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Gebruikers van de openbare 
dienstverplichting 

Steekproef 26 
personen
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Steekproef 26 personen/ gebruikers

Mening gevraagd per telefoon.  De mensen gaven punten 
om aan te tonen dat ze akkoord waren met de voorgelegde 
stelling.

De mensen zijn opgebeld tijdens kantooruren. 

Mensen die werken of naar het dagcentrum gaan zijn niet 
bereikt.
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Gebruikt u wel eens ander dan 
aangepast vervoer ?

Vrijwilliger/ mantelzorger      3/10

NBMS                    3/10

Belbus             1/10

De Lijn             1/10

Andere centrale                       1/10
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Indrukken over het vervoer door de 
ondervraagden 

Bij voorkeur vervoer door vriend of familie/ iemand 
vertrouwd 

Meest logische keuze is de trein verdere verplaatsing 

De mogelijkheden  van De Lijn zijn niet echt bekend bij 
deze ondervraagden

Men is onzeker om ander vervoer te gebruiken buiten het 
vertrouwde aangepaste vervoer
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Waarvoor gebruikt u het aangepast 
vervoer .

Medische zorgen  5 /10
(=  naar dokter of kine etc)

Sociaal                                    4 /10
(= bezoek familie / vrienden etc)

Vrije tijd                                 3 /10
(= hobby sport etc…)

steekproef tijdens de werkuren
Vervoerders merken zelf op dat ze relatief weinig 

“Woon / werk vervoer” verzorgen
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Welke afstanden legt u zo af met 
aangepast vervoer ? 

minder dan 6 km                           3 /10
tussen 6 en 25 km                         5 /10
tussen 25 en 50 km                       2 /10
meer dan 50 km(*)                        1 /10

Korte ritten 

Ritten korter dan 6 km: ritdelen niet mogelijk

(*)Meer dan 50 km: geen mogelijkheid te verplaatsen zonder volledige 
service  van aangepast vervoer
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Als ik het aangepast vervoer 
gebruik:

Ben ik alleen  in de auto                    8/10
Deel ik het voertuig met anderen      3/10 
Neem ik de assistentie hond mee       1/10  
Neem ik altijd mijn huisdier  mee       1/10

Veel solo ritten op korte trajecten

Ritdelen niet echt een bezwaar, maar dit gebeurt niet veel

Dieren komen niet vaak mee
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Als ik aangepast vervoer nodig heb
(hoge score is instemming stelling)

Ik word snel geholpen                                          9/10

Vervoer is beschikbaar wanneer ik het nodig heb

9/10

De dienstverlening  is voldoende                         8/10 

Niet voor alles wat ik wil  is er transport             2/10      

De dienstverlening schiet voor mij te kort           1/10
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Appreciatie dienstverlening

Over het algemeen is men zeer positief ingesteld over de 
dienstverlening.  

Men heeft weinig  ander aanbod om te vergelijken. 
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Vindt u dat de dienstverlening
(hoge score is instemming vaststelling)

Van gang tot gang   is ?                                  9/10

Centrale elke werkdag  open is  ?                   9/10

Beperkt men zich tot ophalen en afzetten  (*)

5/10

Centrale elke kalenderdag open  is  ?             4/10

Deelt u rit met anderen ?                               3/10

Neemt u aansluiting met bus, tram of trein ?

3/10

(*)chauffeur helpt meestal ter plaatse,   hoewel dit niet moet 
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Veel voorkomende opmerkingen

Chauffeurs hebben vaak wel een warmere band met hun 
klanten 

Er is veel wantrouwen over  het  gebruik ander vervoer dan 
het aangepast vervoer

De meeste bevraagden zijn niet echt geneigd om veel 
informatie te zoeken over het vervoer

Dienstverlening niet flexibel genoeg voor 
theatervoorstelling of een laat feestje
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Prijs  dienstverlening &
klachtenbehandeling

Prijs voor de dienstverlening:

De gebruikers ervaren de prijs redelijk  voor de 
dienstverlening  die ze krijgen.  Het   blijft toch kostelijk 
voor gebruiker 

Klachtenbehandeling:

De mensen die klachten hadden hebben dit tot nu toe kunnen 
regelen met vervoerder.



13
13

Hoe bestelt u uw vervoer ?

Telefoongesprek met telefoon of 
GSM:

6/10
Bestelling via  email :

3/10
Gebruik van smartphone of Iphone:

1/10
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Frequentie van het gebruik 

Paar keer in de maand :         4/10
Paar keer in de week :            4/10
Dagelijks :                               1/10

Belangrijke kost, die niet te onderschatten is

Fysiek laat het soms niet toe om vaak te verplaatsen


