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Cliëntervaringsonderzoek Leerlingen- en 

jeugdvervoer 2018-2019 
Na een gezamenlijke Europese aanbesteding zijn de gemeenten Oudewater, De Ronde Venen, Woerden en 

Stichtse Vecht vanaf het schooljaar 2018-2019 gestart met twee nieuwe vervoerders in het leerlingen- en 

jeugdvervoer. Voor onze gemeente wordt het vervoer verzorgd door Willemsen de Koning. Eind van het schooljaar 

2018-2019 heeft onderzoeksbureau Zorgfocuz in opdracht van de gemeenten een cliëntervaringsonderzoek voor 

dit schooljaar uitgevoerd. 

 

De ouders wiens kinderen gebruik maken van het aangepast leerlingen- en jeugdvervoer zijn geïnformeerd over de 

resultaten van het cliëntervaringsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn ook met de beide vervoerders 

besproken. Hierbij is met name aandacht gevraagd voor het verbeteren van de communicatie tussen de ouders en 

de vervoerder. In het cliëntervaringsonderzoek over het schooljaar 2019-2020 wordt een vergelijking met dit 

onderzoek opgenomen.   

 

Ouders over het algemeen tevreden 
Van de 476 uitgezette enquêtes aan ouders waarvan de kinderen gebruik maken van aangepast leerlingen- of 

jeugdvervoer (taxi) hebben er 172 de enquête ingevuld en geretourneerd. Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt 

dat men over het vervoer in het algemeen met een score van gemiddeld 7,3 tevreden is. De hoogste score op 

onderdelen is gegeven aan het contact met de gemeente en de tevredenheid over het voertuig. Beide hebben een 

gemiddelde score van 8,1.  

 

De laagste score op onderdelen is gegeven aan de communicatie met de vervoerder. Hier is de gemiddelde score 

een 6,7. Deze resultaten zijn met de vervoerder besproken. Zij geven aan meer aandacht voor de communicatie te 

zullen hebben. 

 

Kinderen ook tevreden 

In de enquête zijn ook vragen opgenomen die door de kinderen, die gebruik maken van het vervoer, beantwoord 

konden worden. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte van de kinderen (70%) tevreden is over het vervoer naar 

school. Op de vraag: “Als je de baas bent van het vervoer naar school. Wat zou je dan als eerste veranderen?”, 

 

 

 

 

 

Informatie voor raadsleden 

RIB # 01 
 
9 januari 2020 

 

 

RaadsInformatieBrief 

 

10 januari 2013 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-01-Bijlage-Leerlingenvervoer-Rapport-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-01-Bijlage-Leerlingenvervoer-Rapport-2019.pdf


 

 

 

 

 

 
2 RaadsInformatieBrief  |   9 januari 2020 

 

  

1 juni 2012 

hebben de meeste kinderen geantwoord dat zij graag een kortere reistijd willen, minder kinderen in een bus willen 

en nooit meer in de file willen staan.   

 

Vergelijking tussen gemeenten 

In het rapport is ook een vergelijking gemaakt tussen de gemeenten en tussen de vervoerders. Bij de vergelijking 

tussen de gemeenten valt het op dat de ouders in gemeente Stichtse Vecht de telefonische bereikbaarheid van de 

vervoerder hoger waarderen dan de ouders in de andere gemeenten (De Ronde Venen, Oudewater en Woerden). 

De ouders uit Stichtse Vecht zijn iets minder tevreden over de chauffeur dan de ouders in de andere gemeenten. 

Maar ook bij ons krijgt de chauffeur nog een ruime voldoende (7,4 op een schaal van 10). 

 

Telefonische bereikbaarheid is verbeterpunt 
Aan het begin van het schooljaar 2019/2020 had Willemsen de Koning problemen met het uitvoeren van het 

leerlingenvervoer in de voor hen nieuwe contractgemeenten. Als gevolg hiervan waren er ook in onze regio 

problemen. Het ging met name om de telefonische bereikbaarheid van Willemsen de Koning. Hierover hebben we 

gesprekken gevoerd met Willemsen de Koning. Willemsen de Koning heeft inmiddels verbetermaatregelen 

getroffen om de telefonische bereikbaarheid op orde te houden. Wij blijven de voortgang nauwlettend volgen. 

---------------- 
 

Bijeenkomstenkalender 
In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. 

 

Commissie Bestuur en Financiën 

 14 januari, 19:30 uur 

 Waar: Breukelenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Commissie Fysiek Domein 

 14 januari, 19:30 uur 

 Waar: Maarssenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13 in Breukelen 

 

Adviescommissie bezwaarschriften 

 15 januari, 19:30 uur 

 Waar: Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen 

 

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/evenementen-in-stichtse-vecht/. Op 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl vindt u alle raads- en commissievergaderingen. 
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