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Onderzoeksverantwoording
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Achtergrond, doel en methode van onderzoek

1
• Achtergrond: Het Team Doelgroepenvervoer (TDV) voert beheertaken uit voor zeven gemeenten in Westfriesland. Het 

klanttevredenheidsonderzoek, dat jaarlijks door het TDV wordt uitgevoerd, wordt gezien als een belangrijk instrument om de kwaliteit te meten 

van de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Hieraan is een bonusregeling gekoppeld die ieder jaar wordt uitgekeerd, dat voor de vervoerder 

als stimulans moet dienen om goede kwaliteit te leveren. Deze bonus is bestemd voor het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van het 

doelgroepenvervoer voor Westfriesland.

Campagne NVB
Okt-Dec 2018

Effectmeting 
campagne NVB *
Januari 2019

• Doel van het onderzoek: Vaststellen van de 

klanttevredenheid ten aanzien van de uitvoering van het 

vraagafhankelijk vervoer WMO in de zeven Westfriese 

gemeenten. De resultaten van het onderzoek dienen primair 

als input voor de bonusregeling voor de vervoerders en de 

chauffeurs.  

• Methode van het onderzoek:

Zowel een digitale als een schriftelijke vragenlijst zijn 

ingezet. Uitnodigingen zijn per brief verstuurd en 

geretourneerd aan de Gemeente Hoorn. Het veldwerk vond 

plaats van 26 oktober t/m 30 november 2018. 

De schriftelijke vragenlijsten zijn door het TDV verzonden 

naar Miles Research. Miles Research heeft de schriftelijke 

vragenlijsten verwerkt.
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Doelgroep en respons

Doelgroep Bruto-/netto-Respons

2 Responsverdeling

4
5• Klanten van de regiotaxi (totaal 2.878 klanten).

• Het betreft klanten die de afgelopen periode 

gebruik hebben gemaakt van de regiotaxi. 

.• Uitgenodigd: 2.878 klanten.

• Netto respons aantal: 1.265, waarvan 124 online en 1.141 schriftelijk.

• Netto responspercentage: 44% (11% online, 89% schriftelijk).
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10%

9%

31%
15%

18%5%
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Jonger dan 20 

jaar; 0.3%

20 t/m 34 jaar, 

4% 35 t/m 49 jaar, 
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50 t/m 64 jaar; 

11%
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80 jaar en ouder, 
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Samenvatting, conclusies & 
aanbevelingen
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Veiligheid en comfort alsmede de beleving van de houding en behulpzaamheid van de 
chauffeur worden goed gewaardeerd. De afhandeling van klachten wordt niet goed gewaardeerd. 
Het stiptheidspercentage heeft een grote negatieve invloed op de prestatiebonus.

• Het onderzoek kenmerkt zich door een bijzonder hoge respons (zeker voor schriftelijk onderzoek): Bijna de helft van de klanten heeft deelgenomen aan het 

onderzoek. Hierbij is een kenmerk dat veel klanten die hebben deelgenomen aan het onderzoek een respectabele leeftijd genieten: 50% is 80 jaar of ouder 

en 30% geniet een leeftijd tussen de 65 en 80 jaar. 

• Opvallend is dat de jongere klanten beduidend minder tevreden zijn over alle aspecten gerelateerd aan de dienstverlening van de regiotaxi. Alhoewel in 

het totaal het een relatief kleinere groep klanten betreft, zijn het klanten die vaker de regiotaxi gebruiken om naar het werk of dagbesteding te gaan dan 

wel sport en/of recreatie. Het tijdsaspect zal voor deze groep klanten een meer relevante betekenis hebben. 

• De meeste klanten reizen om een bezoek te brengen aan familie en kennissen of vanwege een medische afspraak/ afspraak in het ziekenhuis. Dit zijn 

veelal de oudere klanten die tevens de grootste groep vormen in het onderzoek. De redenen om te reizen met de regiotaxi zijn duidelijk 

leeftijdsgebonden. 

• De uitvoering krijgt een zeer positieve waardering voor de beleving van de veiligheid & comfort, in het bijzonder voor vastzetten in een 

rolstoel/scootmobiel en het geven van een veilig gevoel. Klanten zijn iets minder maar zeker positief over de beleving van de houding & behulpzaamheid 

van de chauffeur. Over de reistijd zijn de klanten minder tevreden. Uit analyses blijkt dat dit aspect het meest van belang is op de tevredenheid.

• Vrijwel alle regiotaxi’s zijn veilig en schoon volgens de klanten. Toch geven enkele klanten melding van niet schone en niet rookvrije voertuigen. Dit is een 

dissatisfier: schone en rookvrije voertuigen leiden in het algemeen niet tot een hogere tevredenheid, maar wel omgekeerd: voertuigen die dat niet zijn, 

leiden tot ontevreden klanten op alle dimensies. Voor het roken in of buiten de bus zou een zero tolerance beleid moeten gelden. De kritiek komt relatief 

vaak van klanten onder de 35 jaar.

• Ruim 1 op de 5 klanten vindt dat de taxi altijd op tijd is op het adres (ophalen of bestemming). En meer dan de helft van de klanten vindt dat de taxi vaak 

op tijd is. Ruim 1 op de 5 klanten is van mening dat de taxi soms tot nooit op tijd is. Het betreft met name jongere klanten die vanuit hun motief (werk, 

dagbesteding, sport) een grotere tijdsafhankelijkheid hebben. 

• De Centrale wordt goed gewaardeerd met gemiddeld een 8,0.

• De wijze waarop klachten door de vervoerders worden afgehandeld, verdient aandacht. Een kwart van de klanten heeft eerder een klacht ingediend, en zij 

waarderen de afhandeling van de klacht niet goed met gemiddeld een 5,8. Het betreft zowel de kwaliteit van afhandelen, de snelheid van afhandelen en 

de mate van informatievoorziening.

• De prestatiebonus wordt volgens de beschreven weging van de verschillende componenten niet gehaald. 
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Aanbevelingen

• De jongere klanten zijn op alle fronten minder tevreden over de dienstverlening van de regiotaxi. En hebben ook vaker klachten hierover geuit bij de 

vervoerder. Zij zijn ook meer afhankelijk van de tijden, gezien de motieven waarmee zij de regiotaxi gebruiken. Het verdient aanbeveling in het beleid te 

onderzoeken in welke mate deze jongere doelgroep beter bediend kan worden. Zij ervaren vaker dat de taxi niet op tijd is, waardoor ze te laat aankomen op 

het werk dan wel dagbesteding. 

• Communicatie door de Centrale of de chauffeur is een onderdeel dat ongeacht welk proces of dienstverlening het verschil kan maken. Goede communicatie 

leidt tot begrip bij de klanten. Er zijn situaties vermeld, waarbij de communicatie het uitzonderlijk voorkomen van schrijnende situaties kunnen verlichten. Als 

een taxi beduidend aanzienlijk eerder aan de voordeur verschijnt, dan wel ruim te laat is (in zeldzame gevallen meer dan een uur) of op de verkeerde plek 

staat te wachten, kan een goede communicatie de verwachtingen managen, maar ook de vaak zeer oude klant rust geven. Van belang is op te merken dat 

een zeer groot deel van het klantenbestand ouder dan 80 jaar is. En deze klanten zijn gebaat bij duidelijkheid. Wanneer de taxi veel te vroeg aankomt of veel 

vertraging heeft, moet de klant hierover duidelijk gecommuniceerd worden. 

• Hieraan gerelateerd maken sommige klanten melding dat hen een boete is opgelegd. Zij waren niet op het afgesproken tijdstip op de juiste positie. Hiervoor 

heerst veel onbegrip omdat deze klanten de ‘schuld’ hiervoor beleggen bij de vervoerder. Ook hier is communicatie een factor dat deze situaties kan 

voorkomen.

• Het stiptheidspercentage is een aspect waar de chauffeurs niet altijd invloed op kunnen uitoefenen. In de aanbesteding heeft dit cijfer een relatief zwaar 

gewicht (20%) in de berekening van de prestatiebonus. Het heeft een negatieve invloed op de goede beoordelingen van de beleving van veiligheid & 

comfort, de beleving van de houding en behulpzaamheid van de chauffeur en de dienstverlening van de centrale van de vervoerder. Het kan ook leiden tot 

vragen en discussies. 

• Klachten en de afhandeling ervan zijn bijzonder relevant in de vorming van klanttevredenheid. Een goede afhandeling van klachten kan een ontevreden klant 

leiden naar een tevreden klant. De afhandeling van klachten door de vervoerders wordt niet goed beoordeeld door de klanten die klachten indienen. Zij 

ervaren dat er niets met de klachten wordt gedaan en in uitzonderlijke gevallen worden ze onvriendelijk te woord gestaan. Aangezien 1 op de 4 klanten in 

het verleden een klacht heeft ingediend en de waardering van de afhandeling van de klacht een onvoldoende scoort, kan veel winst worden behaald om de 

klachtafhandeling te normaliseren en beter te gaan voorzien van kwaliteitshandvatten.  

• De aanbevelingen doen niets af aan de hoge waardering van de beleving van veiligheid & comfort en de beleving van de houding & behulpzaamheid van de 

chauffeur. Zonder de reistijd hierin te betrekken, worden deze dimensies met een 8 of hoger gewaardeerd.
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Gebruik regiotaxi
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62%

22%

11%

6%

Minder dan 1 maand geleden

1 tot 3 maanden geleden

3 tot 6 maanden geleden

6 maanden geleden of langer

7 op de 10 klanten maakt minimaal 1x per maand gebruik van de regiotaxi, vooral voor bezoek aan familie 
en kennissen. 62% heeft minder dan een maand geleden voor het laatst gebruik gemaakt van de regiotaxi. 

• 80-plussers reizen voornamelijk vanwege een medische afspraak, ziekenhuisbezoek of familiebezoek; 50-64-jarigen relatief vaker i.v.m. winkelen, 35-64-jarigen 

reizen relatief vaker om naar de bioscoop, het theater, een cursus of naar het werk te gaan en jongeren onder 34 jaar vaker vanwege sport/recreatie/ 

vereniging, school of dagbesteding. Jongeren reizen frequenter dan ouderen (meerdere keren per week). 

• Winkelen en boodschappen worden relatief vaker als reismotief genoemd door klanten in Stede Broec; een medische afspraak of ziekenhuisbezoek in Stede 

Broec en Enkhuizen, familiebezoek vaker door klanten in Opmeer.

Reden gebruik regiotaxi, in procenten (n=1.166)
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70%

46%

38%

16%

11%

8%

8%

5%

5%

4%

2%

Om op bezoek te gaan bij familie of kennissen

Om naar een medische afspraak te gaan zoals…

Voor bezoek ziekenhuis

Om te gaan winkelen

Naar sport, recreatie of vereniging

Om boodschappen te gaan doen

Naar bioscoop, theater en cursus

Voor aansluiting op trein en bus

Om naar dagbesteding te gaan

Anders, namelijk

Om naar het werk te gaan

Frequentie gebruik regiotaxi, in procenten (n=1.265)

Meest recente gebruik regiotaxi, in procenten (n=1.265)
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31%

20%

25%

12%

10%

1%

Minder dan 1 x per maand

1 x per maand

2 à 3 x per maand

1 x per week

2 à 4 x per week

5 x per week of vaker



Uitvoering
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Een op de drie klanten waardeert veiligheid & comfort met een 9 of 10 en een op de vijf geeft dit cijfer 
voor de houding & behulpzaamheid van de chauffeur. 1% van de klanten is zeer ontevreden (4 of lager).

• Voor beide dimensies geldt hoe jonger de klant, hoe negatiever zijn waardering. De verschillen tussen oude en jonge klanten zijn statistisch significant. 

• De klanten voor wie de meest recente reis 6 maanden of langer geleden is, zijn significant minder positief over de houding en behulpzaamheid van de 

chauffeur (7,3) dan de mensen voor wie het korter geleden is dat ze gebruik hebben gemaakt van de regiotaxi (gemiddeld 7,8).

Uitvoering beleving Veiligheid & Comfort, in 

procenten en gemiddelde score (n=1.199)

Uitvoering beleving Houding & Behulpzaamheid 

chauffeur (inclusief aspect ‘Reistijd’), in procenten en 

gemiddelde score (n=1.214)
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1%

3%

61%

35%

0 t/m 4

5,6

7,8

9,10

1% 7%

71%

21%

Gem. 

7,7

Gem. 

8,2

1%
3%

66%

30%

Gem. 

8,0

Uitvoering beleving Houding & Behulpzaamheid 

chauffeur (exclusief aspect ‘Reistijd’), in procenten 

en gemiddelde score (n=1.214)
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1%

1%

4%

1%

1%

1%

4%

5%

21%

5%

3%

5%

67%

70%

61%

66%

60%

56%

28%

25%

14%

28%

36%

39%

Houding (8,1)

Representativiteit (8,0)

Reistijd (7,2)

Rijstijl (8,0)

Veilig gevoel (8,2)

Vastzetten rolstoel/scootmobiel (8,2)

0 t/m 4 5, 6 7, 8 9, 10

Een veilig gevoel en het vastzetten rolstoel* worden het meest positief gewaardeerd. Reistijd scoort 
relatief het laagst: 1 op de 4 klanten waardeert dit aspect met een 6 of lager.  

• * Dit aspect is door een veel kleinere groep beantwoord (n=620); 39% van hen geeft een 9 of 10.   

• De jongeren waarderen alle aspecten minder positief dan de ouderen.

• Reistijd wordt door klanten in de gemeenten Koggenland (7,5) en Opmeer (7,7) positiever gewaardeerd dan in de gemeente Enkhuizen (6,8).

Uitvoeringsaspecten, in procenten en gemiddelde score tussen haakjes achter het aspect 

(n=1210)
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De klanten vinden reistijd en representativiteit het meest belangrijk. Over de reistijd zijn veel klanten 
relatief ontevreden terwijl hier het hoogste belang aan wordt gehecht: een belangrijk aandachtspunt.

NB: De belang-as is gebaseerd op een lineaire regressieanalyse met het totaalrapportcijfer

(overall tevredenheid) als uitkomstmaat. Hoe verder naar rechts, hoe sterker het aspect 

het rapportcijfer voorspelt. De tevredenheidsas is gebaseerd op het percentage klanten dat 

een 8 of hoger geeft aan het betreffende aspect.  

Voor de invloed van leeftijd is gecontroleerd. 

BENUTTEN

MINDER PRIORITEIT AANPAKKEN

VASTHOUDEN

>72% tevreden

<72% tevreden

72% tevreden (=gemiddeld percentage)
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Voor ongeveer 1 op de 4 klanten is de taxi altijd op tijd op het adres, voor ruim de helft van de          
klanten is de taxi vaak op tijd. 3% van de klanten geeft aan dat de taxi nooit op tijd is op het adres.

• Ook hier geldt dat jongere klanten negatiever oordelen. Ruim 1 op de 10 klanten jonger dan 35 jaar vindt dat de taxi nooit op tijd is. Onder ouderen van 80 jaar 

en ouder is dit 1%. Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende gemeenten.

• De perceptie of de taxi op tijd op het adres aankomt, heeft een significante invloed op de tevredenheid over de veiligheid en comfort en de houding en 

representativiteit van de chauffeur. Hoe vaker de klant van mening is dat de taxi op tijd is., hoe vaker de klant tevreden is over de onderliggende aspecten.

• Het zijn relatief vaker de klanten die wekelijks tot meerdere keren per week reizen en voor wie het minder dan een maand geleden is dat ze gebruik 

hebben gemaakt van de regiotaxi, die aangeven dat de taxi nooit op tijd is (zowel ophaaladres als bestemming). 15

22% 24%

55% 52%

19% 22%

3% 3%

Op tijd ophaaladres (n=1.221) Op tijd adres bestemming (n=1.214)

Altijd Vaak Soms Nooit
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Veiligheid & hygiëne
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2% 3%

98% 97%

Schoon Rookvrij

Nee

Ja

Bijna alle klanten geven aan dat het voertuig schoon en rookvrij is. Echter, bij 2% tot 3% van                   
de klanten is dit niet het geval.  

• Jongeren rapporteren significant vaker dat het voertuig niet schoon en niet rookvrij is dan ouderen.

• Voor relatief veel klanten die het voertuig niet schoon vinden, is de laatste rit met de regiotaxi 6 maanden of langer geleden. Dit verband is significant.

• Klanten die de taxi niet schoon en/of niet rookvrij vinden, zijn significant minder tevreden over de onderliggen aspecten over de veiligheid en comfort en 

de houding en representativiteit van de chauffeur. 

Veiligheid & hygiëne, in procenten (n=1.137)

9% van de klanten onder 35 jaar

Voor 7% van de klanten die het voertuig niet schoon vinden, is 

de meest recente rit 6 maanden of langer geleden

11% van de klanten onder 35 jaar
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Centrale
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Ruim een kwart van de klanten geeft een 9 of 10 aan de Centrale. Bereikbaarheid krijgt met een 
gemiddelde van 7,9 relatief de laagste waardering: 1 op de 10 klanten geeft hiervoor een 6 of lager. 

• Voor alle aspecten geldt hoe jonger de klant is, hoe negatiever zijn waardering is voor de Centrale. De verschillen zijn statistisch significant. 

• De mate waarin de klant de taxi schoon en/of rookvrij vindt, en de mate waarin de taxi op tijd op het adres is, hebben een significante invloed op de 

waardering van de Centrale. Niet schoon of niet op tijd leidt tot een lagere tevredenheid over de Centrale.

Centrale, in procenten en gemiddelde score tussen haakjes achter het aspect (n=1.105)
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1%

1%

2%

8%

4%

6%

66%

65%

65%

26%

30%

28%

Bereikbaarheid (7,9)

Vriendelijkheid (8,1)

Afhandeling (8,0)

0 t/m 4 5, 6 7, 8 9, 10

Gem. 8,0
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Klachtafhandeling
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23%

2%

75%

Ja, bij de regiotaxi West-Friesland

(telefonisch, schriftelijk)

Ja, bij de gemeente

Nee geen klacht ingediend

Een kwart van de klanten heeft ooit een klacht ingediend. Het merendeel bij Regiotaxi West-Friesland. 
Klanten hebben gemiddeld een lage waardering voor de klachtafhandeling.

• Met name klanten tot 65 jaar dienen vaker een klacht in. Bijna de helft van deze groep klanten heeft een klacht ingediend. Onder klanten van 65 jaar en ouder is 

dit aandeel aanzienlijk lager (20%). Voor alle aspecten geldt hoe jonger de klant is, hoe negatiever zijn waardering over de klachtafhandeling. 

• Er zijn relatief meer klachten ingediend onder de klanten die korter dan een maand geleden gebruik hebben gemaakt van de regiotaxi, vergeleken met de 

klanten voor wie het langer geleden is (27% vergeleken met 23% van alle klanten). 

• Klanten die de taxi niet schoon vinden, of van mening zijn dat de taxi minder vaak op tijd is op het adres, hebben eveneens vaker een klacht ingediend.

Klachtafhandeling volgens de klanten die een klacht hebben ingediend, in procenten 

en gemiddelde score tussen haakjes (n=244)

Aantal klanten dat een klacht heeft ingediend, in procenten (n=1.112)
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16%

21%

24%

44%

38%

38%

36%

37%

34%

4%

5%

5%

Snelheid (5,9)

Kwaliteit (5,8)

Informatie (5,7)

0 t/m 4 5, 6 7, 8 9, 10

Gem. 5,8
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Overall tevredenheid & prestatiebonus
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De overall tevredenheid komt gemiddeld uit op 7,7. Ruim 1 op de 10 klanten is kritisch en                  
geeft een 6 of lager. Dit zijn met name de jongere klanten (gemiddelde 6,5).

• De klanten in de gemeenten Koggenland en Opmeer geven een significant hoger overall rapportcijfer dan de klanten in Stede Broec Hoorn en Medemblik. 

• Hoe jonger de klant, hoe minder tevreden hij of zij is. Dit verschil is statistisch significant. 

Totaalrapportcijfer dienstverlening, in procenten (n=1.102) Totaalrapportcijfer dienstverlening, in gemiddelde scores (gemeenten en 

leeftijdsklassen, n=1.070)

Gemiddelde 7,7
“Wat ook prettig 

is dat er bijtijds 

gebeld wordt als 

er onverwachts 

een file of ander 

oponthoud is…”

“Doordat ik er niet zeker 

van ben of de taxi op tijd 

komt en vooral de extreem 

lange reistijden, ga ik 

steeds minder weg….”

“De taxi komt bijna altijd te laat.”

“Een pluim voor het personeel. Ik ben erg blij dat het er is. “
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6.5
6.9 7.2

7.7 8.0 7.7

34 jaar of

jonger

35-49 jaar 50-64 jaar 65-79 jaar 80 jaar en

ouder

Total

7.5 7.6 7.6 8.0 7.6 8.2 7.5

1% 0% 1% 1%
3%

7%

23%

44%

12%
7%

0 2 4 6 8 10
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Lange wachttijden en onvoldoende communicatie zijn de meest genoemde kritische opmerkingen.

Meerdere keren genoemde

kritische opmerkingen 

1e Lange wachttijden en lang

onderweg (onnodig omrijden)

2e Chauffeur communiceert te weinig 

met klant (wanneer aankomst, 

persoonlijk contact, attent)

3e Bereikbaarheid centrale (lang in 

de wacht staan)

4e Meldingspaal werkt niet goed

5e Niet schone bussen

6e Onvoldoende 

terugkoppeling/reacties na 

indienen klacht

“Afspraak van de tijd is soms waardeloos. Al een paar 

keer gehad dat de taxi veel te laat aankomt. “

“De telefoon blijft maar in gesprek: ''Er zijn nog 1 tot 

2 wachtende voor u.''.”

“De dienstverlening is meestal goed 

maar soms een 6. Meer kennis van 

omgeving, of vraag aan de klanten 

hoe ze het beste kan rijden.”

“De chauffeur mag wel in de hal van het 

ziekenhuis kijken of er nog klanten zijn. Patiënten 

hoeven niet in de kou te staan wachten.“

“De bussen mogen schoner zijn. “

“Automaat om de terugreis te boeken in het 

ziekenhuis van Hoorn functioneert zelden. Graag 

wordt hier iets aan gedaan.“

24

• Het overzicht is gebaseerd op de opmerkingen en suggesties die klanten aan het einde van de vragenlijst konden geven. 

“Bij het indienen van de klacht worden verschillende 

antwoorden gegeven. Afdelingen werken langs 

elkaar. Het duurt ook te lang.”

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland



6,9

De prestatiebonus: weging van veiligheid & comfort, behulpzaamheid & houding van de chauffeur, 
de Centrale, de klachtafhandeling en het stiptheidspercentage. De bonus is niet behaald.

• Beleving Veiligheid & Comfort (20%): gemiddelde waardering 8,2.

• Rijstijl (8,0), gevoel veilig vervoerd te worden (8,2), vastzetten van rolstoel/scootmobiel (8,2)

• Stiptheidspercentage (20%):  93,3%; vertaaltabel score 5.

• Klachtafhandeling: gemiddelde waardering 5,8.

• Snelheid (5,9), kwaliteit (5,8), informatie (5,7)

• Kwaliteit centrale (20%): gemiddelde waardering 8,0.

• Bereikbaarheid (7,9), vriendelijkheid (8,1), afhandeling (8,0)

• Beleving van Houding & Behulpzaamheid chauffeur (20%): gemiddelde waardering 7,7.

• Houding en behulpzaamheid (8,1), representativiteit (8,0), reistijd (7,2).
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