Enquête Doelgroepenvervoer Gemeente
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk denken na over het
Doelgroepenvervoer. Omdat de gemeente het vervoer verder wil verbeteren.
U kunt hierbij helpen door deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden zijn anoniem en het
invullen duurt maar een paar minuten.
Uw ervaring is erg waardevol! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
*Vereist

1.

In welke gemeente woont u? *

Markeer slechts één ovaal.
Barendrecht
Albrandswaard
Ridderkerk

2.

Van welk soort vervoer maakt u of uw kind gebruik? *
Markeer slechts één ovaal.
Jeugdhulp vervoer
Leerlingenvervoer
Regiotaxi (Wmo Collectief vervoer)

3.

Deze vraag gaat over wat u belangrijk vindt aan het vervoer. Geef de meeste punten
(6) aan wat u het belangrijkst vindt en de minste (1) aan wat u het minst belangrijk
vindt. *
Vink alle toepasselijke opties aan.
6
Communicatie over
de rit
Stiptheid van de rit
(op tijd ophalen en
afzetten)
De duur van de rit
(zo kort mogelijk)
Milieuvriendelijkheid
van de taxi
Kwaliteit van de
chauffeur
Een vaste chauffeur
(alleen voor
leerlingenvervoer)
Korte
reserveringstijd
(alleen voor
regiotaxi)
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Niet van
toepassing

4.

Deze vraag gaat over het vervoer van nu. Hoe tevreden bent u nu over de
onderstaande punten? 5 = zeer tevreden, 4 = tevreden, 3= neutraal, 2 =
ontevreden, 1 = zeer ontevreden. *
Vink alle toepasselijke opties aan.
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Weet niet /
niet van
toepassing

Communicatie over de
rit
Stiptheid van de rit (Op
tijd ophalen en afzetten)
De duur van de rit (zo
kort mogelijk)
Milieuvriendelijkheid
van de taxi
Kwaliteit van de
chauffeur
De rit heeft een vaste
chauffeur (alleen voor
leerlingenvervoer)
De aanmeldtijd voor de
rit (alleen regiotaxi)

5.

De gemeente wil het vervoer verder verbeteren. Uw inbreng is waardevol. Hoe
ziet uw perfecte rit eruit?

6.

Bedankt voor uw antwoorden. Heeft u nog opmerkingen over deze vragenlijst?
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