manier waarop ritten besteld worden per gemeente 
Basis: pashouders die telefonisch of zowel telefonisch als online bestellen ln=l 243] 

Alphen aan den Rijn 7% 10% 
Hillegom 2% 6% 

Kaag & Bra assem 2% 2% 

Katwijk 0% 8% 

Leiden 7% 
Leiderdorp 3% 6% 
Lisse 2% 0% 
Nieuwkoop 3% 9% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 2% 7% 

Oegstgeest 5% 2% 

Teylingen 3% 12% 
Voorschoten 6% 2% 
Zoeterwoude 6% 0% 

82% 
92% 

96% 

93% 

85% 
91% 

98% 
88% 

91% 

94% 

85% 
93% 
94% 



3. Beoordeling boekingsproces 

Beoordelingscijfer boekingsproces 
Het proces van het boeken van ritten bij de Regiotaxi wordt gemiddeld met een 7.4 beoordeeld. Het meest gegeven cijfer is een 8 [42%). Het 
laagst gegeven cijfer is een 1 [ 1 %] en het hoogste cijfer een 10 [3%]; 
In gemeenten Kaag & Braassem, Lisse en Oegstgeest zijn pashouders het meest tevreden met het boekingsproces [alle drie een 7,7]. Het 
laagste beoordelingscijfer wordt gegeven in Leiden [7,1]. gevolgd door Alphen aan den Rijn [7,2]. De onderlinge verschillen zijn echter klein. 

Figuur 3.3 Hoe beoordeelt u in het algemeen het proces van het boeken 
van ritten bij de Regiotaxi? 
Basis: pashouders die zelf ritten bestellen In= 1245] 

50% 
42% 

40% 

30% 

20% 

10% 
10% 

4% 3% 
1% 1% 1% 2% ~ -0% - - -
1 2 3 ' 5 6 7 8 9 10 

Figuur 3 4 Beoordeling boekingsproces - per gemeente 
Basis: pashouders die zelf ritten bestellen In= 1245] 

Alphen aan den Rijn - 7,2 
Hillegom 

Kaag & Braassem 
Katwijk 

Leiden - 7,1 
Leiderdorp 

Lisse 
Nieuwkoop 

Noordwijk& Noordwijkerhout 
Oegstgeest 

Teylingen 
Voorschoten 
Zoeterwoude 

7,7 

7,7 

7,5 



3. Beoordeling boekingsproces 

Beoordelingscijfers boekingsproces toegelicht 
) Pashouders die het boekingsproces met een 9 of 10 beoordelen zijn tevreden over de vriendelijkheid , duidelijkheid en de gegeven adviezen ; 

Degenen die een 6 tot 8 geven zijn over het algemeen blij met de vriendelijkheid waarop zij te woord worden gestaan, maar klagen ook vaak 
over lange i.vachtt11den ; 
Onvoldoendes worden toegelicht met onvrede over lange wachttijden en de werkwijze/ het systeem, zoals het verkeerd informeren over 
tijden/plaatsen, ontbreken van informatie over wachttijden en telkens dezelfde gegevens doorgeven. Ook zijn sommigen niet prettig behandeld . 

Toelichting ruim voldoendes 
) "Alles wordt herhaald en is duidelijk.·· (9}; 
) "Als ;e belt zijn ze behulpzaam.,. (10}; 
) "Altijd aardig aan de telefoon." [9]; 
) 'Boeken lukt altijd." (10}; 
\ 'De bestelling wordt altijd keurig herhaald, ik maak 

(bijna} iedere dag gebruik van de Regiotaxi. De 
laatste 400 keer is het maar 3 keer voorgekomen dat 
de rit niet in het systeem terecht was gekomen." (9}; 

) "Er is nooit iets fout gegaan.,. (10]; 
> '"Geweldig, altijd sympathiek en vriendelijk.,. (10}; 
> "Het boeken verloop t soepel, afspraken zijn 

duidelijk." (9}; 
) "Ik word heel vriendelijk ontvangen het is altijd 

gezellig.·· ( 1 O}; 
) "Mankeert niets aa n, vriendelijk, meedenkend, 

adviserend. Gewoon prima." (10}; 
''Ze staan me goed te woord en geven me advies.·· (9). 

elh,;h in voldoende 
) "Alles is duidelijk en goed ·· (8}; 
> "Als ik voor 8:30 bel sta ik niet in de wachtrij.·· (8/; 
) '"Altijd netjes en vriendelijk, goed geholpen." [7}; 
> 'Boeking correct en efficiënt . .. (8}; 

'De ene keer gaat het boeken wel goed en de andere 
keer wat minder ... (8}; 

> "Duurt te lang met opnemen soms. " [6); 
> "Gaat soepel, de afspraken worden nagekomen." (8}; 

"Gehaast, het is per persoon verschillend." /7); 
) "Het gaat goed, maar soms is de wachtrij lang. ·· (8}; 
> "Het terugboeken gaat moeilijker dan de heenrit 

boeken." (7]; 
) "Lange wachttijd, wel vriendelijk personeel.,. [61: 
) "Nog nooit meegemaakt dat ze knorrig zijn . .. (8]; 
) 'Vriendelijk en behulpzaam.,, [8]; 
> ·ze kunnen niet goed plannen ... [6}; 
> ·ze zijn altijd vriendelijk en behulpzaam ... (7}. 

Toelichting onvoldoendes 
) "Afgelopen weken ben ik heel ordinair behandeld 

door de telefoniste.·· (4), 
'Er wordt herhaaldelijk gevraagd maar gegevens die 
al bekend zijn. ·· (1}. 

) "ik krijg ze bijna niet te pakken .. (4/; 
> "Je moet vaak lang wachten, er wordt dan om de paar 

seconden "U wordt zo spoedig mogelijk geholpen "in 
je oor getetterd. Een systeem waarbij gemeld wordt 
hoeveel wachtenden er nog voor j e zijn is heel wat 
klantvriendelijker." (2}; 

) '"Onbetrouwbare aanname van taxiboeking, bv. 
verkeerde dag genoteerd, tijd niet goed 
opgeschreven Het lijkt wel of er elke week andere 
mensen werken 1" (2}; 

) "Onze zoon is gehandicap t en wordt niet altijd goed te 
woord gestaan ... (5}; 
·ver keerd voorgelicht over rijtijden . .. (5). 

Noot: de tussen haakjes vermeldde cijfers achter de gegeven toelichtingen, zijn de beoordelingscijfers die door de betreffende pashouders gegeven zijn voor het boekingsproces 



4. Beoordeling ritten 

Vertrektijd f aankomsttijd 
De ritten worden door de meeste pashouders geboekt op 
vertrektijd [70%]. 22% boekt op aankomsttijd. Bij de optie 
·anders namelijk ' geeft 8% met name aan te boeken op beide 
manieren. Volgens enkelen is dit afhankelijk van de situatie; 
Met name in gemeenten Voorschoten [90%] en Zoeterwoude 
[88%] wordt vaak geboekt op vertrektijd; 

) In Oegstgeest [33%] en Katwijk [31 %] is het aandeel pashouders 
dat op aankomsttijd boekt relatief hoog . 

Figuur 4.1 Boekt u uw ritten bij voorkeur op vertrektijd of aankomsttijd? 
Basis: alle pashouders 

Vertrektijd ______ 70% 

Aankomsttijd 

Anders - 8% 

Tabel 4.1 Boekt u uw ritten bij voorkeur op vertrektijd of aankomsttijd? 
Basis: alle pashouders 

Boeking op vertrek/aankomsttijd - per gemeente ,- -,--.. -_, .. -- . ·- -.---,._,.- -
1 = - • - ' 1Ver Jr:e.ktiji:6 __..! Aänkomsttij~1 ' Anaer:s~ Ij 

Alphen aan den Rijn 67% 23% 10% 

Hillegom 78% 10% 12% 

Kaag & Braassem 61% 18% 20% 

Katwijk 55% 31% 15% 

Leiden 69% 26% 5% 

Leiderdorp 76% 23% 1% 

Lisse 81% 11% 9% 

Nieuwkoop 74% 19% 7% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 62% 23% 15% 

Oegstgeest 67% 33% 0% 

Teylingen 73% 11% 16% 

Voorschoten 90% 7% 3% 

Zoeterwoude 88% 13% 0% 



4. Beoordeling ritten 

Punctualiteit en uitstraling taxi 
) De stelling waar de meeste pashouders het 

mee eens zijn, is "De auto of autobus van 
Regiotaxi Holland Rijnland is in goede staat en 
ziet er altijd netjes uit". Hier is namelijk 86% 
van de pashouders het [helemaal] mee eens; 
Het minst eens is men het met de stelling dat 
wanneer de Regiotaxi meer dan 5 minuten 
vertraagd is, ze hiervan telefonisch op de hoogte 
worden gebracht. Met deze stelling is 61 % het 
[helemaal] oneens en slechts 19% is het hier 
[helemaal] mee eens. 

Figuur 4.2 Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen over de ritten van 
de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders 

De auto of autobus van Regiotaxi Holland 
Rijnland is in goede staat en ziet er altijd 

netjes uit 
Het vervoersmiddel van de Regiotaxi is 

altijd geschikt voor het vervoeren van mijn 
rolstoel, rollator of scootmobiel 

Ik heb vaak het idee dat de rit langer dan 
nodig duurt, doordat de Regiotaxi omrijdt 

voor andere personen 

De Regiotaxi komt altijd op de afgesproken 
tijd 

Ik word altijd gebeld door de 
terugbelservice wanneer de Regiotaxi in 

aantocht is 
Wanneer de Regiotaxi meer dan 5 minuten 
vertraagd is word ik hiervan telefonisch op 

de hoogte gebracht 

36% 

- 27% 

5% 27% 19% ; 

17% 30% 

18% 31% 

20% 33% ~w~~] 1% 

■ Helemaal mee oneens ■ Mee oneens ■ Neutraal 
■ Mee eens ■ Helemaal mee eens Niet van toepassing 



4. Beoordeling ritten 

Punctualiteit en uitstraling taxi 
) In Kaag & Braassem [96%) is bijna iedereen het eens over de goede staat van de auto[bus] en in Leiden is dit aandeel het laagst [77%]; 

In Kaag & Braassem [86%] is het grootste aandeel het eens over het op tijd komen, in Leiden is dit aandeel wederom het laagst [25%). 

Tabel 4.2 Mening over de stelling m.b.t. staat van de auto(bus) - per gemeente Tabel 4.3 Mening over de stelling m.b.t. op tijd komen- per gemeente 
Basis: alle pashouders Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 4% 6% 90% 0% Alphen aan den Rijn 

Hillegom 2% 6% 91% 2% Hillegom 47% 8% 45% 

Kaag & Braassem 3% 1% 96% 0% Kaag & Braassem 10% 4% 86% 

Katwijk 11% 80% 2% Katwijk 32% 13% 55% 

Leiden 12% 77% 2% Leiden 12% 25% 

Leiderdorp 4% 3% 93% 0% Leiderdorp 43% 9% 48% 

Lisse 0% 5% 93% 3% Lisse 39% 14% 48% 

Nieuwkoop 7% 7% 86% 1% Nieuwkoop 41% 3% 55% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 4% 8% 88% 0% Noordwijk & Noordwijkerhout 35% 9% 56% 

Oegstgeest 5% 2% 93% 0% Oegstgeest 35% 10% 54% 

Teylingen 5% 6% 88% 1% Teylingen 47% 3% 50% 

Voorschoten 4% 10% 85% 1% Voorschoten 48% 13% 38% 

Zoeterwoude 3% 2% 92% 2% Zoeterwoude 58% 10% 32% 

TOTAAL 5% 8% 86% 1% TOTAAL 47% 10% 43% 

0% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

1% 

0% 

1% 

0% 

1% 



4. Beoordeling ritten 

Punctualiteit en uitstraling taxi 
) In Teylingen duurt een rit volgens een groot aandeel langer dan nodig is [58%], terwijl in Leiderdorp 54% het oneens is met deze stelling: 

In Leiderdorp geeft 44% aan altijd te worden gebeld als de taxi in aantocht is, terwijl in Kaag & Braassem 62% zich hier niet in kan vinden. 

Tabel 4.4 Mening over de stelling m.b.t. lengte van der it - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

mee oneens 

Alphen aan den Rijn 33% 

Hillegom 38% 13% 45% 5% 

Kaag & Braassem 41 % 9% 49% 1% 

Katwijk 32% 25% 42% 2% 

Leiden 27% 23% 46% 5% 

Leiderdorp 18% 28% 0% 

Lisse 27% 20% 51% 2% 

Nieuwkoop 31% 9% 52% 8% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 38% 22% 36% 4% 

Oegstgeest 33% 9% 56% 3% 

Teylingen 26% 12% 58% 4% 

Voorschoten 25% 19% 48% 8% 

Zoeterwoude 30% 33% 32% 5% 

TOTAAL 32% 17% 47% 4% 

Tabel 4.5 Mening over de stelling m.b.t. terugbelservice - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 48% 13% 

Hillegom 51% 15% 22% 13% 

Kaag & Braassem 4% 26% 8% 

Katwijk 7% 21% 12% 

Leiden 54% 16% 26% 5% 

Leiderdorp 37% 15% 44% 4% 

Lisse 39% 13% 35% 14% 

Nieuwkoop 46% 7% 39% 9% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 53% 11% 23% 14% 

Oegstgeest 40% 6% 43% 11% 

Teylingen i1% 10% 24% 6% 

Voorschoten 39% 19% 35% 8% 

Zoeterwoude 32% 23% 22% 23% 

TOTAAL 49% 13% 31% 7% 



4. Beoordeling ritten 

Punctualiteit en uitstraling taxi 
) In Katwijk is men het vaakst eens dat vervoersmiddelen altijd geschikt zijn [59%] en in Leiderdorp en Nieuwkoop het minst vaak [48%]; 

In Oegstgeest is het grootste aandeel het eens dat zij bij vertraging gebeld worden [40%], in Leiden is men het hiermee het vaakst oneens [70%]. 

Tabel 4.6 Mening over de stelling m.b.t. geschikt vervoersmiddel - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 3% 4% 56% 37% 

Hillegom 1% 1% 51% 47% 

Kaag & Braassem 5% 0% 57% 38% 

Katwijk 6% 4% 59% 31% 

Leiden 4% 9% 56% 31% 

Leiderdorp 1% 1% 48% 50% 

Lisse 4% 2% 52% 42% 

Nieuwkoop 3% 2% 48% 47% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 2% 1% 57% 41% 

Oegstgeest 6% 55% 33% 

Teylingen 4% 53% 39% 

Voorschoten 2% 5% 54% 39% 

Zoeterwoude 4% 5% 52% 39% 

TOTAAL 4% 4% 54% 38% 

Tabel 4.7 Mening over de stelling m.b.t. bellen bij vertraging - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 62% 5% 19% 14% 

Hillegom 61% 4% 12% 23% 

Kaag & Braassem 60% 2% 24% 14% 

Katwijk 58% 7% 20% 15% 

Leiden 7% 15% 8% 

Leiderdorp 48% 4% 30% 18% 

Lisse 62% 5% 21% 12% 

Nieuwkoop 54% 6% 26% 14% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 58% 8% 12% 23% 

Oegstgeest 38% 8% 40% 13% 

Teylingen 67% 5% 16% 11% 

Voorschoten 58% 15% 14% 14% 

Zoeterwoude 50% 11% 13% 26% 

TOTAAL 61% 7% 19% 14% 



4. Beoordeling ritten 

eoo de ingscïfer ritten 
> Aan respondenten die het oneens zijn met de 
stel ling dat de Regiotaxi altijd op de afgesproken 
tijd komt, is gevraagd wat de langste tijd is dat 
de taxi te vroeg of te laat bij hen was. Hieru it 
blijkt dat de Regiotaxi gemiddeld 21 minuten te 
vroeg bij hen was of 71 minuten te laat. Bij 
sommigen is de taxi zelfs nooit gearriveerd; 
Er zijn enkele uitschieters waa r te nemen in het 
aantal minuten dat de Regiotaxi te laat was, zo 
geven negen pashouders aan vie r uur te hebben 
moeten wachten. Eén pashouder geeft zelfs aan 
langer dan vier uur te hebben moeten wachten 
[250 minuten]; 
De gem iddelde duur dat de taxi te vroeg was, is 
het hoogst in gemeente Katwijk (37 minuten] en 
het laagst in gemeente Kaag & Braassem [17 
minuten]; 
De gemiddelde duur dat de taxi te laat was, is 
het hoogst in gemeente Voorschoten [95 
mi nutenl. gevolgd door Alphen aan den Rijn [84 
minuten]. In Kaag & Braassem is de gemiddelde 
wachttijd wederom het kortst [36 minuten]. 

Figuur tl Wa is e langste tijd da de Regiotaxi te vroeg of te laa bij u was? 
Basis: pashouders die het oneens zijn met de stelling · De Regiotaxi komt altijd op de afgesproken tijd · -----------( Dit gemiddelde is gebaseerd op \ 

21 
1 iedereen die een exacte tijd noemde. 1 

1 Er waren 13 pashouders die 1 Aantal minuten te vroeg 

Aantal minuten te laat 
, aangaven dat de taxi nooit is 1 

71 ~, aangekomen, welke niet in het 1 
\ gemiddelde zijn opgenomen. / .._ _______ ..,,,. 

iguur, 4 Gemiddelde achttijden - per gemeen e 
Basis: pashouders die het oneens zijn met de stelling · De Regiotaxi komt altijd op de afgesproken tijd · 

Te vr Te laat 
Alphen aan den Rijn 22 Alphen aan den Rijn 84 

Hillegom 19 Hillegom 

Kaag & Braassem 17 Kaag & Braassem - 36 
Katwijk 37 Katwijk 

Leiden 20 Leiden 
Leiderdorp 18 Leiderdorp 

Lisse 18 Lisse 
Nieuwkoop 19 Nieuwkoop 

Noordwijk & Noordwijkerhout 24 Noordwijk & Noordwijkerhout 

Oegstgeest 22 Oegstgeest 

Teylingen 22 Teylingen 

Voorschoten 24 Voorschoten 95 

Zoeterwoude 24 Zoeterwoude 



4. Beoordeling ritten 

Beoordelingscijfer ritten 
De ritten van de Regiotaxi worden in het algemeen met een 7,0 beoordeeld. Het meest gegeven cijfer is een 8 [36%]. gevolgd door een 7 [33%]. 
Het laagste cijfer is een 1 [1 %] en het hoogste cijfer een 10 [3%]. Deze beoordeling is lager dan die van het boekingsproces [7,4]; 
In gemeente Kaag & Braassem zijn pashouders het meest tevreden over de ritten [7,9]. Het laagste beoordelingscijfer wordt gegeven in Leiden 
en Alphen aan den Rijn !beide 6,8]. De onderlinge verschillen tussen de gemeenten zijn groter dan bij de beoordeling van het boekingsproces. 

Figuur 4.5 Hoe beoordeelt u in het algemeen de ritten van de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders 

40% 
36% 

20% 

10% 
10% 6% 

4% 3% 
1% 1% .::. . 1111 0% -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Figuur 4.6 Beoordeling ritten - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

Kaag & Braassem 
Katwijk 
Leiden 

Leiderdorp 
Lisse 

Nieuwkoop 
Noordwijk & Noordwijkerhout 

Oegstgeest 
Teylingen 

Voorschoten 
Zoeterwoude 

7,9 



4. Beoordeling ritten 

Beoordelingscijfers ritten toegelicht 
) Pashouders die de ritten met een 9 of 10 beoordelen zijn met name tevreden over de behulpzaamheid en vriendelijkheid van de chauffeur; 
) Een deel van degenen die een 6 tot 8 geven vinden de ritten gewoon goed , terwijl anderen klagen over te laat komen , omwegen rijden en de 

nethr 1d/ het r 11gPdr-;i 1 ar ~hdutfPurc.. ; 
) Onvoldoendes worden toegelicht met onvrede over te laat komen , krapte in de busjes, slecht rijgedrag en door een enkeling de netheid van de 

busjes. 

Toelichting ruim voldoendes 
> "Beleefd en behulpzaam.·· [10}; 
\ 'De chauffeurs zijn altijd vriendelijk en behulpzaam.·· 

[10}; 
) 'De laatste tijd rijden de chauffeurs keurig op tijd 

binnen de 15 minuten zoals er voor staat.·· [9}, 
> "Goed geholpen bij in -en uitstappen. Veilig en 

vriendelijk ... [ 10}; 
"Goed njgedrag." [9}; 

) "ik heb nooit problemen ermee, ze zijn altijd even 
hartelijk tegen m e ... [10}; 

) "Netjes en verzorgd" [9], 
) "Omdat het altijd correct is, nooit geen klachten.·· (9}; 

> "Snel beantwoord. vriendelijke chauffeurs, helpen 
met instappen . .. /9}; 

) 'Valt weinig te verbeteren." (9} ; 
> ·ze doen wat ze kunnen.·· [9}. 

T eli htinq otrt end 
> "Af en toe raken ze de weg kwijt, of mensen laten 

hun adres niet goed achter, dan gaat het soms mis 
met navigeren." (8}; 

> "Af en toe rijden sommige chauffeurs te hard." [8}; 
> "Als er meer mensen in zitten, kan het voor mij te 

druk zijn wat betreft kletsen enzo. ·· (6}; 
) "Als ik er eenmaal in zit is het goed." (7}; 
> "De chauffeurs zijn altijd aardig.,, (8); 
) 'De chauffeurs zijn niet netjes . .. (6}; 
) 'De ritten gaan altijd goed.·· (8}; 
) "Gaat gewoon goed, ik zit lekker.,, (7]; 
) "Hij maakt veel omwegen. ,, [6}; 
) "Jets teveel omrijden af en toe.·· [8}; 
> ·soms is het busje hobbelig en vol.·· (8}; 
) 'Vr iendelijk, gezellig kletsen of de radio aan ... [8}; 
> ·ze zijn altijd op tijd."; [8} 
> ·ze zijn vaak te laat . .. [6); 
) "Ze zijn vriendelijk en rijden goed." (7). 

Toelichting onvoldoendes 
> "Buitenlandse chauffe urs die gebrekkig Nederlands 

praten en dte ik de weg moet wijzen.·· (1 }. 
> 'De chauffeurs zijn vaak gehaast. De radio staat 

hard.,, {5}; 

> ·De één is te vriendelijk en de andere chauffeur is 
niet te pruimen." {5}; 

) "Dramatisch, door de aandoening kan mevrouw niet 
in een busje en toch gebeurt dat.·· [2}; 

> "Hij is nog nooit op tijd gewees t.··,- [4} 
) "Omdat het elke keer anders is, is dit voor onze zoon 

onbetrouwbaar en geeft stress ... [4); 

) "Rijdt heel erg om, komt vaa k te vroeg of te laat en 
de chauffeurs zijn niet altijd netjes.·· (3}; 

) "Soms rokerig, onfrisse geur . .. {5}; 
) "Soms zijn de busjes te klein, waardoor mijn rollator 

niet past.,, [5}; 
) 'Terugreis is telkens een drama.·· {4); 
) "Ze gaan hard over drempels en remmen hard. ·· (5). 

Noot: de tussen haakjes vermeldde cijfers achter de gegeven toelichtingen, zijn de beoordelingscijfers die door de betreffende pashouders gegeven zijn voor de ritten 



5. Beoordeling chauffeurs 

De chauffeurs van de Regiotaxi 
Over het algemeen is de meerderheid van de 
pashouders het eens met alle stellingen over de 
chauffeurs; 

> De stelling waar de meeste pashouders het mee 
eens zijn, is "De chauffeurs hebben over het 
algemeen een veilige rij stijl". Hier is namelijk 
87% van de pashouders het [helemaal] mee eens: 
Het minst eens is men het met de stelling dat 
chauffeurs altijd helpen bij het in- en uitstappen 
indien gew enst. Met deze stelling is 81% het 
[helemaal] eens en 7% is het hier [helemaal] mee 
oneens. 

1 Figuur 5.1 Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen over de chauffeurs 
1 van de ReQiotaxi? 

Basis: alle pashouders 

De chauffeurs hebben over het algemeen 
een veilige rijstijl 

De chauffeurs zien er verzorgd uit 

32% 

31% 

1 De chauffeurs van Regiotaxi zijn 
vriendelijk 34% 1 

De chauffeurs helpen me altijd bij het in
en uitstappen indien gewenst 36% 1 

■ Helemaal mee oneens ■ Mee oneens ■ Neutraal 
■ Mee eens ■ Helemaal mee eens Niet van toepassing 



5. Beoordeling chauffeurs 

De chauffeurs van de Regiotaxi - beoordeling per gemeente 
l In Kaag & Braassem [95%) is bijna iedereen het eens over het helpen bij in -en uitstappen en in Alphen a/d Rijn is dit aandeel het laagst [77%): 

In Kaag & Braassem [99%) is vrijwel iedereen het eens dat de chauffeurs vriendelijk zijn en in Leiden is dit aandeel het laagst [79%]. 

Tabel 5.1 Mening over de stelling m.b.t. hulp aanbieden - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

De chauffeurs helpen me altijd bij het in- en uitstappen indien gewenst 

Alphen aan den Rijn 9% 5% 77% 
Hillegom 5% 5% 81% 
Kaag & Braassem 1% 0% 95% 

Katwijk 10% 1% 86% 3% 
Leiden 8% 9% 79% 5% 
Leiderdorp 3% 82% 4% 
Lisse 6% 80% 5% 

Nieuwkoop 5% 7% 81% 7% 
Noordwijk & Noordwijkerhout 4% 5% 79% 12% 
Oegstgeest 7% 1% 88% 4% 
Teylingen 5% 4% 85% 6% 

Voorschoten 5% 7% 85% 3% 
Zoeterwoude 3% 1% 91% 5% 

Tabel 5.2 Mening over de stelling m.b.t. vriendelijkheid - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 5% 12% 83% 0% 
Hillegom 0% 13% 87% 0% 

Kaag & Braassem 1% 0% 99% 0% 
Katwijk 2% 3% 94% 1% 
Leiden 13% 79% 0% 
Leiderdorp 4% 2% 94% 0% 
Lisse 3% 3% 93% 1% 
Nieuwkoop 2% 11% 88% 0% 
Noordwijk & Noordwijkerhout 2% 8% 90% 0% 
Oegstgeest 5% 86% 1% 
Teylingen 5% 6% 89% 0% 
Voorschoten 7% 10% 83% 1% 
Zoeterwoude 1% 2% 97% 0% 



5. Beoordeling chauffeurs 

De chauffeurs van de Regiotaxi - beoordeling per gemeente 
In Kaag & Braassem [98%) is bijna iedereen het eens over de veilige rijstijl en in Alphen a/ d Rijn en Leiden is dit aandeel het laagst (85%]; 
In Kaag & Braassem [98%) is vrijwel iedereen het eens dat de chauffeurs er verzorgd uitzien. In Leiden en Lisse is dit aandeel het laagst [79%). 

Tabel 5.3 Mening over de stelling m.b.t. rijstijl - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 

Hillegom 

Kaag & Braassem 

Katwijk 

Leiden 

Leiderdorp 

Lisse 

Nieuwkoop 

Noordwijk & Noordwijkerhout 

Oegstgeest 

Teylingen 

Voorschoten 

Zoeterwoude 

4% 

0% 
2% 

2% 

1% 
3% 
3% 
6% 

3% 
6% 

4% 

8% 
5% 

2% 
2% 
7% 
6% 

8% 
5% 
9% 
5% 

9% 
6% 
10% 

91% 

98% 

95% 
85% 
92% 
87% 

92% 
89% 
89% 

87% 
86% 
86% 

0% 

0% 
1% 
2% 
0% 

4% 
0% 
0% 
0% 

1% 
3% 
0% 

Tabel 5.4 Mening over de stelling m.b.t. verzorgde uitstraling - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 5% 5% 
Hillegom 3% 11% 84% 3% 

Kaag & Braassem 0% 1% 98% 1% 
Katwijk 3% 1% 93% 3% 
Leiden 10% 79% 3% 
Leiderdorp 1% 4% 95% 0% 
Lisse 3% 14% 79% 5% 
Nieuwkoop 6% 6% 85% 3% 
Noordwijk & Noordwijkerhout 1% 7% 91% 2% 
Oegstgeest 3% 92% 0% 
Teylingen 12% 80% 1% 
Voorschoten 7% 86% 1% 
Zoeterwoude 1% 7% 85% 7% 



5. Beoordeling chauffeurs 

Beoordelingscijfe contact met chauffeurs 
Het contact met chauffeurs van de Regiotaxi wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Het meest gegeven cijfer is een 8 [47%]. Het laagste cijfer 
is een 1 [0, 1 %) en het hoogste cijfer een 10 [4%1. Deze beoordeling is hoger dan die van het boekingsproces [7,4] en de ritten [7,0]; 
In gemeente Kaag & Braassem zijn pashouders het meest tevreden over het contact met chauffeurs [8,2]. Het laagste beoordelingscijfer wordt 
gegeven in Voorschoten [7,2]. gevolgd door Teylingen [7,3]. 

Figuur 5.2 Hoe beoordeelt u in het algemeen het contact met de chauffeurs 
van de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders 

50% 47% 

40% 

30% 

20% 

10% 6% 
3% 4% 

0% 0% 0% 1% - -0% -- -
1 2 3 ' 5 6 7 8 9 10 

Figuur 5.3 Beoordeling ritten - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

Kaag & Braassem 
Katwijk 
Leiden 

Leiderdorp 
Lisse 

Nieuwkoop 
Noordwijk & Noordwijkerhout 

Oegstgeest 
Teylingen 

Voorschoten 
Zoeterwoude 

8,2 



5. Beoordeling chauffeurs 

Beoordelingscijfers contact met chauffeurs toegelicht 
) Pashouders die het contact met chauffeurs met een 9 of 10 beoordelen zijn tevreden over de gezelligheid en behulpzaamheid van de chauffeur; 

Merendeel van degenen die een 6 tot 8 geven vinden de chauffeurs vr 1endel1JI" . Sommigen merken op dat het contact per chauffeur ve-sc.h1lt en 
dat de een socialer of juist stiller is dan de ander; 
Onvoldoendes worden toegelicht met onvrede over brutale chauffeurs, niet behulpzaam zijn en zwijgzaam zijn [niet eens een begroeting). 

Toelichting beoordeling ruim voldoendes 
> '"Allemaal even vriendelijk." [9}; 
) "Altijd attent.·· (10}; 
> 'Altijd heel erg vriendelijk en behulpzaam.·· [9}; 
) "Altijd leuke gesprekken." (JO], 
• "Geweldig, heel behulpzaam" [10}; 
) "Gezelligheid met ze. lekker praatje maken.·· (9}; 
> "Goede service, altijd vriendelijk en nooit 

chagrijnig." [9}.; 
, "Heel behulpzaam met in en uitstappen en rollator 

halen ze naar binnen en buiten.·· /9}; 
"Het contact is altijd heel positief.·· [10}; 

> "ik heb altijd grote lol met ze ... [9}; 

> "Je kan altijd een praatje met ze houden, ze zijn 
vriendelijk en staan altijd voor je klaar." (10}; 

> "Keurig netjes." [9}; 
> 'Perfect gereden, gehaald en gebracht" (JO}; 
> "Ze helpen goed met in en uit stappen. " (10}. 

To fü.htin eoord lin C'
1 oend 

) "Altijd behulpzaam en vriendelijk, het is per 
persoon verschillend." (8]; 

> 'Altijd wel in voor een praatje. " (8]; 
> 'Beleefdheid. De een is wat meer teruggetrokken, 

de ander vrolijk.·· [8}; 
> 'Dames zien er netjes uit, mannen niet altijd. ·· (7}; 
> 'De een is socialer dan de ander ... (8}; 

> 'De een is spraal<Zamer dan de ander." [7}; 
> "Heel erg verschillend.·· [7}. 

) "ik viel laatst uit de bus en de chauffeur hielp me 
niet ... [7}; 

) "Klagende chauffeur ... [7}; 
> "Niet altijd behulpzaam, wel netjes." [7}; 

"Sommige zien er onverzorgd uit."; (8) 
, ·soms praten ze en soms niet.·· [6}; 
) 'Vrouwen zijn vriendelijker dan mannen." [6]; 

·ze helpen niet altijd met in en uitstappen." (6). 

Toelichting beoordeling onvoldoendes 
> 'De laatste chauffeur was verschrikkelijk brutaal. 

Die reed over de stoep ... [4}; 
> 'De taxichauffeur zei: als je nou je mond niet 

houdt, dan zet ik je de taxi uit." [5]; 
> 'Er 1s bijna geen contact. De chauffeur is 

behoorlijk gestrest.·· (5}; 
) ·veel s lechte chauffeurs die roekeloos rijden." [4}; 
> "Jk heb laatst meegemaakt dat een chauffeur 

begon te vloeken en tieren . Ik was aan het trillen 
op mijn benen. Ik was blij toen ik thuis was." [5}; 
"Met regelmaat is de chauffeur zwijgzaam, ook 
goedemorgen schiet er nog wel eens bij in.·· (4), 

> "Uitzonderingen daar gelaten word ik vervoerd als 
een postpakket. Geen excuses bij veel te laat zijn , 
geen informatie over de rit.·· [2}; 

) 'Velen hebben geen werkkostuum aan en bieden 
geen hulp aan waar nodig.·· (4). 

Noot: de tussen haakjes vermeldde cijfers achter de gegeven toelichtingen, zijn de beoordelingscijfers die door de betreffende pashouders gegeven zijn voor de chauffeurs 



6. Klachtenafhandeling 

Klachten over de Regiotaxi 
) Van de pashouders heeft 30% wel eens een 

klacht ingediend over de Regiotaxi. Klachten 
worden het vaakst schriftelijk of telefonisch 
ingediend bij de Regiotaxi [25%]. Een klein deel 
doet zijn beklag bij de gemeente [4%] en/of bij 
Holland Rijnland [3%]; 
In gemeente Kaag & Braassem zijn de minste 
klachten ingediend, namelijk 95% heeft dit nog 
nooit gedaan; 
De gemeente waar het grootste aandeel 
pashouders een klacht heeft ingediend is 
Hillegom [47%]. Zij hebben voornamelijk 
schriftelijk of telefonisch geklaagd bij de 
Regiotaxi [43%]. 

Figuur 6.1 Heeft u wel eens een klacht ingediend over de Regiotaxi? 
Basis: alle pashouders, meerdere antwoorden mogelijk 

Ja, schriftelijk of telefonisch bij de Regiotaxi 

Ja, schriftelijk of telefonisch bij mijn gemeente ■ 4% 

Ja, schriftelijk of telefonisch bij Holland Rijnland ■ 3% 

Ja, via de beschikbare reactiekaart 1 0% 

Ja, op een andere manier, namelijk: 1% 

Nee, ik heb nog nooit een klacht ingediend over de Regiotaxi 

Tabel 6 1 Wel of geen klacht ingediend - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Klacht ingediend - per gemeente 

6% 
Hillegom 43% 1% 3% 
Kaag & Braassem 4% 1% 0% 

Katwijk 14% 2% 1% 
Leiden 31% 4% 2% 
Leiderdorp 9% 1% 2% 

Lisse 33% 2% 0% 
Nieuwkoop 26% 2% 5% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 20% 7% 3% 
Oegstgeest 15% 1% 4% 
Teylingen 32% 3% 6% 

Voorschoten 31% 2% 9% 
Zoeterwoude 21% 1% 4% 

25% -----------Andere manieren om een klacht in te dienen 1 
J d,e genoemd worden zrjn bij de chauffeur 1 

~ \ zelf of iemand anders die dit voor hen doet. 1 -----------70% 

1% 3% 66% 
0% 0% 53% 
0% 0% 95% 

0% 3% 82% 
0% 1% 66% 
0% 1% 88% 

1% 3% 66% 
0% 1% 73% 

2% 0% 73% 
0% 0% 82% 
1% 3% 64% 

0% 0% 62% 
1% 1% 72% 



6. Klachtenafhandeling 

Klichltnifhandellng 
De he lft van de pashouders die ooit een k lacht heeft inged iend , geeft aan dat de klacht 
binnen 1 D dagen is afgehandeld 152%]; 
Voor een iets kleiner aandeel [44%1 was de klacht naar tevredenheid afgehandeld 

F"iguur 6.21. • ~lacllt. inner 10 d 91.n n na, tevredenheid afgehamtel.d? 
B.lsis: pashouders die ooit een klacht hebben ingediend over de Regiotaxi [n~353) 

Binnen 10 dagen 

- --

Naar tevredenheid 56% 

■ Ja ■ Nee 



6. Klachtenafhandeling 

Het niet melden van klachter 
Van alle pashouders geeft 20% aan weleens 
klachten te hebben gehad die zij niet hebben 
gemeld; 

> Zij hadden met name klachten over het le laat zijn 
of helemaal niet komen opdagen van chauffeurs. 
Ook wordt genoemd dat chauffeu rs bozig en 
chagrijnig zijn, roekeloos rijden en niet te hulp 
schieten met o.a. instappen ; 

> Redenen waarom deze pashouders de klachten 
niet hebben gemeld is omdat ze het d t r u =-

v ngc r ~lt.ln (kan gebeuren/ is incidenteel/ kwam 
uiteindelijk wel goed]. ze Jeloven nie.t d1t het wat 
oplev~ l , ze het vergeten ..'.Îj11 le melden of 
houden er nit!t van om te zeuren/klagen . 

Figuur 6.3 Heeft u ook wel. eens klachten gehad over de Regiotaxi die u niet gemeld heeft? 
Basis: alle pashouders 

20% 80% 

■ Ja ■ Nee, ik heb noc,it klachten gehad die ik niet heb gemeld 

Ja, namelijk een klacht: over... 
> ··chauffeur die boos was omdat ik niet in de koude 

ruimte wachtte. Hij hielp me hierna niet meer de bus 
in te komen.··, 

"'Chauffeur is weggereden met tas en rollator nog in 
de bus en mevrouw zo la ten staan. ··: 

) "'Constant te laa t/ moeten afbellen omdat hij te laat 
1s. "; 

) 'Dat we 4 uur hebben zitten wachten .. ,. 
) "Een chauffeur reed erg roekeloos.'"; 
) "Een chauffeur was erg verbaa l intiem": 
> "Meer rekenen voor de r itprijs.··.-
, ··Niet op komen dagen.··,: 

> 'Te hard rijden, stilstaan op het spoor, commentaar 
knjgen toen ik met kleingeld betaalde, te laat komen, 
in het kleine busje met zijn drieën achterin zitten, 
moeil1jl< instappen in de bus, bv. met een krukje. Eén 
keer was er helemaal geen kruk en de chauffeur 
hielp niet ... 

Wat is de reden dat u deze klacht niet heeft 

) "'Begrip voor de toestand {veel rols toelpassagiers, 
te weinig chauffeurs, miscommunicatie enz.)."; 

> "Chauffeur had al excuses aangeboden."; 
'Bang dat ik er op afgerekend wordt. Het komt 
vaak voor dat ik informatie over mijze lf of anderen 
in het scherm zie."; 

> 'D at is zovee l werk.··; 
> 'De buurvrouw had het al gemeld.'"; 
) "Oe chauffeurs kunnen er niets aan doen."; 
) Tr gebeurt toch niks mee. ·: 
> "'Het is incidenteel."; 
> "Het kwam uiteindelijk wel goed. '"; 
> "iedereen kan een foutje maken."; 

"Ik houd niet van klagen. "; 
> "Omdat we met bellen niemand te pakken hebben 

gekregen (1 uur in de wach tl]. ··.-
> 'Vers lonzing, laat maar gaan . .. 



6. Klachtenafhandeling 

Het niet melden van klachten 
Met name in gemeente Hillegom geven 
pashouders aan weleens klachten te hebben 
gehad, maar deze niet te hebben gemeld [28%]. 
In Kaag & Braassem is dit aandeel het laagst 
(6%]. 

Tabel 6.2 Het wel of niet melden van klachten - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Het wel of niet melden van klachten - per gemeente 

Alphen aan den Rijn 

Hillegom 

Kaag & Braassem 

Katwijk 23% 

Leiden 24% 

Leiderdorp 22% 

Lisse 13% 

Nieuwkoop 20% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 22% 

Oegstgeest 13% 

Teylingen 24% 

Voorschoten 19% 

Zoeterwoude 24% 

85% 

73% 

94% 

77% 

77% 

78% 

87% 

80% 

78% 

87% 

76% 

81% 

77% 



6. Klachtenafhandeling 

Klantenservice Figuur 6.4 Hoe vindt u dat u door de klantenservice van Regiotaxi Holland Rijnland te woord wordt gestaan? 
Ruim de helft van de pashouders vindt dat zij 
vriendelijk te woord worden gestaan door de 
klantenservice van Regiotaxi Holland Rijnland 
[53%]. Ook behulpzaam is een term die vaak 
wordt genoemd als kenmerkend voor de 
klantenservice [19%]; 
Minder positieve aspecten als traag [4%], 
gehaast [3%]. brutaal [2%] en opdringerig [1 %] 
worden relatief weinig genoemd; 
Opvallend is dat bijna alle pashouders in 
gemeente Kaag & Braassem aangeven niet 
eerder contact te hebben gehad met de 
klantenservice (91 %]. wat veel hoger is dan in 
andere gemeenten; 

1 In gemeente Alphen aan den Rijn [22%] en 
Katwijk [23%] is het aandeel pashouders die 
geen contact hebben gehad met de 
klantenservice het laagst. Zij beoordelen de 
klantenservice met name als vriendelijk [resp. 
64% en 60%] en behulpzaam [beide 25%]. 

Basis: alle pashouders, meerdere antwoorden mogelijk 
Vriendelijk 

Behulpzaam 
Deskundig 

Meedenkend (proactief) 
Traag (afwachtend) 

Gehaast 
Brutaal 

Opdringerig 
Anders, namelijk: 

N.v.t.: geen contact mee gehad 

5% _ ,% 
- 3% 
■ 2% 
1 1% 

7% 

9% 

53% 
19% 

36% 

Tabel 6. Mening over te woord worden gestaan door de klantenservic.:e - per gemeente 
Basis: alle pashouders, meerdere antwoorden mogelijk 

: !. ' .. 1. 

Alphen aan den Rijn 64% 25% 23% 10% 6% 5% 2% 

Hillegom 37% 14% 7% 6% 2% 3% 4% 
Kaag & Braassem 9% 4% 5% 3% 0% 0% 0% 

Katwijk 60% 25% 3% 11 % 8% 2% 0% 

Leiden 58% 23% 6% 3% 4% 3% 2% 
Leiderdorp 60% 3% 0% 0% 2% 1% 1% 

Lisse 47% 6% 1% 1% 0% 0% 0% 
Nieuwkoop 57% 17% 6% 6% 0% 4% 2% 

Noordwijk & Noordwijkerhout 28% 19% 6% 2% 6% 1% 0% 

Oegstgeest 55% 9% 4% 1% 1% 6% 1% 
Teylingen 58% 18% 9% 4% 6% 5% 3% 

Voorschoten 54% 28% 14% 5% 2% 1% 4% 
Zoeterwoude 29% 2% 14% 0% 1% 0% 0% 

2% 9% 22% 

0% 7% 52% 
1% 0% 91 % 

0% 14% 23% 

0% 7% 28% 
0% 3% 37% 

0% 9% 43% 
0% 3% 37% 

1% 7% 62% 

1% 0% 32% 
1% 8% 29% 

0% 7% 38% 
1% 0% 68% 



7. Totaaloordeel & verbeterpunten 

Totaaloordeel 
Wanneer de beoordeling van het boekingsproces, 
de ritten en de chauffeurs van de Regiotaxi 
samengevoegd worden tot één totaaloordeel, 
komt het beoordelingscijfer van de Regiotaxi uit 
op een 7,3; 

l Kaag & Braassem kent de meest tevreden 
pashouders met een gemiddeld totaaloordeel 
van een 7, 9. De pashouders in Leid en 
daarentegen uiten zich, ten opzichte van de 
andere gemeenten, het meest kritisch met een 
7,1 gemiddeld. 

Figuur 7 .1 Totaaloordeel Regiotaxi 
Basis: alle pashouders 

Tabel 7 .2 Totaaloordeel Regiotaxi - per gemeente 
Basis: alle pashouders 

Alphen aan den Rijn 
Hillegom 

Kaag & Braassem 
Katwijk 

Leiden 
Leiderdorp 

Lisse 
Nieuwkoop 

Noordwijk & Noordwijkerhout 
Oegstgeest 

Teylingen 

Voorschoten 
Zoeterwoude 

7,9 



7. Totaaloordeel & verbeterpunten 

Genoemde verbeterpunten en suggesties voor de Regiotaxi 
Op deze en de volgende pagina staan aanvullende opmerkingen, verbeteringen en suggesties voor de Regiotaxi weergegeven die 
pashouders nog kwijt wilden na afloop van de vragenlijst; 

, Het is opvallend om te zien dat pashouders veelal punten herhaalden die eerder in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, ondanks de 
vraag of men andere punten had die nog niet in de vragenlijst aan bod waren gekomen. De gegeven suggesties zijn dan ook 
onderverdeeld in de drie beoordeelde aspecten: het boekingsproces, de ritten en de chauffeurs van de Regiotaxi; 
De meest gegeven suggesties hadden betrekking op de ritten van de Regiotaxi, gevolgd door suggesties voor het boekingsproces en tot 
slot suggesties en verbeterpunten voor de chauffeurs. 

He ft u tot lot nog overige opmerkingen, verbeterpunten of suggesties voor de Regiotaxi die in deze vragenlijst nog niet aan bod zijn gekomen? 
Basis: alle pashouders 

Suggesties met betrekking tot de ritten 
) "Als de taxi op tijd komt dan wil ik er veel vaker gebruik van m aken. "; 
l "Als ik de taxi bestel, dan zouden ze van te voren al kunnen zeggen dat ze niet op tijd kunnen komen. Dan kan ik er in ieder geval rekening mee houden."; 
) "Als Regiotaxi te laat komt even bellen zodat we er rekening mee kunnen houden."; 
) "Als ze maar op tijd komen of bellen van te voren."; 
> "Bellen als de chauffeur in de buurt is, hier valt tijdswinst te behalen! "; 
> "Beter op tijd komen."; 
> "Bij bestralingen in het ziekenhuis kom ik vaak te laat. Ik bel op tijd om te bestellen maar dan komen ze nog te laat.··. 
) "Bij een terugrit heb ik een keer voor een taxi meer dan een uur moeten wachten . Ze moeten maar op tijd komen en een kwartier daarvoor klaar staan. De tijden zijn slecht. ": 
> "Consistent op tijd komen ... ,. 
t "Dat ze op tijd komen, vooral met ophalen . .. ,. 

"De regiotaxi mag best wat duurder worden als de ouderen ervan op aankunnen dat de chauffeur op tijd komt en men op tijd op een afspraak komt ": 
I "De taxi moet consistent op tijd komen."; 
> "Graag bellen als hij te laat is1··: 
> "Graag stipter op tijd komen."; 
l "Helaas word ik ondanks een be/afspraak nooit gebeld om door te geven dat de taxi er aan komt, waardoor ik vaak onnodig vroeg klaar sta en dus onnodig lang moet wachten ."; 



7. Totaaloordeel & verbeterpunten 

Heeft u tot "lot nog overige opmerkingen, verbeterpunten of suggesties voor de Regiotaxi die in deze vragenlijst nog niet aan bod zijn gekomen? (vervolg) 
Basis: alle pashouders 

Suggesties met betrekking tot de ritten (vervolg) 
> "Het is afschuwelijk dat als je de terugweg boekt, het heel lang duurt voordat ze komen."; 

"Het wachten op de taxi kan on tzettend lang duren . Mevrouw heeft ooit drie 3 uur zitten wachten in de hal van het ziekenhuis.··; 
) "Het zou fijn zijn als ze zouden bellen als ze heel laat gaan komen."; 
) "Ik heb graag dat ze afspraken ook nakomen."; 
) "Ik kon geen taxi bestellen voor de terugweg . .. , 

"Ik word niet gebeld als de chauffeur in aantocht is.··; 
"Je moet soms erg lang wachten, vooral bij ophalen bij het ziekenhuis . ··,
"Lang wachten in het ziekenhuis. "' ; 

, "Laten we eerlijk zijn met de tijden die worden afgesproken, als de Regiotaxi iets later komt bel dan, en laat ons dat duidelijk weten."'; 
) "Mevrouw moet bellen na de ziekenhuisafspraak en moet dan langer wachten, gemiddeld een uur wachten."'; 
> "Op tijd zijn. Het bezorgt stress voor de oude mensen."; 
> "Terugbelservice, daar hebben wij nog nooit van gehoord."'; 
> "Vaak sta je lang te wachten. In het ziekenhuis sta je erg lang te wachten op de taxi, ook al komen er wel taxi's, je kan niet mee. ··, 
) "Volgens mij is de oplossing simpel. communiceren, commun iceren, communiceren' Een rit aannemen als je ook een chauffeur hebt om de rit op tijd aan te kunnen nemen {nu 

worden volgens mij regelmatig pas chauffeurs gezocht als je belt dat ze te laat zi1n} ... 

Suggesties met betrekking tot het boekingsproces 
"Als je belt soms wordt je in de wachtlijst gezet soms duurt dat te lang, half uur, of lang en dan is mijn beltegoed op."; 
"Betere planning maken. Het gaat 10 keer mis en 1 keer goed.··,-
"De centrale heeft de planning niet op orde en sturen de bussen en auto ·s te laat."'; 
"De planner zou zelf eens moeten meerijden en ervaren hoe het in de praktijk is. Zodat hij ziet dat je in 5 minuten niet van de ene kant van de stad naar de andere kant kunt komen."; 
"De p lanning is een overduidelijk verbeterpunt. De planning is nu vaak niet goed, te veel opdrachten op dezelfde tijd, opdrachten die later doorgegeven worden dan de gewenste tijd, 
te veel ver uit elkaar liggende opdrachten. ··; 
"De planning van de taxi mag wel beter. Soms is het echt heel onhandig. Ze maken een grote omweg door andere klanten op te halen die te ver wonen. Zo kom ik vaker niet op tijd 
voor mijn afspraken, dat is jammer."; 



7. Totaaloordeel & verbeterpunten 

Heeft u tot -,lot nog overige opmerkingen, verbeterpunten of suggesties voor de Regiotaxi die in deze vragenlijst nog niet aan bod zijn gekomen? (vervolg) 
Basis: alle pashouders 

Suggesties met betrekking tot het boekingsproces (vervolg) 
) "Oe ritten op de routes afstemmen en niet dat er een taxi van ver weg of druk punt moet komen.··,
> "De wachttijd mag wel korter. ··,-
) "Duurt te lang voor dat er een telefonisten aan de lijn komt."; 
) "Het duurt heel lang voordat ik iemand aan de telefoon heb. "; 

"Maak het desnoods duurder, het functioneert niet. Betere service en betere planning maken.", 
) "Planning moet echt beter en artsen moeten een belletje krijgen als je te laat bent. ··,-
> "Soms rijden ze erg om, afspraken kloppen niet altijd. Drie mensen ophalen op het dezelfde tijd, dat kan niet. ··,-

"We horen vaak van chauffeurs dat door krapte in personeel het onmogelijk is om de planning te volgen Wij zouden dan liever horen dat vervoer niet mogelijk is dan dat de 
wachttijd zo lang wordt. Dit geeft veel stress voor oude mensen."; 
"Ze moeten aan de wachttijden werken. "; 

) "Ze moeten beter plannen, want de planning gaat niet helemaal soepel."; 
"Ze moeten eens iemand aanstellen die de r itten op een goede manier organiseert. De logistiek deugt niet."; 
"Ze moeten het beter regelen, meer personeel aannemen. De wachttijd aan de telefoon voor de bestelling van de taxi mag ook wel korter ... ,. 

) "Ze moeten hun ritten beter plannen. Geen zin om uren in de bus te zitten."; 
) "Ze mogen meer tijd nemen aan de telefoon ."; 
> "Ze plannen ooit niet goed vanuit de centrale. ··,-

"Ze zouden beter moeten p lannen. Ik heb chauffeurs die een onmogelijke planning hebben waardoor ze nooit op tijd kunnen komen."; 

Suggesties met betrekking tot de chauffeurs 
, Chauffeurs mogen wel helpen bij het in en uitstappen met de rollator."; 
> Chauffeurs moeten vriendelijk zijn tegen klanten ... ,. 
> Chauffeurs rijden met de telefoon, sommige stappen niet eens uit en helpen niet. "; 
> De chauffeur stonk heel erg, naar zweet. "; 

De chauffeurs maken soms ongepaste opmerkingen ... ,. 
) De chauffeurs zouden wel ietsjes meer behulpzaam mogen zijn."; 



7. Totaaloordeel & verbeterpunten 

Heeft u tot _,lot nog overige opmerkingen, verbeterpunten of suggesties voor de Regiotaxi die in deze vragenlijst nog niet aan bod zijn gekomen? (vervolg) 
Basis: alle pashouders 

Suggesties met betrekking tot de chauffeurs (vervolg) 
> De man leek mij iemand die een keer werd ingezet en kwam 90 minuten te laat en had een grote mond."; 
> Iets rustige r rijden over de hobbels op de weg."; 
) Ik heb geen problemen met de klan tenservice of regiotaxi zelf, maar de chauffeurs mogen meer aan hun vriendelijkheid en planning werken."; 
> Minder snel door de bochten rijden.", 
) Nettere chauffeurs.": 
) Omgangsregels voor chauffeurs afspreken ... ; 
I Sommige bestuurders zijn onverzorgd ... ,. 
) Ze kunnen meer behulpzaam zijn met het in-en uitstappen ... ,. 
) Ze moeten de klanten meer helpen en vriendelijker zijn ... ,. 
) Ze spreken niet allemaal Neder lands en soms is dit lastig [qua spreken}."; 
) Zou mogen meer geduld hebben met oudere mensen en vaker helpen."; 





8. Conclusie & vervolg (1/3) 

Belangrijkste conclusies 
We beëindigen de rapportage met de 
belangrijkste conclusies en aanbevelingen, die 
als vertrekpunt kunnen dienen voor Regiotaxi 

Holland Rijnland om de tevredenheid van haar 
pashouders [verder] te vergroten. 

Kaag & Braassem als voorbeeld 
Op alle drie de onderdelen die beoordeeld zijn; 
het boekingsproces, de ritten en de chauffeurs 
van de Regiotaxi , kent gemeente Kaag & 
Braassem de meest tevreden pashouders. Om 
de tevredenheid van de pashouders in de 
andere gemeenten naar minimaal hetzelfde 
niveau te brengen, zou Regiotaxi Holland 
Rijnland dit moeten benutten en gemeente 
Kaag & Braassem als voorbeeld moeten 
nemen. Voor sommige problemen kan de 
oplossing simpelweg al binnen een bestaande 
samenwerking gevonden worden . Wat doet de 
vervoerder van gemeente Kaag & Braassem 
bijvoorbee ld anders en hoe kan de vervoerder 
in andere gemeenten hiervan leren? 



8. Conclusie & vervolg (2/3) 

Aankomsttijden: realistische verwachtingen scheppen 
Iets minder dan de helft van de pashouders [47%] is niet van mening 
dat de Regiotaxi altijd op de afgesproken tijd komt. Een groep van 
vergelijkbare grootte is het daarnaast oneens met de stelling dat men 
altijd gebeld wordt door de terugbelservice als de Regiotaxi in 
aantocht is [49%]. 
Het is belangrijk te beseffen dat de aanwezigheid van een 
terugbelservice de verwachting schept onder pashouders dat men 
altijd gebeld wordt. Indien men niet gebeld wordt kan dat ongenoegen 
veroorzaken, zelfs als de Regiotaxi op tijd komt. Dit is in dat geval een 
gemiste kans: indien er geen terugbelservice zou zijn, had de 
pashouder in dit geval geen aanleiding om ontevreden te zijn. 

Er zou daarom meer scherpte moeten zijn op het naleven van zowel de 
terugbelservice als het bellen bij een vertraging van minimaal 5 
minuten. Dit zorgt er enerzijds voor dat pashouders klaar staan voor 
vertrek zodat er geen onnodige vertraging opgelopen wordt én het 
zorgt voor meer transparantie bij vertragingen. Het is niet realistisch om te 
stellen dat de Regiotaxi te alle tijden op tijd moet komen. Een 
haalbaar doel zou echter wel kunnen zijn om pashouders altijd op de 
hoogte brengen in geval van vertraging. Dit voorkomt ontevredenheid 
en teleurstelling en zou zelfs sneller tot begrip kunnen leiden bij 
vertraging, omdat de pa shouder weet waar hij aan toe is. 

De stem van de ontevredPn pashouder weegt zwaarder 
Het totaaloordeel van een 7,3 voor Regiotaxi Holland Rijnland is een 
nette voldoende en bewijst dat de Regiotaxi overwegend tevreden 
pashouders kent, een gegeven wat uiteraard gekoesterd moet worden. 
Echter, uit de gesprekken gevoerd met Regiotaxi Holland Rijnland 
voorafgaand aan dit onderzoek, leidt het imago van de Regiotaxi soms 
tot andere vermoedens als het gaat om de tevredenheid van de 
pashouders. Het idee heerst dat de pashouder in het algemeen soms 
ontevredener is, dan de cijfers bewijzen. Het is hierbij belangrijk om te 
beseffen dat de stern van de ontevreden pashouder zwaarder weegt dan 
de stem van de tevreden pashouder. De ontevreden pashouder spreekt 
zich harder uit dan de tevreden pashouder doet. 
Het is dus van groot belang dat de ontevreden pashouder zich gehoord 
voelt en dat zijn negatieve stem de positieve pashouder niet 
overschreeuwt. Dit voorkomt een [onterecht] negatief imago van 
Regiotaxi Holland Rijnland. Een punt van aandacht op dit vlak voor 
Regiotaxi Holland Rijnland is de klachtenafhandeling: Iets minder dan één 
op de drie pashouders [30%] geeft aan ooit een klacht te hebben 
ingediend over de Regiotaxi. Van deze groep geeft een ruime 
meerderheid aan 156%] dat zijn of haar klacht niet naar tevredenheid 
is afgehandeld. Dit is grote groep die niet onderschat mag worden. 
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Ondanks dat de vervoerder in veel gevallen beoordeelt dat ingediende klachten gegrond 
zijn, leeft die erkenning van de klachten nog niet onder de pashouders. 
Om te achterhalen hoe klachten wél naar tevredenheid afgehandeld zouden kunnen 
worden voor pashouders, zou Regiotaxi Holland Rijnland middels de klankbordgroep van de 
Regiotaxi met pashouders hierover in gesprek kunnen gaan. 

Rijstijl en gedrag chauffeurs 
Ondanks dat de chauffeurs in het algemeen met een ruime voldoende [7 ,6] beoordeeld 
worden, mag het belang van het persoonlijke en sociale aspect tussen de chauffeur en 
pashouder niet onderschat worden, gezien de klachten die hierover gemeld worden. 
De pashouders moeten zich prettig voelen in het bijzijn van de chauffeur en het idee hebben 
dat ze veilig naar hun bestemming worden gebracht. Het aandeel pashouders wat aan 
heeft gegeven ooit klachten te hebben gehad die hij of zij niet gemeld heeft, had met name 
klachten die betrekking hadden op het gedrag, de behulpzaamheid en de rijstijl van de 
chauffeurs. 
Het is van belang dat pashouders wel de vrijheid voelen om eventuele klachten over 
chauffeurs te uiten. Hiervoor zou de vervoerder van de Regiotaxi kunnen denken aan de 
invoer van een anoniem beoordelingssysteem, waarbij de pashouders na afloop van elke rit 
een beoordelingscijfer geven voor de chauffeur. Aan de hand van dit beoordelingssysteem 
zouden op termijn patronen zichtbaar kunnen worden over op welke tijdstippen of bij welke 
chauffeurs men meer of minder tevreden is, zodat hier vervolgens passende oplossingen 
voor gevonden kunnen worden en de klantvriendelijkheid bewaakt kan blijven. 




