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Inleiding 
Hierbij het jaarverslag klachten voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

Dit jaarverslag bevat de klachten die in 2021 zijn afgehandeld door werkorganisatie de 

BUCH. 

Wat verstaan wij onder een klacht? 
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, gedrag van een 
persoon of een product. Algemene klachten of wensen over beleid dan wel 
beleidsuitvoering in het algemeen vallen buiten de klachtenregeling.  
 

Klachtafhandeling 
Een goede klachtafhandeling doet recht aan alle belangen en partijen. Werkorganisatie 

BUCH vindt het belangrijk om klachten goed op te lossen om te komen tot hogere 

klanttevredenheid en professionaliteit van de gemeente. Door klachten professioneel te 

behandelen leert de organisatie en gebruikt zij dit als instrument om de kwaliteit van de 

dienstverlening structureel te verbeteren. 

Rapportage 
In deze rapportage wordt per gemeente inzicht gegeven in het aantal klachten en de 

soorten klachten. De klachten worden onderverdeeld per domein. Er wordt ingezoomd op 

gegronde klachten.  

Bij geringe verschillen wordt er geen verklaring gegeven.  

Klachten  
Klachten kunnen betrekking hebben op de volgende aspecten: 
 

Bejegening De indiener van de klacht vindt dat een medewerker van de 
gemeente zich onbehoorlijk heeft gedragen.  

Geen reactie of geen tijdige 
reactie 

De inwoner/ondernemer krijgt géén of een te late reactie.  
 

Werkwijze Een procedure is niet op de juiste manier uitgevoerd of er is 
verkeerde/onvolledige informatie verstrekt. 
 

Combinatie van 
onderwerpen 

Een combinatie van de hierboven genoemde onderwerpen.  

 
Sommige klachten die via het klachtenformulier worden aangemeld, voldoen niet aan de 
criteria om als klacht (genoemd in de klachtenregelingen) in behandeling te nemen.  
Bijvoorbeeld een klacht over: beleid, regelgeving, een besluit of geleden schade. 
 
De inwoner wordt in deze gevallen persoonlijk geïnformeerd. Er wordt duidelijk gemaakt 
waarom de klacht niet in behandeling kan worden genomen. In de uitleg wordt verwezen 
naar andere mogelijkheden/procedures. 
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Besluitvormingstraject 

Dit verslag wordt via het MT BUCH aangeboden aan het BUCH Bestuur. Daarna wordt dit 
verslag aangeboden aan de colleges en vervolgens ter kennisname doorgezonden naar de 
gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 
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Managementsamenvatting 
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Totaaloverzicht klachten werkorganisatie de BUCH 

 

Vergelijking aantal klachten 
 

 

 

Toelichting cijfers 
Het totaal aantal aangemelde klachten in 2021 is gestegen ten opzichte van 2020 met 25 % 
(86). Het aantal gegronde klachten is met 6,7% (14) gestegen.  Het aantal gegronde klachten 
uitgedrukt in een percentage van het aantal gemelde klachten: in 2020 was dat 62% en in 2021 was 
dat 53%, een daling. 

 
Het aantal klantcontacten via het KCC bedraagt in 2021: 83100. Via de balie zijn er 30952 
geregistreerde klantcontacten en via Fixi zijn er 18207 meldingen. Het aantal gegronde 
klachten t.o.v. het aantal geregistreerde klantcontacten bedraagt 0,17 %. 
 
Er zijn zeven klachten formeel in behandeling genomen. Daarvan zijn er twee gegrond 
verklaard.  
 
De overige gegronde klachten zijn informeel afgehandeld. Het informeel afhandelen van 
klachten heeft de voorkeur en sluit aan bij de visie van de Nationale Ombudsman die 
informele klachtafhandeling adviseert. 
 
Nadere duiding per domein 
Bij geringe verschillen wordt er geen verklaring gegeven. 
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Beheer Openbare Ruimte 
Er is een stijging te constateren bij het domein Beheer Openbare Ruimte, (+36).  
Dit heeft te maken met de uitrol van het grondstoffenplan in 2020 voor de gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo (UCH). Dit was een veelomvattende operatie waar iedere 
inwoner binnen UCH mee te maken heeft gehad. De afwikkeling van dit project liep door in 
het jaar 2021. 
 
Samenleven 
Bij het domein Samenleven is een stijging te constateren van +9. Als verklaring is o.a. een 
hoger ziekteverzuim hier de reden van. 
 
Inwoners & Ondernemers 
Er is een daling van -24 te constateren bij het domein Inwoners & Ondernemers. Dit is te 

herleiden naar meer ervaring op de werkvloer en een stabielere bezetting t.o.v. 2020. 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Er zijn minder klachten (-6) over de reactietermijn en bejegening bij het domein Ruimtelijke 
Ontwikkeling. 
 

Gegronde klachten op onderwerp 

 
 
Stijging categorie ‘werkwijze’ 
Dit is (grotendeels) te herleiden naar het domein Beheer Openbare Ruimte, team Afval. 
 
Daling categorie ‘geen reactie’  
Er wordt actiever gestuurd op de afhandeling van terugbelverzoeken. 
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Stijging categorie ‘bejegening’ 
De stijging in categorie bejegening is (grotendeels) te herleiden naar het domein BOR, team 
Gemeentelijke eigendommen. Een van de coronamaatregelen was de invoering van 
betaalpalen bij de pont van Akersloot. Een combinatie van het ontbreken van bebording, de 
inrichting en plaatsing van de betaalpalen resulteert regelmatig in spanningen tussen 
bezoekers en de schippers. Technische verbeteringen en gedragingen zijn besproken en 
daarover zijn afspraken gemaakt. Kleine technische verbeteringen zijn uitgevoerd. Grotere 
aanpassingen staan in de planning voor het tweede kwartaal 2022. Van één schipper is 
afscheid genomen vanwege meerdere incidenten. 
 

Klachtencommissie Jeugd 
Formele klachten over jeugdzaken worden behandeld door een onafhankelijke 

klachtencommissie Jeugd volgens paragraaf 4.2. a van de Jeugdwet. In 2021 zijn er vijf zaken 

in behandeling genomen. 

Van deze klachten zijn er 3 informeel in een voortraject afgedaan. Eén klacht is niet 

doorgezet wegens het niet reageren op een verzoek om gegevens aan te vullen. 

Er is één klacht formeel door de commissie afgedaan en gegrond verklaard. 

Doorlooptijden klachten 
Er zijn 3 klachten niet binnen de wettelijk gestelde termijn afgehandeld. Dit zijn er 9 minder 
dan vorig jaar. 
 

Klachten via nationale ombudsman 
De gemeente is de instantie om de klacht als eerste te behandelen. De Nationale 
ombudsman (N.O.) komt in beeld indien er onvrede bestaat over de behandeling en/of 
beoordeling van de klacht door de gemeente. De N.O. kan op verzoek een onderzoek 
starten als daarvoor voldoende reden bestaat. De klachtencoördinator is de contactpersoon 
voor de N.O. 
 
Er zijn in totaal 52 klachten bij de N.O. aangemeld. Bij 1 van deze klachten heeft de N.O. een 
nader onderzoek verricht met de uitkomst ‘gegrond’. Dit heeft betrekking op een 
onderwerp Ruimtelijke Ordening vergunningverlening/handhaving.  
Bij drie klachten heeft de klachtencoördinator bemiddeld en heeft het niet verder geleid tot 
nader onderzoek.  
De overige klachten die bij de N.O. zijn aangemeld, zijn terugverwezen naar de 
klachtencoördinator voor verdere afhandeling of zijn verwezen naar een andere (overheid) 
instantie / bezwaar/beroepsmogelijkheid. 
 

Klachten bestemd voor andere organisaties 
In 2021 zijn 154 klachten ingediend die bedoeld zijn voor andere organisaties zoals: HVC, 
Cocensus, politie, Connexxion, provincie, schuldhulpverlening, Hoogheemraadschap etc.  



                                                                              
                                                    

8 
 

Deze klachten zijn doorverwezen en waar nodig heeft er bemiddeling plaatsgevonden door 
de klachtencoördinator van de BUCH. 
 
Soms is voor een melding openbare ruimte (MOR) per abuis het klachtenformulier gebruikt 
(70), de klachtencoördinator heeft dit omgeboekt naar het MOR systeem “FIXI” en de 
inwoner hierover uitleg gegeven. Er staat een duidelijke uitleg op de website maar soms 
wordt niet alle informatie gelezen en wordt er direct voor een klachtformulier gekozen. 
 
Dit aantal (154) maakt geen deel uit van het totaal aantal aangemelde klachten. 
 

Complimenten 
Er zijn inwoners die schriftelijke complimenten geven. In 2021 zijn er veertig complimenten 
aangemeld. 
 
Voorbeelden: Zie bijlage 1  
 

Gegronde klachten per domein 

Inwoners en Ondernemers 
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Beheer Openbare Ruimte 

 

  

 

Samenleven 
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Ruimtelijk Ordening  

 

 

 

Bedrijfsvoering 
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Gegronde klachten per gemeente 

 

Er zijn minder klachten binnen gekomen over voorlichting en gevolgde procedures bij het 
domein Inwoners & Ondernemers. Deze positieve uitkomst is ontstaan door meer ervaring 
op de werkvloer en een stabielere bezetting t.o.v. 2020. 
 
De stijging bij Beheer Openbare Ruimte is te herleiden naar de invoering van digitale 
parkeerkaarten. 
 
De daling bij Ruimtelijke Ordening is te herleiden naar minder klachten in de categorie 
bejegening. De overgang naar een andere (parkeer) organisatie heeft hier positief aan 
bijgedragen. 
Ook zijn er ten opzichte van 2020 minder overschrijdingen van de reactietermijn geweest. 
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De stijging bij het domein Beheer Openbare Ruimte is te herleiden naar het team Afval en 
heeft te maken met de uitrol van het grondstoffenplan. 
 

 

De stijging bij het domein Beheer Openbare Ruimte is grotendeels te herleiden naar het 
team Afval en Beheer Gemeentelijke Eigendommen. Dit heeft te maken met de uitrol van 
het grondstoffenplan en de perikelen rondom de pont in Akersloot. 
 
De stijging bij Ruimtelijke Ordening is te herleiden naar meer overschrijdingen van de 

reactietermijn.  
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De daling bij het domein Inwoners & Ondernemers is te herleiden naar verbeteringen op de 

website.  

Er zijn iets meer klachten over afval, maar daartegenover zijn er minder klachten over de 

reactietermijn bij het team Beheer Openbare Ruimte. Derhalve is er toch een daling te zien 

bij het domein BOR. 

Klachten in de categorie bejegening 
In de overzichten is te zien dat er enkele klachten zijn gemeld die verband houden met 
bejegening. Deze klachten ontstaan meestal uit emotie bij beide partijen. De meeste van 
deze klachten worden door mediation opgelost. 
 
Aanbevelingen; 

 laat standaard de training ‘hostmanship’ en mentale weerbaarheid bij agressie” 
volgen door medewerkers die betrokken zijn bij een gegronde klacht over het 
gedrag.  

 maak, bij de aanstelling van nieuwe medewerkers met veel klantcontacten, 
bovengenoemde training als vast onderdeel van het introductieprogramma. 

 laat de bejegeningsklachten met voorrang door de klachtbehandelaar worden 
opgepakt en laat deze zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, 
uitsluitsel geven aan de indiener van de klacht.  

 
 
Klachten in de categorie werkwijze 
Regelmatig komen er klachten/meldingen binnen over het ontbreken van participatie. Bij 
sommige uitvoerende taken is het niet verplicht de inwoner te informeren en wordt de 
participatie soms niet proactief opgezocht.  
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Aanbevelingen: 
 de inwoners en ondernemers blijven informeren als de uitvoering van 

werkzaamheden impact heeft op de leefomgeving en deze reacties zou kunnen 
opleveren. Denk hierbij aan het kappen van bomen, het plaatsen van laadpalen, 
wegwerkzaamheden, etc. 

 werkzaamheden publiceren in de gemeentekrant, website, bewonersbrieven 
versturen en het Participatieloket inzetten.  

 collega’s betrekken/informeren die bij de uitvoering te maken kunnen krijgen met 
vragen/klachten. Denk hierbij aan het klantcontactcentrum, team Communicatie de 
klachtencoördinator. 

 
Algemene opmerkingen 
 
Klachten over het niet of te laat reageren 
Hier is een daling te constateren en dit is positief, het blijven monitoren van de afdoening 
van terugbelverzoeken is hierbij essentieel om een daling voort te zetten in de komende 
jaren. 
 
Zaaksysteem  
Het JOIN zaaksysteem van DECOS wordt in het eerste kwartaal 2022 ingevoerd. De overgang 

van verschillende registratiesystemen naar één systeem vormt een (tijdelijk) risico en zou 

een vermeerdering van klachten kunnen geven in 2022.  

Klanttevredenheidsonderzoeken 
Bezoekers van de balie en inwoners die telefonisch contact zochten met de gemeente zijn 
gevraagd om mee te werken aan klanttevredenheidsonderzoeken. Door middel van het 
klanttevredenheidsonderzoek genereert de BUCH tips voor de verbetering van 
dienstverlening, soms wordt er ook een klacht gemeld. De klacht wordt in behandeling 
genomen en er wordt persoonlijk contact opgenomen met de inwoner. Dit betreft een 
laagdrempelige nieuwe activiteit van klachtbehandeling en zal een stijging van klachten 
laten zien. Een stijging van klachten is dus niet per saldo negatief te noemen. Op deze wijze 
worden pro-actief signalen “van buiten naar binnen” gehaald om de dienstverlening naar 
een hoger niveau te tillen. Klachten/signalen kunnen daarbij goed helpen.  
 
Cijfers externe partijen  
Er is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van klachten over externe zorgleveranciers. Dit 

betreft een nieuwe activiteit naar aanleiding van de uitkomst van een rekenkameronderzoek. 

Contracten worden/zijn herzien zodat leveranciers deze gegevens kunnen leveren aan 

werkorganisatie-BUCH. Er is door de contractmanager bij vernieuwde contracten een format 

aangeleverd. Dit format zou moeten bijdragen om eenduidige overzichten te kunnen maken. Op dit 

moment zijn beperkte gegevens beschikbaar. Zie bijlagen 2/3/4. 
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Bijlage 1: Selectie complimenten 
 

Hierbij wil ik jullie en collega’s heel hartelijk bedanken voor het snel tot stand brengen van 
een tijdelijke vergunning voor seizoen 2021! Dinsdag gaan we naar het strand, dus hij komt 
mooi op tijd. 
Inmiddels krijg ik positieve signalen over de Omgevingsdienst voor de natuurvergunning en 
ben ik er gerust op dat de vergunning voor jaarrond ook goed komt. 
Door deze tijdelijke vergunning is daarvoor de druk gelukkig even van de ketel. 
Wij waarderen jullie positieve insteek en steun voor ons Watersportcentrum enorm. 
Dank jullie wel! 
 

In letterlijk de laatste uren van het jaar wil ik u en het team bijzonder danken voor al het 
werk wat is gedaan om ons een vergunning te verlenen voor de nieuwbouw van het huis aan 
xx. Daar zit voor de BUCH dienst altijd veel werk aan wat voor ons onzichtbaar is. We zijn 
heel blij dat we nu kunnen starten met het CO2 vrij maken van de camping, te beginnen met 
het huis. Welgemeende complimenten dus voor allen die daar mee bezig zijn geweest. 
Vriendelijke groet 
 
Vanuit KCC:  
Meneer heeft nog niet zo lang geleden GPP (Gehandicapten parkeerkaart) aangevraagd, 
Nu kwam hij gisteren thuis en stond het bord er, meneer is zo blij ( hij huilde nog net niet) , 
wilde bedanken dat het zo snel is gegaan! 
 
Ik wordt keer op keer geweldig geholpen door de medewerkers van het sociaal team Heiloo. 
Er wordt mee gedacht, sympathiek gereageerd op situaties en als mede mens behandeld. 
Grote complimenten voor iedereen van het sociaal team!  
 
L.s., fantastisch zo snel de gemeente haar werk kan doen!!! Gisteren een bespreking over de 
GFT-container en de volgende ochtend (ja ja de volgende ochtend vroeg...) stond de 
container op de afgesproken plaats!!! HULDE!!! Ga zo door.... 
 
Telefonisch contact gehad over de gladheid van Rubrum in Akersloot. Voor de tweede keer 
een strooiwagen in de straat, top! De weg was spiegelglad, fijn dat er actie is ondernomen! 
Met vriendelijke groet, 
 
Beste mensen, 
Dank voor het plaatsen van extra/grotere containers! 
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Bedankt voor het snoeien van de boom voor ons huis in Egmond aan Zee. Ook de 

medewerkers deed het echt heel goed. Nogmaals bedankt! 

 

Top om te zien hoe dat ging en dan ook een hele dikke pluim waard voor degene die dit zo 

geregeld heeft, de verkeersregelaars geïnstrueerd heeft en natuurlijk last but not least de 

beide regelaars die hun taak op zo'n goede en serieuze manier op pakten. 

 

Hartelijk dank voor de extra controle deze ochtend tijdens/na het legen van de rolcontainers 

op de hoek Spoorlaan / Noordergeeststraat, heel fijn en dat er vandaag geen los afval naast 

ons huis ligt, top. 

 

Mevrouw wil een groot compliment geven voor de snelheid van handelen. Er zat een gat in 

het wegdek te Castricum en binnen een paar uur was het gemaakt na de FIXI melding.  

 

Vandaag hadden we contact over een verstopping in de riolering.  

De snelheid en de adequate wijze waarop hij en zijn collega ons probleem oplostte verdient 

veel lof en waardering. 👍👍👏👏 Wilt U dit ook persoonlijk aan dezelfde twee mannen 

doorgeven?? 

Met een vriendelijke groet, 

 

Bedankt voor je bericht. We zijn zeer blij met deze oplossing voor het project herinrichting 

Rijksweg!! Graag willen wij jouw en je team dan ook bedanken voor jullie inzet en het 

mogelijk maken van dit resultaat! 

Goed geregeld. Groeten  

 

Weliswaar is het een schelpenpad, maar degene die het deze maal aangelegd heeft, heeft de 

schelpen gelijk aangestampt zodat het binnenkort ook voldoende uitgehard zal zijn om mijn 

rolstoel toegang te geven.  Hulde voor het nieuwe wandelpad. Groet, 

 

Het groen in de Wethouder Tomsonbos ligt er weer puik bij. Hulde aan de groenmedewerkers 

van de gemeente.  

 



                                                                              
                                                    

17 
 

 
 
 

Vanuit Twitter Heiloo 
Wat een verrassing, zomaar opeens om de hoek, gemeente Heiloo een grote pluim! 
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Bijlage 2 FIXI meldingen  
Bij meldingen in de openbare ruimte (fixi) is er vaak sprake van inzet van externe partijen. 

Bijvoorbeeld energiemaatschappijen (kabels & leidingen / kapotte lantaarnpalen) of 

aannemers (herstel van bestratingen / riool / groenbeheer etc.) Dit overzicht zegt, naast de 

inzet van de eigen medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, indirect ook iets 

over externe partners. 

 



                                                                              
                                                    

19 
 

 

Bijlage 3 Cocensus uitvoering belastingen 
 

 

GR Cocensus      

De Trompet 2700  

1967 DD Heemskerk  

Info@cocensus.nl   

www.cocensus.nl 

Tel: 023-5563400 

 

Rapportage klachten 2021 ontvangen klachten BUCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
klachtenregistratie 2021 
Sommige klachten die worden aangemeld, voldoen niet aan de criteria om als klacht (genoemd 
in de klachtenregelingen) in behandeling te nemen.  
Bijvoorbeeld een klacht over: beleid, regelgeving, een besluit. 
Aantal en soort klachten 
 
Klachten kunnen betrekken hebben op de volgende aspecten: 

 
In 2021 zijn door de klachtencoördinator 11 klachten BUCH – gemeenten geregistreerd. Van 
deze 11 klachten is één klacht gegrond of deels gegrond verklaard.  
De geregistreerde klachten hadden betrekking op ingediende bezwaarschriften 
en waardevaststelling van onroerende zaken (9) en invordering (2 klachten). Ook zijn er vijf 
meldingen geregistreerd. 
 

In 2021 kwamen, ondanks het vele klantencontact binnen de hele organisatie, maar vier 

klachten binnen over een gedraging van een ambtenaar. Hiervan zijn twee klachten schriftelijk 

afgehandeld. De andere twee zijn telefonisch afgehandeld en behoefden geen schriftelijke 

terugkoppeling.  

 

Bejegening Als de indiener van de klacht vindt dat een medewerker van 
Cocensus zich onbehoorlijk heeft gedragen.  

Geen reactie of geen tijdige 
reactie 

De belanghebbende/ondernemer krijgt géén of een te late 
reactie.  
 

Werkwijze Een procedure is niet op de juiste manier uitgevoerd of er is 
verkeerde/onvolledige informatie verstrekt. 
 

Combinatie van 
onderwerpen 

Een combinatie van de hierboven genoemde onderwerpen.  

 

    

http://www.cocensus.nl/
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Externe Klachtenbehandeling 
Als de klager niet tevreden is over de interne afhandeling van een klacht, kan hij de klacht 
voorleggen aan de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kan ook zelf onderzoek 
doen. Dit gaat dan over situaties die vaker fout gaan in de relatie tussen burger en overheid. De 
Nationale Ombudsman laat Cocensus inzien wat de knelpunten zijn en geeft advies aan 
Cocensus over een aanpak ervan. Zo zorgt de Nationale Ombudsman er mede voor dat de 
overheid leert van haar fouten. In 2021 heeft de Nationale Ombudsman 7 vragen, klachten of 
verzoeken over Cocensus ontvangen. De Nationale ombudsman heeft deze bijna allemaal 
afgedaan door het geven van voorlichting of het door-of terugverwijzen naar Cocensus. 
 

 

 

In 2021 is één van de 11 klachten BUCH - gemeenten van Cocensus alsnog ingediend bij de 

Nationale Ombudsman.  

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

 Hoogachtend, 

 

 

IC functionaris/Klachtencoordinator 

GR Cocensus  
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Bijlage 4 Externe zorgleveranciers 
 
 

 

Klachten 2021: 

Gemeente Onderwerp Beoordeling 
Naar wens 
opgelost 

Castricum Geen reactie op terugbelverzoek Gegrond Ja 

Uitgeest Inwoner wil geen vakantiekracht als invaller Gegrond Ja 

Uitgeest Onvrede organisatie Gegrond Ja 

 

 

   

  

  

Klachten 2021:  

Aantal: 7 

 Bergen 2 klachten – Geen zorg gehad / afgehandeld : urencorrectie  

 Bergen 5 klachten – Ontevreden over de hulp / afgehandeld: andere hulp ingezet 

 

 



                                                                              
                                                    

22 
 

 

Klachten 2021: 

Gemeente Onderwerp Beoordeling Naar wens opgelost 

Heiloo Schade vloerverwarming Gegrond Ja 

Bergen Geen goede afstap Gegrond Ja 

 

 

Klachten 2021:  

Gemeente Onderwerp Beoordeling Naar wens opgelost 

Bergen Hulpvraag niet akkoord binnen het aanbod Ongegrond Nee 

Castricum Onvrede zelfsturende teams Deels gegrond Ja 

Castricum Gedraging medewerker Ongegrond Ja 

Castricum Niet netjes te woord gestaan/ hulp niet goed opgestart Deels gegrond Ja 

Heiloo Vervangende hulp maakt niet goed schoon Deels gegrond Ja 

Heiloo Onduidelijkheid vervanger Gegrond Ja 

Heiloo Communicatie niet goed Gegrond Ja 

Heiloo Geen hulp Gegrond Ja 

Heiloo Heeft geen vaste hulp Gegrond Ja 

Heiloo Medewerker houdt zich niet aan de afspraken Deels gegrond Ja 
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Gemeente Heiloo: 
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Gemeente Bergen: 

  

Gemeente Castricum: 
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Gemeente Uitgeest: 

 

 

 

Gemeente Onderwerp Beoordeling Naar wens opgelost 

Castricum Onvrede aanpassing rolstoel Gegrond Ja 

Castricum Trage levering Gegrond Ja 

       

Vervoersbedrijf “NOOT” geeft inzage in de kwaliteit 2021 door het leveren van een uitgebreid 

klanttevredenheidsonderzoek. Hieronder een samenvatting.  

 

Inleiding 
 
In mei 2021 heeft NOOT Personenvervoer (hierna: NOOT) onder de ouders/verzorgers van 
kinderen die deelnemen aan het leerlingenvervoer een online tevredenheidsonderzoek 
(hierna: KTO) gehouden. In dit verslag leest u de resultaten van dit onderzoek. 
 
Het onderzoek hebben wij volledig digitaal uitgevoerd. Dat heeft verschillende redenen. Ten 
eerste beschikken vrijwel alle ouders tegenwoordig over e-mail. Ook merken wij dat de 
respons op papieren enquêtes nog maar zeer gering is. Het eenvoudig aanklikken van 
antwoorden heeft duidelijk de voorkeur. 
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Respons 
Alle ouders waarvan wij over een e-mailadres beschikken, hebben een e-mail ontvangen 
met een link naar de online vragenlijst gekregen. Het onderzoek is zo opgezet dat alle 
gegevens volledig geanonimiseerd zijn verwerkt. Het responspercentage van 45% ligt in lijn 
met vergelijkbare klanttevredenheid onderzoeken. 
 
De chauffeur 
Ouders zijn in grote meerderheid tevreden tot zeer tevreden over de chauffeur. Op alle 
onderdelen scoort NOOT goed. Dit blijkt ook uit de reacties die ouders geven. Omgezet naar 
een rapportcijfer scoort NOOT op het onderdeel chauffeur een 9,4. 
 
Het voertuig 
Ook over het vervoermiddel waarmee de kinderen vervoerd worden, zijn ouders in grote 
meerderheid tevreden tot zeer tevreden. Op alle onderdelen scoort NOOT goed. Dit blijkt 
ook uit de reacties die ouders geven. Omgezet naar een rapportcijfer scoort NOOT op het 
onderdeel voertuig een 8,9 Afwijkingen 
 
Informatievoorziening 
Het overgrote deel van de ouders is tevreden tot zeer tevreden als het gaat om over de 
manier waarop Noot hen van informatie voorziet bij afwijkingen in het vervoer, zoals een 
vertraging, slechtweer situatie of chauffeurswissel.  Omgezet naar een rapportcijfer scoort 
NOOT op dit onderdeel een 8,0. 
 
Stiptheid 
Ook op dit onderdeel is het overgrote deel van de ouders tevreden tot zeer tevreden. 
Op alle onderdelen scoort NOOT goed. Omgezet naar een rapportcijfer scoort NOOT op het 
onderdeel voertuig een 8,3. 
 
Veiligheidsgevoel 
In lijn met het algehele beeld is dat ook op dit onderdeel het overgrote deel van de ouders 
tevreden tot zeer tevreden. Op alle onderdelen scoort NOOT goed. Omgezet naar een 
rapportcijfer scoort NOOT op het onderdeel voertuig een 8,8. 
 
App en Infopoint 
Ruim 90% van de respondenten geeft aan gebruik te maken van de leerlingenvervoer app of 
het Infopoint Groepsvervoer. Op de vraag hoe tevreden ouders zijn over de 
leerlingenvervoer app en/of het Infopoint geeft veruit het merendeel aan tevreden tot zeer 
tevreden te zijn. Wel geven ouders een aantal verbeterpunten voor met name de app: 

 de mogelijkheid om een rit die per abuis is verwijderd weer te deblokkeren; 

 afwezigheid doorgeven voor een dag in plaats voor tijdstippen; 

 informatie vervangende chauffeur zichtbaar in app bij een chauffeurswissel. 
 
Op alle onderdelen scoort NOOT goed. Omgezet naar een rapportcijfer scoort NOOT op het 
onderdeel app een 8,0. 
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Conclusie 
In het algemeen kunnen we concluderen dat ouders en kinderen tevreden tot zeer tevreden 

zijn over de kwaliteit van de dienstverlening. Kansen om de dienstverlening te verbeteren 

Aan het einde van de vragenlijst hebben we ouders de mogelijkheid gegeven om algemene 

opmerkingen te maken. Verbeterpunten die aangegeven worden, zijn: de communicatie bij 

chauffeurswissels en innovaties in de app, zoals het afmelden voor een hele dag of een per 

abuis afgemelde app weer activeren. 

 

Positieve opmerkingen gaan vooral over de stiptheid en betrokkenheid van de 

chauffeur. Ook komt duidelijk naar voren dat er behoefte is aan een chauffeur die 

weet welke kinderen hij vervoert. 

Ouders en kinderen hebben behoefte aan een vaste chauffeur met kennis van de 

leerlingen. We kunnen concluderen dat we erin zijn geslaagd die match te maken. 

Zelfs in coronatijd waarin we te kampen heb gehad met uitval van chauffeurs door 

ziekte en quarantaine. 

 
Wij zien verder kansen om: 

 in de app vernieuwingen aan te brengen; 

 betere informatievoorziening bij chauffeurswissels en uitval van chauffeurs. 
 

Met deze verbetermogelijkheden kunnen we verdere stappen zetten in de 

verbetering van de kwaliteit. 

 
Communicatie resultaten binnen de organisatie 
De uitkomsten van dit klanttevredenheid onderzoek delen we met onze chauffeurs, het 
managementteam van NOOT en de taxileraren. De taxileraren bestuderen de uitkomsten en 
nemen verbeterpunten mee in trainingen en cursussen. Wij zullen de chauffeurs per mail 
informeren over de uitkomsten of in de eerstvolgende nieuwsbrief. Als de 
coronamaatregelen het toelaten zullen we een collectieve chauffeursbijeenkomst 
organiseren waarin we de uitkomsten bespreken met de chauffeurs. 
 

 
 

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren 
van parkeerbeleid. Wij zijn een sparringpartner van beleidsmakers. Wij helpen bij het maken 
van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid en geven daarbij 
adviezen over verordeningen, het vaststellen van tarieven, parkeerexploitaties en alle 
andere denkbare onderwerpen. Wij zijn een praktische dienstverlener en het 
aanspreekpunt voor automobilisten, inwoners en bedrijven. ParkeerService verstrekt 
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vergunningen en abonnementen, handhaven het parkeerbeleid, beheren apparatuur en 
bewaken parkeergarages. Kortom: Wij voeren het parkeerbeleid volledig uit. 
Wij zijn een parkeercoöperatie van en voor gemeenten, zonder winstoogmerk. Momenteel 
participeren er vijftien gemeenten in ParkeerService en ondersteuning vindt plaats door 
meer dan honderd medewerkers.  
 

2021: Er zijn 21 geregistreerde klachten ingediend vanuit de gemeente Bergen. 

In 20 gevallen is restitutie uitgekeerd, op 1 beleidsklacht is uitleg gegeven. 
 
Via het Klantcontactcentrum van de gemeente Bergen zijn ongeveer 150 meldingen 
geregistreerd. Dit is een mix van vragen en klachten. Deze zijn zelf beantwoord of ter 
beantwoording doorgezonden naar de projectleider die de overgang naar Parkeerservice 
heeft begeleid. 
 
 
 
 


