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1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek  

De provincie Utrecht voert namens de deelnemende gemeenten het beheer over de 
Regiotaxisystemen: Regiotaxi Utrecht, Regiotaxi Eemland-Heuvelrug en de Regiotaxi 
Veenweide.  
In het bestek voor de aanbesteding van de Regiotaxi Eemland-Heuvelrug en Regiotaxi 
Veenweide is opgenomen dat ieder half jaar vanuit de opdrachtgever (de provincie en 
gemeenten) een onderzoek plaatsvindt naar de beleving van de uitvoering van het 
vervoer door de gebruiker.  
 
Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de Regiotaxi vormt het resultaat van een 
klanttevredenheidsonderzoek. Dit rapport beschrijft de resultaten van het klanttevreden-
heidsonderzoek dat is uitgevoerd in de regio Veenweide1 in het najaar van 2017. 
 
In deze rapportage worden de resultaten van het najaar 2017 vergeleken met de voor-
gaande twee onderzoeken. Hierdoor wordt de ontwikkeling van de kwaliteitsbeleving 
van de klanten door de jaren heen inzichtelijk gemaakt.  
 
De doelstelling van het onderzoek luidt: 
 
Het verkrijgen van een representatief en betrouwbaar beeld van de beleving onder de 
reizigers over de kwaliteit van uitvoering van de Regiotaxi Veenweide. 
 
Dit klanttevredenheidsonderzoek voldoet aan de specifiek voor marktonderzoek 
bedoelde eisen van de ISO20252. 
 

                                                            
1  Deze rapportage heeft geen betrekking op het deel van de gemeente Stichtse Vecht, waarvoor 

Regiotaxi Utrecht rijdt. 

1 
 
Onderzoeks-
verantwoording 
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1.2 Leeswijzer 

De opbouw van het rapport is als volgt. In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet 
toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksresultaten beschreven. In hoofdstuk 3 
wordt de prestatiestimulans toegelicht. Tot slot komen in hoofdstuk 4 de samenvatting 
en conclusies aan bod.  
 
 
1.3 Methode van onderzoek 

Het uitgangspunt is het verkrijgen van betrouwbare en representatieve onderzoeks-
resultaten voor de te onderzoeken populatie pashouders in de regio Veenweide. Vandaar 
dat een steekproef is getrokken die voldoende groot is om met een foutmarge van 5% 
en een minimale betrouwbaarheid van 95% uitspraken te kunnen doen.  
 
De werkwijze bij het selecteren van de respondenten is als volgt geweest: 
1. De opdrachtgever heeft, samen met het meest recente klantenbestand, de pas-

nummers van reizigers uit het derde kwartaal van 2017 aangeleverd. Door koppe-
ling van de bestanden is de populatie klanten verkregen die minimaal één keer in 
de hiervoor genoemde periode gebruik heeft gemaakt van de Regiotaxi Veen-
weide.  

2. Er heeft een gestratificeerde steekproeftrekking plaatsgevonden. Gestratificeerd 
wil zeggen dat de rolstoelgebruikers oververtegenwoordigd zijn in de steekproef. 

3. Vervolgens is de mailing uitgezet.  
 
Medio november 2017 zijn de enquêteformulieren met begeleidende brief aan de 
geselecteerde reizigers toegestuurd op hun postadres. De provincie Utrecht is als 
afzender van de brief gebruikt. In de begeleidende brief is tekst en uitleg gegeven over 
het onderzoek en specifiek over de enquête. Hierin is onder andere beschreven hoe de 
enquête ingevuld kon worden, wat de uiterste retourdatum was en de naam van een 
contactpersoon, inclusief telefoonnummer van Goudappel Coffeng indien er vragen 
waren.  
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1.4 Uitvoeringsverantwoording 

De gerealiseerde respons is opgenomen in tabel 1.1. 
Er zijn 1.002 enquêtes aan pashouders in Veenweide verstuurd.  
In totaal zijn 452 ingevulde enquêtes geretourneerd, dus de respons is 45%. Met dit 
aantal is voldaan aan de beoogde betrouwbaarheidsmarges van dit onderzoek. 
 
gemeente verstuurde enquêtes retour respons 

De Ronde Venen 237 127 54% 

Lopik 80 38 48% 

Stichtse Vecht 60 28 47% 

Montfoort 60 25 42% 

Woerden 245 107 44% 

Oudewater 245 97 40% 

OV-reizigers 75 30 40% 

totaal 1.002 452 45% 

 
Tabel 1.1: Respons 
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2.1 Beoordeling serviceaspecten 

2.1.1 Algemeen oordeel serviceaspecten 
Het algemene oordeel over de Regiotaxi Veenweide is een 8,1. Tijdens de vorige meting 
was dit ook 8,1. Het laagste rapportcijfer (7,1) is gegeven voor de telefonische bereik-
baarheid/wachttijd bij het klachtenmeldpunt. Daarnaast scoren de klantvriendelijkheid 
van de telefonist(e) bij het indienen van een klacht en de reistijd laag (7,3). Deze 
aspecten zijn echter qua score wel allemaal gestegen ten opzichte van de vorige meting. 
De waardering van de overige aspecten is (nagenoeg) gelijk gebleven. Zie tabel 2.1. 
 
 

aspect 

najaar 

2016

voorjaar 

2017

najaar 

2017

 

verschil 

 

s.d. 

algemeen oordeel 8,0 8,1 8,1 0,0 1,1 

telefonische bereikbaarheid 7,9 7,8 7,9 0,1 1,3 

informatievoorziening telefonist(e) 8,0 8,0 8,1 0,1 1,2 

klantvriendelijkheid telefonist(e) 8,1 8,1 8,2 0,1 1,1 

terugbelservice 7,8 8,0 8,0 0,0 1,2 

op tijd vertrekken 7,4 7,5 7,6 0,1 1,4 

reistijd 7,1 7,2 7,3 0,1 1,4 

behulpzaamheid en begeleiding chauffeur 7,9 7,9 8,0 0,1 1,3 

rijgedrag 8,0 8,0 8,0 0,0 1,1 

stratenkennis 7,7 7,8 7,8 0,0 1,3 

klantvriendelijkheid chauffeur 8,0 8,0 8,1 0,1 1,1 

reinheid voertuig 7,9 7,9 7,9 0,0 1,2 

comfort voertuig 7,5 7,5 7,4 -0,1 1,6 

herkenbaarheid voertuig 8,1 8,2 8,1 -0,1 1,2 

bereikbaarheid/wachttijd klachtenmeldpunt 7,1 6,8 7,1 0,3 1,7 

klantvriendelijkheid van de telefonist(e) bij 

het indienen van een klacht 

7,2 6,9 7,3 0,4 1,8 

 
Tabel 2.1: Oordeel serviceaspecten 
 
 

2 
 
Resultaten van het 
onderzoek 
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De beoordeling van de verschillende doelgroepen en gemeenten is weergegeven in 
tabel 2.2.  
 
doelgroep najaar 2016 voorjaar 2017 najaar 2017 

rolstoelgebruikers/scootmobielgebruikers 8,1 7,9 7,8 

geen rolstoel 8,0 8,1 8,1 

WMO-niet-rolstoelgebruikers 8,1 8,1 8,1 

OV-reizigers 7,9 8,1 8,0 

gemeente    

Lopik 7,9 8,1 7,8 

Montfoort  8,1 8,1 8,1 

Oudewater 8,1 8,1 7,8 

Ronde Venen  8,0 7,0 8,2 

Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen, Maarsen) 8,2 7,9 8,2 

Woerden  8,1 8,1 8,1 

totale populatie 8,0 8,1 8,1 

 
Tabel 2.2: Totaaloordeel naar doelgroepen 
 
 
2.1.2 Beoordeling rolstoelgebruikers 
Op verzoek van de opdrachtgever is een oververtegenwoordiging van rolstoelgebruikers 
aangeschreven om deel te nemen aan het onderzoek. Als gevolg hiervan is het mogelijk 
om met het aantal rolstoelgebruikers (n=80) in de steekproef uitspraken te doen met 
een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 10% over de gehele groep rolstoel-
gebruikers. Wanneer uitspraken worden gedaan over de gehele populatie Regiotaxi-
gebruikers met behulp van de gehele steekproef, wordt de oververtegenwoordiging 
rolstoelgebruikers teniet gedaan door weegfactoren te gebruiken.  
 
Rolstoelgebruikers beoordelen de Regiotaxi met een 7,8. Tijdens de vorige meting was dit 
een 7,9. Tabel 2.3 geeft inzicht in de rapportcijfers op de diverse deelaspecten van zowel 
rolstoel- als niet-rolstoelgebruikers. De rolstoelgebruikers beoordelen de klantvriendelijk-
heid bij het indienen van een klacht minder goed dan niet-rolstoelgebruikers.  
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aspect 

voorjaar 2017

rolstoel-

gebruikers 

voorjaar 2017

niet-rolstoel-

gebruikers

najaar 2017

rolstoel-

gebruikers 

najaar 2017 

niet-rolstoel-

gebruikers 

rapportcijfer in totaliteit 7,9 8,1 7,8 8,1 

de telefonische bereikbaarheid  7,6 7,9 7,6 7,9 

de informatievoorziening telefonist(e) 7,8 8,0 7,7 8,1 

de klantvriendelijkheid telefonist(e) 7,8 8,1 8,1 8,2 

de terugbelservice 7,8 8,0 7,6 8,0 

het op tijd vertrekken  7,3 7,5 7,2 7,7 

de reistijd 7,0 7,3 7,0 7,4 

de behulpzaamheid en begeleiding 

chauffeur 

8,0 7,9 8,2 7,9 

het rijgedrag van de chauffeur 7,9 8,0 7,9 8,0 

de stratenkennis van de chauffeur 8,0 7,7 7,7 7,8 

de klantvriendelijkheid van de chauffeur 8,0 8,0 8,1 8,1 

de reinheid van het voertuig 7,8 7,9 7,7 7,9 

het comfort van het voertuig 7,6 7,5 7,5 7,4 

herkenbaarheid voertuig 8,1 8,2 8,3 8,1 

bereikbaarheid/wachttijd klachten-

meldpunt 

6,5 6,8 7,4 7,6 

klantvriendelijkheid bij indienen klacht 6,3 7,1 7,3 7,8 
 

Tabel 2.3: Oordeel serviceaspecten, naar wel/geen rolstoel 
 
 
Rolstoel en scootmobiel gerelateerde aspecten 
Aan de rolstoelgebruikers is gevraagd naar de mate van tevredenheid van diverse  
aspecten, die voor deze doelgroep van belang worden geacht. Het aandeel rolstoel-
gebruikers dat (zeer) tevreden is weinig veranderd ten opzichte van de vorige meting.  
In de categorie ‘voorrijden van het juiste voertuig’ zijn ook de gebruikers van een 
scootmobiel opgenomen. 
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Figuur 2.1: Tevredenheid rolstoel gerelateerde aspecten (percentage zeer tevreden + 

tevreden) 
 
 
Algemene indruk veiligheid tijdens rit 
Zowel aan de rolstoel- als de niet-rolstoelgebruikers is gevraagd naar hun algemene 
indruk van de veiligheid tijdens de rit. In figuur 2.2 is te zien dat beoordeling van de 
veiligheid tussen rolstoel- en niet-rolstoelgebruikers vergelijkbaar is.  

 

Figuur 2.2: Algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit 
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2.2 Terugbelservice, te vroeg- en te laat-belservice 

Terugbelservice 
De doelgroep is een aantal vragen voorgelegd met betrekking tot de terugbelservice.  
Er is gevraagd of men bekend is met de terugbelservice en zo ja, of men daadwerkelijk 
wordt gebeld. Van de ondervraagde reizigers geeft 86% aan bekend te zijn met de terug-
belservice. Door 80% wordt ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de terugbelservice. 
Hiervan geeft 68% aan dat deze service altijd functioneert (zie figuur 2.3). De afgelopen 
metingen is dit aandeel aanzienlijk gestegen. 

 

Figuur 2.3: Wordt u daadwerkelijk gebeld door de terugbelservice? (selectie van reizigers 
die gebruik maken van de terugbelservice) 

 
 
Te vroeg-belservice 
Aan de reizigers is gevraagd of ze door de te vroeg-belservice gebeld worden als de 
Regiotaxi meer dan een kwartier te vroeg gaat aankomen. Door 28% van de reizigers is 
aangegeven, dat dit niet van toepassing is (omdat de Regiotaxi nooit te vroeg komt). 
Onder de 71% van de reizigers die aangeeft dat de Regiotaxi wel eens een kwartier of 
meer te vroeg komt, geeft 16% aan nooit gebeld te worden door de te vroeg-belservice 
(figuur 2.4a).  
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Figuur 2.4a: Wordt u gebeld door de te vroeg-belservice? (selectie van reizigers die wel  

 eens te vroeg worden opgehaald) 
 
 
Te laat-belservice 
Gevraagd is of de reizigers gebeld worden als de Regiotaxi meer dan een half uur te laat 
gaat aankomen. Door 22% van de reizigers is aangegeven dat dit niet van toepassing is 
(omdat de Regiotaxi nooit te laat komt, vorig jaar was dit nog 13%). Onder de 78% van 
de reizigers die aangeeft dat de Regiotaxi wel eens een half uur of meer te laat komt, 
geeft 53% aan altijd gebeld te worden. Dat is een toename ten opzichte van de 
metingen van het afgelopen jaar (zie figuur 2.4b). 
 

 
Figuur 2.4b: Wordt u gebeld door de te laat-belservice? (selectie van reizigers die wel  

 eens te laat worden opgehaald) 
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2.3 Klachtenafhandeling 

Aan de respondenten is gevraagd of zij het afgelopen half jaar wel eens een klacht 
hebben ingediend bij de klachtencentrale. Uit figuur 2.5 blijkt dat 17% van de onder-
vraagde reizigers een of meerdere klachten heeft ingediend. Een half jaar geleden was 
dit aandeel gelijk. 

 
Figuur 2.5: Heeft u het afgelopen half jaar een klacht ingediend? 
 
 
Onder de reizigers die wel eens een klacht hebben ingediend, geeft 74% aan dat het 
antwoord op de klacht aansloot bij de vraag. Zie figuur 2.6. 

 

Figuur 2.6: Sloot het antwoord aan op uw klacht? (selectie van reizigers die een of 
meerdere klachten hebben ingediend) 
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Figuur 2.7 laat zien dat het percentage van de respondenten dat aangeeft (zeer)  
tevreden te zijn over de afhandeling van de klacht(en), 62% is.  
 

 
Figuur 2.7: Was u tevreden over de wijze waarop uw klacht uiteindelijk is behandeld? 

(selectie van reizigers die een of meerdere klachten hebben ingediend) 
 
 
Onder de reizigers die hebben aangegeven ontevreden te zijn over de wijze waarop de 
klacht is afgehandeld, is gevraagd naar de reden van ontevredenheid. De meest 
genoemde redenen om ontevreden te zijn over de klachtafhandeling is dat er niets met  
de klacht wordt gedaan en de klacht wordt niet serieus genomen. Zie figuur 2.8.  
 

 
Figuur 2.8: Waarom was u ontevreden over de wijze waarop uw klacht is afgehandeld? 

(selectie van reizigers die ontevreden waren over het afhandelen van de 
klacht, het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven) 
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2.4 Dienstverlening en herkenbaarheid 

Aan de reizigers van de Regiotaxi zijn enkele vragen gesteld over de dienstverlening van 
de chauffeur en de herkenbaarheid van het Regiotaxisysteem. Figuur 2.9 laat zien welk 
aandeel van de reizigers aangeeft dat de volgende zaken altijd tot meestal van toepas-
sing zijn:  
■ Chauffeur meldt zich/belt aan: 77% (voorjaar 2017: 76%). 
■ Chauffeur begeleidt naar auto: 74% (voorjaar 2017: 72%). 
■ Chauffeur is behulpzaam bij instappen: 87% (voorjaar 2017: 84%). 
■ Chauffeur is herkenbaar: 85% (voorjaar 2017: 84%). 
■ Voertuig is herkenbaar: 95% (voorjaar 2017: 97%). 
■ Veilig gevoel in taxi: 96% (voorjaar 2017: 96%). 
■ Chauffeur is vriendelijk: 93% (voorjaar 2017: 91%). 

 

 
 
Figuur 2.9: Beoordeelde aspecten dienstverlening en herkenbaarheid  
 
 



 

KTO Regiotaxi Veenweide 13

 

 

2.5 Alternatief vervoer 

Onder alle Regiotaxireizigers heeft 46% aangegeven, dat ze ook gebruik maken van 
andere vervoermiddelen als ze in de regio reizen. Hiervan reist iets meer dan de helft 
ook als passagier met de auto (64%) en reist 26% met de (buurt)bus. Zie figuur 2.10. 

 
Figuur 2.10: Van welke andere vervoermiddelen maakt u gebruik naast de Regiotaxi? 

(het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven) 
 
 

De meest genoemde reden om met de Regiotaxi te reizen in plaats van met een ander 
vervoermiddel, is om niet afhankelijk te zijn van anderen (53%). Daarnaast wordt het 
niet hoeven overstappen als belangrijke reden genoemd. Zie figuur 2.11. 
 

 
Figuur 2.11: Van welke andere vervoermiddelen maakt u gebruik naast de Regiotaxi?  
 (het was mogelijk om meerdere antwoorden te geven) 



 

www.goudappel.nl KTO Regiotaxi Veenweide 14

 

 

De vervoerder van Regiotaxi Veenweide wordt in de gelegenheid gesteld om bij goed 
presteren een bonus te verdienen. Daar tegenover staat dat bij slecht presteren een malus 
opgelegd kan worden. Deze regeling heeft als voornaamste doel om de vervoerder te 
stimuleren om te handelen naar de wensen van de reiziger.  
 
Op de hiernavolgende deelaspecten kan worden gescoord: 
1. Informatievoorziening telefonist(e). 
2. Klantvriendelijkheid telefonist(e). 
3. Terugbelservice. 
4. Reistijd. 
5. Behulpzaamheid/begeleiding chauffeur. 
6. Rijgedrag. 
7. Stratenkennis. 
8. Klantvriendelijkheid chauffeur. 
9. Reinheid voertuig. 
10. Comfort voertuig. 
 
De provincie Utrecht en de vervoerder ontvangen een separaat bestand met de berekening 
van de bonusuitkering. 
 
 
 

3 
 
De bonusregeling 
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4.1 Inleiding 

In het bestek voor de aanbesteding van de Regiotaxi is opgenomen dat ieder half jaar 
vanuit de opdrachtgever (de provincie en deelnemende gemeenten) een onderzoek 
plaatsvindt naar de beleving van de uitvoering van het vervoer door de gebruiker.  
Om de kwaliteit te toetsen, is in het najaar van 2017 een schriftelijk onderzoek uitgezet 
onder 1.002 regiopasgebruikers van de regio Veenweide. Dit resulteerde in 452 (45%) 
geretourneerde enquêtes. 
 
De resultaten van het onderzoek najaar 2017 zijn vergeleken met de resultaten van de 
voorgaande twee onderzoeken. Hierdoor is de ontwikkeling van de kwaliteitsbeleving 
van de klanten inzichtelijk gemaakt. 
 
 

4 
 
Samenvatting en 
conclusies 
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4.2 Samenvatting van de resultaten 

onderzoeksaspect najaar 2016 voorjaar 2017 najaar 2017 

aantal verzonden enquêteformulieren 1.623 1.000 1.002 

respons 33% 42% 45% 

algemeen rapportcijfer   
totale populatie (WMO-ers + OV-reizigers) 8,0 8,1 8,1 

rolstoelgebruikers 8,1 7,9 7,8 

best beoordeelde aspect najaar 2017  

klantvriendelijkheid telefonist(e) 8,1 8,1 8,2 

klantvriendelijkheid chauffeur 8,0 8,0 8,1 

slechts beoordeelde aspect najaar 2017  

bereikbaarheid/wachttijd bij klachten meldpunt 7,1 6,8 7,1 

klantvriendelijkheid bij indienen van een klacht 7,2 6,9 7,3 

terugbelservice  
maak gebruik van de terugbelservice (% ja) 78% 83% 80% 

gebeld door terugbelservice? (% ja altijd) 63% 66% 68% 

klachtafhandeling  
geen enkele 84% 83% 83% 

drie of meer 3% 2% 4% 

tevreden over afhandeling (% (zeer) tevreden) 64% 63% 63% 

 
Tabel 4.1: Samenvatting resultaten 
 
 
4.3 Conclusies 

Het gemiddelde totaaloordeel over de Regiotaxi Veenweide is een 8,1. Tijdens de vorige 
meting was dit ook een 8,1. De klantvriendelijkheid van de telefonist(e) (8,2) en van de 
chauffeur (8,1) werden als beste beoordeeld. De herkenbaarheid van het voertuig (8,1) 
bleef ook goed scoren. 
Het laagste oordeel is gegeven voor de bereikbaarheid/wachttijd bij het klachtenmeldpunt 
(7,1) en de klantvriendelijkheid bij het indienen van een klacht (7,3). Beide scores zijn 
echter beter dan in het voorjaar 2017. 
Het klachtenmeldpunt maakt overigens geen deel uit van het contract met de vervoerder, 
maar is door de opdrachtgever aan een onafhankelijke partij opgedragen. 
 
Onder de gebruikers van de terugbelservice geeft 68% aan altijd teruggebeld te worden. 
Dat is een lichte toename ten opzichte van de vorige meting (66%) en de meting daarvoor 
(63%). Door 53% van de gebruikers is aangegeven, dat ze altijd op tijd geïnformeerd 
worden als de taxi meer dan een half uur te laat komt. Tijdens de vorige meting was dit 
aandeel nog 46%. Door 83% is geen klacht ingediend. Onder degenen die wel een klacht 
hebben ingediend, is 62% tevreden over de afhandeling van de klacht.  
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Gevraagd is: ‘Wat is uw algemene indruk van de veiligheid tijdens een rit met de Regio-
taxi?’. Indien men als antwoord onvoldoende of slecht opgeeft, is via een open vraag-
stelling het waarom gevraagd.  
De hiernavolgende antwoorden zijn eenmalig genoemd. 
 

reden onvoldoende of slechte indruk van de veiligheid 

11.00 uur gebeld, komt om 13.00 uur kon het niet vinden, te laat. 

ben maar tweemaal mee geweest 

chauffeur hortend en stotend rijdt 

chauffeur ziet er niet altijd verzorgd uit jammer 

de busjes kraken aan alle kanten, achterin is het geen zitten, vooral niet met rugklachten 

er wordt soms hard gereden 

gaat niet altijd goed 

het zitten (de zitpositie) in de busjes is slecht voor mij 

hij belt als hij klaar staat 

hoewel ik zeer tevreden ben over de Regiotaxi, wil ik het volgende wel kwijt: de chauffeur was tijdens mijn rit zo druk in 

gesprek, met een passagier, dat zij naar het verkeerde ziekenhuis reed. En dat op die drukke A2 vol vrachtverkeer. Toen 

ik haar daar op aansprak, reageerde zij verbaasd, als of het niets voorstelde 

ik ben klein 1.49 meter, daardoor kom ik niet op de grond en knelt de gordel 

ik ga nooit met mijn scootmobiel met de Regiotaxi 

ik word goed geholpen, ik ben slecht ter been 

ik zie bijna in ieder busje een paraplu in een klikhouder hangen en de oprijplaat voor een rolstoel staat, indien aanwezig, 

met slechts een spin vastgehouden tegen de zijkant. Ik kan me niet voorstellen dat dit veilig is en niet bij een ongeval los 

komt en ernstig letsel kan veroorzaken bij inzittenden

ik zorg er altijd voor dat ik naar beneden ga, ik krijg altijd van tevoren een sms

in sommige busjes moet ik me vasthouden om niet uit de stoel te vallen 

invaller denk! Reed veel te hard, ze rijden wel met ouderen 

kleding van de chauffeur laat te wensen over 

niet iedere chauffeur helpt met instappen (gooit deur open vanaf stoel) in de bus kun je vallen als er een afstapje is. Door 

geuren (rook of airco etc.) kan ik benauwd worden, ook als de chauffeur buiten rookt en dan weer instapt 

omdat chauffeurs de auto besturen die vaak onverschillig zijn 

omdat we soms langs andere dorpen en wegen moeten, waar wel eens 25 hobbels in het wegdek zitten (rugpijn) 

rollator stond niet vast 
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soms te hard rijden en aan de weg afzetten, maar dat wil ik niet 

soms te hard rijden voor zieke mensen 

vind dat de veiligheidsriemen opnieuw nagekeken moeten worden, vooral in de busjes, ze zitten te strak of werken niet 

goed 

we gingen naar de willestee op 7 oktober, werd ik niet opgehaald uit Wilnis, we waren heen met zijn tweeën. Zij werd wel 

opgehaald en ik niet 

wordt erg hard gereden 

ze rijden niet gewoon de meesten, maar racen over de heuvels. Ten eerste zetten ze mijn scootmobiel ruw in de auto. Ik 

kan het zelf beter en de meeste houden geen rekening met de cliënt die met hen meerijden. 

 
Tabel B2.1: Reden onvoldoende of slechte indruk van de veiligheid 
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