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1. Aanleiding, doelstelling en opzet



▪ Afname van vragenlijsten in het voertuig.
▪ Enquêteurs van Newcom reizen mee met een 

chauffeur/bus.
▪ Reizigers worden aangesproken tijdens de rit, 

vragenlijsten worden tijdens de rit ingevuld.
▪ Vijf veldwerkdagen en –tijden (week 25/26).
▪ Respons: n=34 unieke reizigers. 
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OnderzoeksopzetAanleiding
▪ Per 31 maart 2019 is U-Flex ingevoerd in Houten, 

‘t Goy en Schalkwijk ter vervanging van de vaste 
ritten met (flexibele) achtpersoonsbussen.

▪ Qbuzz (U-OV) wil een evaluatie van U-Flex in de 
vorm van een 0-meting en een 1-meting. 

Doel van het onderzoek

Doelstelling van het onderzoek is een evaluatie van U-
Flex. Daarbij komen de volgende vragen aan bod:

▪ Wat is de houding van de reiziger? 

▪ In hoeverre zijn zij tevreden? 

▪ Wat zijn eventuele verbeterpunten? 

▪ En wat is het effect op het reizigersgedrag? 
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De respons lijkt laag, maar betreft een groot deel van de 
populatie

• De veldwerkers kwamen regelmatig dezelfde reizigers tegen. Iedere reiziger is 1x 
bevraagd. Het aantal weigeringen was laag.

• Er zaten soms reizigers voor Wmo-doelgroepenvervoer in de bus. Deze zijn niet 
bevraagd.

• Uit de cijfers over de periode 31 maart – 28 april 2019 blijkt dat er 458 ritten zijn 
uitgevoerd. Dit zijn er gemiddeld 16 per dag. Een rit staat niet gelijk aan een unieke 
reiziger, omdat reizigers regelmatig een heen- en een terugrit plannen.



2. Status
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1. Reizigers zijn (zeer) tevreden over hun laatste rit 
en U-Flex in het algemeen. Zowel de CES- en de 

NPS-scores zijn positief.



Tevredenheid over de laatste rit met U-Flex is hoger dan over OV 
in Nederland in het algemeen
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De algemene 
tevredenheid over het 
openbaar vervoer in 
Nederland kreeg in 
2018 een 7,7. Het 
busvervoer in de 
concessie Tram & Bus 
Utrecht bus werd met 
een 7,3 ook lager 
beoordeeld dan U-FLex*

n=18 tot n=34, exclusief weet niet/geen antwoord

*Bron: OV-Klantenbarometer 2018, via www.ovklantenbarometer.nl



Ruim een kwart van de reizigers beveelt U-Flex aan
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Benchmark CES: 
59% (ov bus)

Benchmark NPS 
11 (ov bus)

Bron: Newcom Benchmark Vervoer, juli 2018
CES: n=34, NPS: n=29

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.insocial.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FCES.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.insocial.eu%2Fcustomer-effort-score%2F&docid=qJPqeEzdUHxfSM&tbnid=6C7pkoiZWknSbM%3A&vet=10ahUKEwievfma_eDjAhUDp4sKHSPfAdgQMwhKKAgwCA..i&w=242&h=285&bih=963&biw=1920&q=ces%20score&ved=0ahUKEwievfma_eDjAhUDp4sKHSPfAdgQMwhKKAgwCA&iact=mrc&uact=8
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2. Reizen met U-Flex worden vaker telefonisch 
gereserveerd dan via de app. Aansluitingen op 

regulier openbaar vervoer worden meestal gehaald. 



Reizen met U-Flex worden vaker telefonisch ingepland

Telefonisch; 59%

Via de TURNN-

app; 41%

Hoe heeft u deze reis met U-Flex ingepland? (n=34)

Tweederde van de 
regelmatige gebruikers 
(65%) gebruikt de app om 
hun rit te reserveren. 
Reizigers die voor het eerst 
U-Flex gebruikten 
reserveerden juist vaker 
telefonisch (87%).
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https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Fopolja%2Fopolja1311%2Fopolja131100111%2F23701297-vrouwelijke-klant-support-operator-met-een-headset-en-glimlachen.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnl.123rf.com%2Fstock-foto%2Ftelefoniste.html&docid=6gEXCwvjvqhJQM&tbnid=g6w2C3fovmR9KM%3A&vet=10ahUKEwjkh9ua--DjAhUHCZoKHY9zA9QQMwheKBAwEA..i&w=450&h=332&bih=963&biw=1920&q=telefoniste&ved=0ahUKEwjkh9ua--DjAhUHCZoKHY9zA9QQMwheKBAwEA&iact=mrc&uact=8


De meeste reizigers halen hun aansluiting op ander openbaar 
vervoer
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Hoe vaak heeft u uw aansluiting op het reguliere openbaar vervoer niet gehaald? (n=15)

Bijna de helft (47%) legt na 
de rit met U-Flex de ‘last 
mile’ te voet af, een kwart is 
meteen op de 
eindbestemming. Eveneens 
een kwart stapt over op het 
reguliere openbaar vervoer 
in Houten.
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3. Verdieping
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3. Reizigers die geen alternatief vervoermiddel 
hebben zijn in alle opzichten het meest positief over 

U-Flex.



Reizigers die geen alternatief vervoer hebben oordelen positief 
over stiptheid en de wachttijd voor vertrek
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Alternatief: n=13 tot n=17. Geen alternatief: n=13 tot n=17



Regelmatige reizigers zijn kritischer over stiptheid U-Flex
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Regelmatige reiziger: n=13 tot n=17. Eerste reis: n=9 tot n=15



Gebruikers die geen alternatief hebben bevelen U-Flex vaker aan
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NPS totaal: n=29
Alternatief: n=12, geen alternatief: n=17
App: n=13, telefonisch: n=16
Eerste reis: n=11, regelmatig: n=16



Customer Effort Score het laagst onder reizigers die U-Flex voor 
het eerst gebruiken

Hoeveel moeite heeft u moeten doen om deze rit met U-Flex te reserveren/in te plannen (n=34)
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CES totaal: n=34
Alternatief: n=17, geen alternatief: n=17
App: n=14, telefonisch: n=20
Eerste reis: n=15, regelmatig: n=17

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.insocial.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FCES.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.insocial.eu%2Fcustomer-effort-score%2F&docid=qJPqeEzdUHxfSM&tbnid=6C7pkoiZWknSbM%3A&vet=10ahUKEwievfma_eDjAhUDp4sKHSPfAdgQMwhKKAgwCA..i&w=242&h=285&bih=963&biw=1920&q=ces%20score&ved=0ahUKEwievfma_eDjAhUDp4sKHSPfAdgQMwhKKAgwCA&iact=mrc&uact=8


4. Kansen
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4. Er is potentieel voor U-Flex: vrijwel alle reizigers 
gaan U-Flex opnieuw gebruiken en vinden U-Flex

een vooruitgang ten opzichte van de vorige situatie.



Negen op de tien reizigers gaan U-Flex opnieuw gebruiken

21

0%

0%

12%

30%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeer onwaarschijnlijk

Onwaarschijnlijk

Niet waarschijnlijk/niet onwaarschijnlijk

Waarschijnlijk

Zeer waarschijnlijk

Ruim een op de drie reizigers (36%) is vaker gaan reizen sinds de invoering van U-
Flex. Voor 64% is de reisfrequentie gelijk gebleven. Onder regelmatige reizigers is 
het aandeel dat vaker met U-Flex reist iets hoger (41%)

Hoe waarschijnlijk is het dat u U-Flex bij een volgende gelegenheid (opnieuw) zult gebruiken? (n=33)
Bent u sinds de invoering van U-Flex vaker of minder vaak gaan reizen op dit traject? (n=25)
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Ruime meerderheid vindt U-Flex een voortgang ten opzichte van 
de oude situatie

73% 70% 73% 71%

13%
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20% 18% 19%
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reist regelmatig wel alternatief geen alternatief totaal

U-Flex is een vooruitgang U-Flex is een achteruitgang Voor mij is er geen verschil

In hoeverre vindt u U-Flex een vooruitgang ten opzichte van de oude situatie? (n=21)



Verbeterpunten voor U-Flex hebben vooral betrekking op het 
reserveren en communicatie

23Zijn er zaken die U-Flex volgens u (nog) beter kan doen? (n=16)

Communicatie
Communicatie klantenservice
Communicatie, annuleren ging wel eens fout
Ze moeten bellen als ze later zijn. Heb al meerdere 
malen 20/30 minuten gewacht zonder dat 
ik gebeld word.
Telefonisch inplannen

Rit
De halte was onduidelijk
Duidelijk de weg weten
Deur ging niet open
Tijdstippen reizen
Iets sneller starten en wegrijden

Reserveren
De TURNN app rekent een andere tijd dan 9292 (40-10 
min)
De TURRN app werkte niet zo goed /fijn
Bij reserveren hadden ze vragen die de mensen aan de 
telefoon niet konden beantwoorden. Zoals vragen als: 
waar is de opstapplaats.
Vaker opnemen als ik telefonisch wil bestellen

Wachttijd
Een half uur is best lang.
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Kans: wel of niet verder gaan met U-Flex?

• Er is een grote groep reizigers die U-Flex voor het eerst gebruikt. Zij oordelen (zeer) positief 
over zaken als de stiptheid van de rit en U-Flex in het algemeen. De NPS-score voor U-Flex is 
bovendien positief.

• De regelmatige reizigers oordelen eveneens positief over U-Flex. Zij zijn bijvoorbeeld positiever 
over de NPS en de CES-scores dan de groep die U-Flex voor het eerst gebruikte.

• Vrijwel alle reizigers geven aan dat ze U-Flex opnieuw gaan gebruiken. Daarnaast zegt een 
aanzienlijk deel dat ze U-Flex een verbetering ten opzichte van de oude situatie vinden.

• Deze resultaten geven genoeg aanleiding om het experiment met U-Flex vanuit het perspectief 
van de reiziger te continueren.
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1. Reizigers zijn zeer tevreden over hun laatste rit en U-Flex in het algemeen. Zowel de 
CES- en de NPS-scores zijn positief. 

2. Reizen met U-Flex worden vaker telefonisch gereserveerd dan via de app. 
Aansluitingen op regulier openbaar vervoer worden meestal gehaald.

3. Reizigers die geen alternatief vervoermiddel hebben zijn het meest positief over U-
Flex.

4. Er is potentieel voor U-Flex: vrijwel alle reizigers gaan U-Flex opnieuw gebruiken en 
vinden U-Flex een vooruitgang ten opzichte van de vorige situatie.

De hoofdlijnen
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5. Het vervolg
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Het vervolg

• Dit onderzoek was een 0-meting, relatief kort na de introductie van U-Flex in maart 
van dit jaar.

• Ons advies is om deze in om de 1-meting komend najaar uit te voeren.



6. Bijlagen



Meerderheid reizigers is vrouw en reist vanuit Houten

29

Geslacht

Man 8 24%

Vrouw 26 76%

totaal 508 100%

Leeftijd

16-24 jaar 15 47%

25-44 jaar 5 16%

45 jaar en ouder 12 38%

totaal 32 100%

instaphalte Uitstaphalte m/v leeftijd

Houten Station Een halte in Schalkwijk man 32

Houten Station Weet niet vrouw onbekend

Houten Station Anders vrouw 83

Houten Station Anders vrouw 20

Houten Station Andere Halte in Houten vrouw 22

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk vrouw 21

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk man 23

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk vrouw 20

Houten Castellum Molenzoom vrouw 50

Houten Castellum Honswijk vrouw 44

Houten Castellum Anders man 53

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk vrouw 68

Houten Castellum Anders man 19

Houten Castellum Molenzoom man 17

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk vrouw 0

Houten Castellum Houten Castellum vrouw 17

Houten Castellum Een halte in Schalkwijk vrouw 27

Houten Castellum Anders man 64

Houten Castellum Een halte in Tull en 't Waal vrouw 23

De Erven/De Schaft Een halte in Schalkwijk vrouw 18

Molenzoom Een halte in Schalkwijk vrouw 16

Andere halte in Houten Anders vrouw 58

Andere halte in Houten Houten Station man 28

Andere halte in Houten Weet niet vrouw 63

Andere halte in Houten Molenzoom man 21

Een halte in Schalkwijk Houten Castellum vrouw 59

Een halte in Schalkwijk Houten Station vrouw 21

Een halte in Schalkwijk Houten Station vrouw 59

Een halte in Schalkwijk Andere Halte in Houten vrouw 83

Een halte in Schalkwijk Houten Castellum vrouw 18

Een halte in Schalkwijk Houten Station vrouw 44

Een halte in Schalkwijk Houten Castellum vrouw 78

Anders De Erven/De Schaft vrouw 88

Anders Houten Station vrouw 19



Voor 44% was dit de eerste reis met U-Flex

44%

6%

18%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Dit is de eerste keer

Enkele keren per kwartaal

Enkele keren per maand

Meerdere keren per week

Hoe vaak reist u met U-Flex? (n=34)

De helft (50%) reist 
regelmatig met U-Flex, voor 
44% was dit de eerste keer.

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimages3.persgroep.net%2Frcs%2F_LPC7zjjFqUPiVHvxDDHO58abFA%2Fdiocontent%2F134752353%2F_fitwidth%2F694%2F%3FappId%3D21791a8992982cd8da851550a453bd7f%26quality%3D0.9&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ad.nl%2Futrecht%2Fveel-vragen-over-oproepbus-u-flex-op-eiland-van-schalkwijk~ae1091ed%2F&docid=qWxKraFAvyr8qM&tbnid=Hls8F7nusV0r_M%3A&vet=10ahUKEwjZkPmX_ODjAhVtkosKHUEwC-UQMwhFKAMwAw..i&w=694&h=390&bih=963&biw=1920&q=u-flex%20uov&ved=0ahUKEwjZkPmX_ODjAhVtkosKHUEwC-UQMwhFKAMwAw&iact=mrc&uact=8


Reisdoel: vooral werk, studie of school
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boodschappen doen

Ander reisdoel

Wat was uw reisdoel? (n=34)

Regelmatige reizigers 
(minstens maandelijks) 
reizen vaker naar hun werk 
of studie (53%). Reizigers 
die voor het eerst met U-
Flex reisden gingen vaker 
winkelen of boodschappen 
doen (27%) of hadden een 
recreatief reisdoel (33%).



De helft van de reizigers heeft geen alternatief voor de rit met U-
Flex

Had u deze reis met een ander vervoermiddel kunnen maken? (n=34)
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Redenen om U-Flex opnieuw te gebruiken
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• Als chauffeur goed de weg wist
• Enige ov mogelijkheid
• Gebruik altijd
• Gebruik vaker voor dagbesteding
• Geen keus
• Goed bevallen
• Handig goedkoop betrouwbaar
• Hangt af van de situatie of ik de bus nodig heb
• Het bevalt wel
• Het flexibele vervoer is heel handig, en het is de enige bus die komt in Schalkwijk.
• Het is makkelijk om op je eind bestemming te komen
• Het werkt niet in de middag
• Ik moet vaak vanaf school naar Houten Zuid
• Ik woon niet in deze regio
• Je kan zelf de tijd inplannen waardoor het reizen eenvoudiger maakt
• Omdat het een makkelijk vervoersmiddel is
• Omdat hij op tijd komt. Ik vind het ook goed dat ik gebeld wordt als de bus er bijna is
• School
• Terug weg
• Terugweg
• Wegens werk
• Wel, want je kan zelf kiezen
• Wel: makkelijk geregeld, ruime bus. en snel. Niet: ov-fiets is ook een optie
• Zodat ik bij het station kom



Meer informatie? Neem contact met ons op! 
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drs. Gijs Jan Visser| drs. Jasper Lohuis

drs. Neil van der Veer

www.newcom.nl|service@newcom.nl 

Vestiging Enschede

Hengelosestraat 221

7521 AC Enschede

Vestiging Amsterdam

Herengracht 564

1017 CH Amsterdam

Newcom Research & Consultancy B.V.

T: 088 – 7704 600



▪ Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat 
succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de 
beste klantervaring te geven. 

▪ www.onderzoekstool.nl en www.explora-zorg.nl zijn labels van Newcom.

http://www.onderzoekstool.nl/
http://www.explora-zorg.nl/
http://www.newcom.nl/
http://www.onderzoekstool.nl/


Titelstijl van model 

bewerken
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• Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk 
bureau dat organisaties met full-service marktonderzoek 
inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de 
wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van 
concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid 
van klanten en imago onderzoek. 

• Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.

• Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie
(MOA), bestempeld als een Fair Data Company en 
bovendien is Newcom, NEN-ISO 9001 en ISO27001 
gecertificeerd.

* De certificering van ISO272001 is geregistreerd onder nummer 1281702 en met de scope 
‘Het leveren, ontwikkelen en de support van de SAAS-oplossingen onderzoekstool.nl en 
explora-zorg.nl en het uitvoeren van  klant- en marktonderzoek.

http://www.newcom.nl/

