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Toelichting  klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder 

Wmo-vervoer, periode januari-augustus 2017 
 

 

In opdracht van de gemeenten is door ZorgFocuz een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd onder Wmo-reizigers van RegioRijder. De resultaten staan beschreven in de rapportage; in 
onderstaande toelichting is per thema uit de vragenlijst een korte reactie gegeven. De verbeterpunten 
worden in het overleg tussen RegioRijder en de gemeenten meegenomen.  
Voor het onderzoek is een aselecte steekproef van 1200 Wmo-reizigers van RegioRijder benaderd en 
hierop zijn ruim 600 vragenlijsten ingevuld. Het onderzoek vond plaats in de periode van eind 
augustus tot eind september 2017. Het klanttevredenheidsonderzoek wordt jaarlijks herhaald.  

 

• Algemeen 
Uit de vraag over de ritfrequentie blijkt dat ongeveer 30% van de reizigers één of meerdere keren per 
week gebruik maakt van RegioRijder. Maandelijks zijn er ongeveer 30.000 ritten door 5.000 tot 10.000 
actieve gebruikers. Ongeveer 10% van de respondenten geeft aan een rolstoel te gebruiken, wat 
aansluit bij het feit dat er gemiddeld ongeveer 10% rolstoelritten zijn. Hiermee geeft het onderzoek 
een representatief beeld van het gebruik van RegioRijder.  
 

• Contact met de vervoercentrale van RegioRijder  
Uit de cijfers van RegioRijder blijkt dat ongeveer 6% van de ritten via internet wordt gereserveerd en 
ruim 75% telefonisch. In het onderzoek wordt dit beeld bevestigd: één zesde van de respondenten 
geeft een reactie op het boeken via internet.  
Er zijn verbeteringen in het boekingsproces te behalen. De reservering wordt door de telefoniste heel 
goed herhaald, maar de telefonische wachttijd moet korter. Daarnaast kan het reserveren via internet 
gestimuleerd worden door het gebruiksvriendelijker maken van de website.  
RegioRijder registreerde in de periode januari tot augustus 2017 gemiddeld 150 tot 200 formele 
klachten per maand. Dit zijn klachten die zijn ingediend via het onafhankelijke klachtenmeldpunt, de 
website of per post. Alle klachten krijgen een reactie vanuit RegioRijder. In het onderzoek geeft 21% 
van de 462 respondenten aan wel eens een klacht te hebben ingediend. Ook heeft 13% overwogen 
een klacht in te dienen maar dit niet gedaan. Van deze mensen heeft ongeveer een kwart de klacht 
opgelost met de centrale. Ruim 30% vond het indienen ingewikkeld of onduidelijk. Als het indienen 
van een klacht eenvoudiger wordt, kan meer geleerd worden van de ervaringen.  
 

• Ritplanning en wachttijd  
Het te vroeg of te laat komen van de taxi is de meest voorkomende klacht. Ongeveer 60% van de 
respondenten is hier maar tevreden over; nog ongeveer 25% oordeelt neutraal over de stiptheid.  
In de periode januari tot augustus lagen de stiptheidspercentages van RegioRijder gemiddeld rond de 
90%, met uitzondering van januari. Mogelijk dat de lagere tevredenheid gevoed wordt door de recente 
negatieve ervaringen in september. Ook kan het zijn dat klanten toch niet tevreden zijn met een 
percentage van 90%. Als expliciete aandachtspunten worden genoemd het efficiënter rijden van de 
routes om de ritten niet onnodig lang te maken en het verhogen van de stiptheid.  
 

• De chauffeur en het voertuig  
Over het comfort en de uitstraling van de voertuigen zijn de reizigers tevreden. Wel wordt als 
belangrijk aandachtspunt genoemd de geschiktheid van het voertuig bij de indicaties van de reizigers. 
Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de instaphoogte. Het grootste deel van de reizigers is tevreden over 
de klantvriendelijkheid en behulpzaamheid van de chauffeur, maar dit geldt nog niet voor alle 
chauffeurs. Hier zal door RegioRijder en de gemeenten aandacht aan gegeven worden.  
 

• Algemeen oordeel over RegioRijder  
De algehele beleving van RegioRijder wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,0. Ondanks dit mooie 
cijfer biedt de rapportage waardevolle aanknopingspunten voor gemeenten en RegioRijder om de 
kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. 
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