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Geachte College, 

 
Onlangs hebben wij een adviesaanvrage ontvangen over bovengenoemde nota, 
waarin de uitgangspunten zijn verwoord voor de aanbesteding van het vervoer 

en het callcenter voor de Regiotaxi vanaf 1 juli 2019. 
 

De Burgertafel kan het in grote lijnen eens zijn met de uitgangspunten in deze 
nota. Een aantal punten vereisen bijzondere aandacht en deze zouden wij graag 
gewijzigd zien: 

1. Boeken van een reis op aankomsttijd.  
Deze mogelijkheid is vervallen in de huidige nota. Deze mogelijkheid zien 

wij graag gehandhaafd, daar het op tijd verschijnen voor een afspraak 
(voor bijvoorbeeld met een specialist in een ziekenhuis) voor cliënten een 
must is. Wij voorzien door het vervallen van dit punt onrust bij de cliënten. 

De cliënten/ervaringsdeskundigen gaven bij ons aan dat dit één van de 
belangrijkste pluspunten was. 

2. EMVI 
In de nota wordt gesteld dat er gewerkt zal gaan worden met dit systeem. 

Een verhouding van 60/70 kwaliteit/prijs lijkt ons op zijn plaats bij de 
overheid. Er is echter niet vermeld welke criteria er gehanteerd worden bij 
EMVI. Ons advies is om in ieder geval klanttevredenheid en post 

performance op te nemen. 
3. Voor ons geldt een goede klachtenprocedure als een absolute voorwaarde. 

Ook goede klanttevredenheidsmetingen, die laagdrempelig en het liefst 
onafhankelijk moeten worden uitgevoerd. Vooral de wijze waarop de 
cliënten/ervaringsdeskundigen door het callcenter te woord worden 

gestaan is een bron van aandacht. Een goede behandeling door het 
callcenter scoort hoog in het tevredenheidsonderzoek. 

 
Verder willen wij u nog een aantal suggesties meegeven: 

1. Drie maanden tussen de gunning en de start van de nieuwe 

vervoersperiode: 
Dit lijkt niet veel. Wij vragen ons af of er nog tijd te winnen valt in dit 

voortraject. Is dit het geval dan lijkt het ons zinvol deze tijd te benutten. 
2. Looptijd traject: 

Wellicht kan een langere looptijd van het traject en eventuele tussentijdse 

verlenging daarvan bij goed presteren een stimulans voor de 
opdrachtnemers zijn om hun werk goed uit te voeren. 

 


