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Samenvatting

Vanwege de covid-19-pandemie was het van het vroege voorjaar van 2020 tot in ieder geval
het begin van 2021 niet mogelijk om op de gebruikelijke manier veldwerk voor het meten van
reizigerstevredenheid uit te voeren. Het daarvoor noodzakelijke persoonlijke contact, met
enquêteurs die reizigers in het voertuig aanspreken en vragenlijsten uitdelen, bracht te veel
besmettingsgevaar met zich mee. De klanttevredenheid werd niet meer gepeild, terwijl er genoeg
redenen waren dat ook in deze situatie te doen. Ov-autoriteiten en concessiehouders deden
immers hun best om de klant een goede en veilige ov-reis te bieden. Daar hoort een tevredenheidspeiling bij, met vragen als: hoe beoordelen reizigers de ov-diensten in deze afwijkende situatie? Voelen reizigers zich veilig in het voertuig? Hoe beoordelen ze de service van het personeel?
En hoe beoordelen ze de coronamaatregelen, zoals het verplichte mondkapje?
CROW-KpVV en de ov-autoriteiten hebben mede om die reden in de zomer van 2020 besloten
een innovatief en contactloos klanttevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer uit te voeren.
Doelen van dit onderzoek waren de volgende: (1) inzicht verkrijgen in de klantbeleving, met het
meten van het klantoordeel tijdens de pandemie en tegelijkertijd met enige continuïteit in de
vraagstelling ten opzichte van langer lopend klanttevredenheidsonderzoek (OV-Klantenbarometer) en (2) inzicht verkrijgen in de toepasbaarheid van de contactloze meetmethode voor toekomstig klanttevredenheidsonderzoek in het ov. De pandemie bood dus de mogelijkheid om te werken met een nieuwe onderzoeksmethode en daarmee voor toekomstige toepassingen veel te
leren.
Dit rapport laat zien hoe dit onderzoek vorm heeft gekregen en beschrijft de resultaten ervan.
Die resultaten zijn dus zowel de klanttevredenheid in het ov in de tweede helft van 2020, als de
lessen die geleerd zijn over toepassing van een nieuwe onderzoeksmethode. De waardering van
het ov over water kon niet worden gemeten op deze manier.
Het is evident dat voor deze peiling een andere methode van dataverzameling gezocht moest
worden. Voor de dataverzameling is daarom het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) ingezet.
Het NVP is een grootschalige database met gedetailleerde en actuele gegevens over de
verplaatsingen van een grote groep inwoners van Nederland. In het NVP worden ritgegevens
van panelleden passief verzameld via een app op smartphones van deelnemers, die expliciet
hebben ingestemd om hun locatiegegevens voor onderzoeksdoeleinden te willen delen.
De dataverzameling voor dit onderzoek is op 18 augustus 2020 gestart en liep door tot en met
januari 2021. Ieder lid van het NVP die een ov-rit maakte had gedurende deze periode een kans
benaderd te worden voor deelname aan het onderzoek. Deelname betrof dan het invullen van
een vragenlijst over de desbetreffende ov-rit. De vragen zijn voorgelegd in stellingen. De 18
vragen zijn gebaseerd op een kwalitatief onderzoek in de zomer 2020 en op de vragenlijst van
de OV-Klantenbarometer.
Gemeten klanttevredenheid
In totaal hebben 13.857 Nederlanders van ten minste 16 jaar oud gedurende de onderzoeks
periode deel uitgemaakt van het Nederlands Verplaatsingspanel en daarmee van het onderzoek.
Er zijn naar 1.969 panelleden in totaal 4.426 vragenlijsten verstuurd. De panelleden die benaderd
zijn, ontvingen gemiddeld zo’n twee keer een vragenlijst gedurende het onderzoek. Van de
4.426 verstuurde vragenlijsten werden er 3.256 compleet ingevuld. De netto respons is daarmee
74%. In totaal hebben 1.473 unieke panelleden gerespondeerd.
Totaaloordeel
Het totaaloordeel over de ov-rit is, uitgedrukt in een rapportcijfer, 7,9.
Meer specifiek uitgesplitst naar modaliteit: trein op het hoofdrailnet scoort een 7,9 en regionaal
openbaar vervoer (bus, tram, metro, regionale trein samen) scoort ook een 7,9.
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Eén van de concrete doelen van het Toekomstbeeld OV is dat de waardering van de reiziger
ontwikkelt naar minimaal een 8 in 20401 . Dat cijfer is met die 7,9 net niet gehaald in 2020, maar het
overgrote deel van de reizigers geeft een rapportcijfer van 8 of hoger.
Tabel 0-1 laat de gemiddelde scores (totaaloordeel rit) zien voor de modaliteiten afzonderlijk,
waarbij aangetekend dat de score voor regionale trein gebaseerd is op een te kleine steekproef
voor een betrouwbaar resultaat. Het onderscheid in waardering tussen de modaliteiten is
betrekkelijk klein.
Tabel 0-1. Respons en totaaloordelen per modaliteit.

Modaliteit

Respons N

Aandeel in de respons

Hoofdrailnet

1.548

48%

Regionaal ov*

Totaaloordeel rit

% 8 of hoger

7,9

70%

1.708

52%

7,9

67%

Bus

760

23%

8,0

67%

Tram

324

10%

7,9

74%

Metro

473

15%

7,6

59%

Regionale trein

151

5%

8,3**

79%

3.256

100%

7,9

69%

Totaal alle ov

* Regionaal ov is de optelling van bus, tram, metro en regionale trein
** Gemiddelde is bepaald op basis van een kleine steekproef

Metro is de modaliteit met de laagste score, hoewel nog steeds een ruime voldoende. Het is
denkbaar dat juist metro door de pandemie wat lager scoort, vanwege drukte en nabijheid van
medereizigers. De groep metroreizigers blijkt van een behoorlijk afwijkende samenstelling te zijn
dan reizigers in de andere modaliteiten wat ook een verklaring kan zijn van dit afwijkende beeld.
Deeloordelen
Het best scorende deeloordeel in het openbaar vervoer is reisinformatie tijdens de rit, met een
gemiddeld rapportcijfer van 8,6. Verder scoren punctualiteit, veiligheid en probleemloos uitstappen (alle gemiddeld 8,3) een hoge klantwaardering. De vraag van probleemloos uitstappen is
gerelateerd aan besmettingsgevaar tijdens het reizen; de hoge score laat zien dat de gemiddelde
reiziger bij het uitstappen geen probleem ervaart.
Lage gemiddelde scores zijn toegekend aan zichtbaarheid van het personeel en drukte. De lage
gemiddelde score van 5,9 is vooral te wijten aan lage scores in metro (3,8) en trein hoofdrailnet
(5,5). De klant constateert hier iets dat eigenlijk ook de bedoeling was; het beleid van de vervoerders was juist om het personeel niet te veel door de rijtuigen te laten lopen vanwege potentieel
besmettingsgevaar. Het is logisch dat de lage score op het item zichtbaarheid personeel sterk
verschilt naar modaliteit. Bij bus is de score met een 7,5 wel ruim voldoende, de buschauffeur is
natuurlijk gewoon zichtbaar. Overigens is geconstateerd dat dit specifieke item geen grote invloed
heeft op het totaaloordeel.
Op het item drukte in het voertuig scoren de modaliteiten gemiddeld tussen 6,3 en 6,9 met een
gemiddelde van 6,8. Naar verhouding is dit een matige score, zeker gezien de lage bezetting in
het ov gedurende de meetperiode. Dit is te duiden als een pandemie-effect: wat in een normale
situatie als rustig wordt beschouwd voelt tijdens de pandemie als druk.

1 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2021): Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV; Nu instappen naar 2040.
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De lessen van dit onderzoek
In dit onderzoek is klanttevredenheid gepeild in het openbaar vervoer met een contactloze
onderzoeksmethodiek. De klantbeleving in het openbaar vervoer is zo blijkt uit analyse van de
uitkomsten gepeild met een geloofwaardige en realistische uitkomst.
De belangrijkste vraag in het onderzoek was of deze methode ook geschikt is voor toepassing in
de OV-Klantenbarometer. De ov-managers hebben in 2019 de volgende definitie vastgesteld voor
de OV-Klantenbarometer 3.0, betrekking hebbend op hoe het onderzoek er op termijn uit zou
moeten zien:

De OV-Klantenbarometer levert betrouwbare, correcte en representatieve data over de waardering van de reizigerservaring van het gehele Nederlandse OV, met als doel om sturings- en
monitoringinformatie te leveren voor een continue kwaliteitsverbetering van de uitvoering van
concessies en concrete verbeterpunten voor de klant.

Daarvoor moet het onderzoek aan vier hoofdelementen voldoen:
	
Enquêteren tijdens en over de rit. Aan tijdens de rit is niet voldaan, aan over de rit is wel voldaan.
	
Representativiteit op diverse onderdelen. Daaraan voldoet de aanpak van dit onderzoek
(verdeling over modaliteiten, motieven, achtergrondkenmerken zijn alle bekend en toetsbaar).
	
Ranking en benchmarking. Daarvoor is in dit onderzoek de schaal te klein gebleken.
	
Het brede spectrum van vragen. Het onderzoek heeft laten zien dat dit met deze aanpak kan. 2
De toegepaste methode, met een panel waaruit mensen een uitnodiging voor een enquête krijgen
zodra zij in het ov hebben gereisd, is kansrijk voor toekomstige toepassing als algemeen klant
tevredenheidsonderzoek in het ov. Er is een aantal aandachtspunten, te weten:
	
Om het onderzoek geschikt te maken voor prestatiemonitoring op concessieniveau en het
toetsen van concrete verbeterpunten is opschaling nodig naar een steekproefomvang die
representativiteit biedt op concessieniveau. Vooral voor dunbevolkte gebieden en kleine modaliteiten (ov over water) kan dat moeilijk zijn met deze methode en is het denkbaar dat aanvullend
onderzoek in het veld nodig zal blijven.
	
De bruikbaarheid van het onderzoek kan nader worden versterkt door meer items in de vragenlijst op te nemen die relevantie hebben voor concessiebeheer en concrete verbeterpunten.
	
Voor efficiëntie zou het panel idealiter bestaan uit ov-reizigers, in plaats van een algemene
doorsnede uit de bevolking. Een groot deel van de Nederlandse bevolking reist immers zelden
tot nooit met het ov.
	
De kwaliteit van het onderzoek kan nog verder worden verbeterd door de responstijd te
versnellen (zo min mogelijk tijd tussen de reis en het invullen van de vragenlijst).

2 Contouren OV-Klantenbarometer 3.0 en onderzoeksvragen. Interne notitie.
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1

Inleiding

Al sinds 2001 is de OV-Klantenbarometer het klant
tevredenheidsonderzoek in het openbaar vervoer. Met
dit onderzoek is de afgelopen twintig jaar goed inzicht
opgedaan in de ontwikkelingen van de klantwaardering.
De OV-Klantenbarometer is uitgegroeid tot een gezag
hebbende databron en ingezet voor beleidsevaluatie,
marketing en concessiemanagement. Helaas heeft de
Covid-19-pandemie gezorgd voor een breuk in de mooie
reeks van onderzoeksresultaten. Op 12 maart 2020 moest
het veldwerk voor de OV-Klantenbarometer worden stil
gelegd vanwege te veel besmettingsgevaar voor reiziger en
enquêteur. Bovendien werd er toen ineens veel minder in
het ov gereisd. Op dat moment was driekwart van het veldwerk voor de eerste kwartaalmeting van de OV-Klanten
barometer uitgevoerd3.

 m te toetsen of een nieuwe en contactloze meet
2 O
methode geschikt is om klantoordeel te meten en ook
geschikt is voor eventuele toekomstige toepassing in de
OV-Klantenbarometer 3.0 (gericht op een toekomstige
klantenbarometer). Dat vereist van dit onderzoek dat het
voldoet aan de volgende definitie:

Toen in de loop van het voorjaar van 2020 het reizigers
volume weer iets groeide, ontstond ook weer de behoefte
om de klanttevredenheid te peilen, met nieuwe vragen over
beleving van het ov in deze afwijkende situatie. Contact
tussen enquêteurs en reizigers was nog steeds onwenselijk.
CROW-KpVV en de ov-autoriteiten hebben om die reden
voor de zomer van 2020 besloten een contactloos klanttevredenheidsonderzoek in het ov uit te voeren. Daarbij is
gekozen voor een innovatieve methode, met de volgende
twee doelen:

In dit rapport wordt eerst, in hoofdstuk 2, de toegepaste
onderzoeksaanpak behandeld en de geschiktheid getoetst
van de gebruikte methode voor toekomstige toepassingen
in de OV-Klantenbarometer, aan de hand van bovenstaande eisen en nadere methodologische en inhoudelijke
criteria.

… levert betrouwbare, correcte en representatieve data
over de waardering van de reizigerservaring van het
gehele Nederlandse OV, met als doel om sturings- en
monitoringinformatie te leveren voor een continue
kwaliteitsverbetering van de uitvoering van concessies
en concrete verbeterpunten voor de klant.

De inhoudelijke resultaten in termen van klantwaardering
staan in hoofdstuk 3, eerst voor het openbaar vervoer als
geheel, vervolgens voor de afzonderlijke modaliteiten.

1	Om het klantoordeel tijdens de pandemie te peilen met
tegelijkertijd enige continuïteit in vraagstelling ten
opzichte van het langer lopende klanttevredenheids
onderzoek (de OV-Klantenbarometer). Nadrukkelijk
wordt gesteld dat de resultaten van dit onderzoek niet
zonder meer vergelijkbaar zijn met die van de OV-Klantenbarometer van 2019 en de voorafgaande jaren (zie
ook de disclaimer in Bijlage 1).

3	De verzamelde data zijn geanalyseerd en gerapporteerd: CROW-KpVV, 2020, Rapportage OV-Klantenbarometer Q1 2020 pre-Corona.
De resultaten van het eerste kwartaal van 2020 zijn bruikbaar voor vergelijking met andere kwartalen en in de meeste gevallen ook voldoende
als cijfermateriaal op schaalniveaus hoger dan die van afzonderlijke concessies.
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2
2.1

Aanpak

Inleiding

Voor het klanttevredenheidsonderzoek in het ov 2020 was
het nodig om, op een contactloze manier, onderzoek uit te
voeren dat zoveel mogelijk voldoet aan de vereisten die ook
gelden voor de OV-Klantenbarometer 3.0, zoals gesteld in de
definitie in hoofdstuk 1. Een nadere operationalisatie van die
definitie is ook door de ov-managers vastgesteld4 en bevat de
volgende cruciale elementen van de OV-Klantenbarometer
3.0:
	
De meting gaat over de rit en vindt plaats tijdens de rit.
	
Kwaliteit blijkt uit statistische correctheid, met een
geschikt weeg- en ophoogkader en een hoge respons.
	
Het onderzoek is onomstreden en wordt uitgevoerd
door een onafhankelijke partij die geen belang heeft bij
een bepaalde uitkomst.
	
Het gehele ov wordt betrokken in het onderzoek.
	
Het onderzoek meet totaaloordeel over de rit en over
onderdelen van de rit, aansluitend bij het brede spectrum
van vragen.
	
De resultaten zijn landelijk representatief en daarnaast
representatief per modaliteit en per concessie.
	
Het onderzoek levert bruikbare monitoringsinformatie
en concrete sturingsinformatie.
Voor de nieuwe aanpak en voor de daarin te hanteren
vragenlijst zijn bovenstaande elementen als uitgangspunt
genomen. Er is gekozen voor het inzetten van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), omdat hiermee contactloos wordt gemeten en aan het merendeel van de bovenstaande elementen kan worden voldaan. In paragraaf 2.2
wordt deze methode nader uiteengezet.
Voorafgaand aan de uitvoering van het klanttevredenheidsonderzoek is een kwalitatief onderzoek5 uitgevoerd om
een indruk te krijgen van welke elementen belangrijk zijn
voor klantbeleving tijdens de pandemie en daaruit volgend,
om specifieke Covid-19-gerelateerde vragen te bepalen
(zie paragraaf 2.3).
De operationele werking van het onderzoek is beschreven
in paragraaf 2.4. Deze toepassing van het NVP was nieuw,
en tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn nieuwe
ervaringen opgedaan die licht wierpen op de precieze
werking ervan en de mogelijkheden die er zijn om
ongewenste vertekeningen in de respons te bij te sturen.
Paragraaf 2.4 behandelt de maatregelen die zijn ingezet
om kwaliteit en respons bij te sturen.

4	Contouren OV-Klantenbarometer 3.0 en onderzoeksvragen.
Interne notitie.
5	CROW-KpVV, 2020, Reizen met het OV tijdens Corona. Zie ook
bijlage 8.
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De hierboven weergegeven lijst met cruciale elementen is
getoetst in paragraaf 2.5. Het hoofdstuk sluit af met een
beschouwing van de geschiktheid van de methode voor
toekomstige toepassing in de OV-Klantenbarometer 3.0.

2.2

Inzet Nederlands Verplaatsingspanel

2.2.1 Over het NVP
Voor de dataverzameling is het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) ingezet. Het NVP is een grootschalige
database met gedetailleerde en actuele gegevens over de
mobiliteit en locaties van een grote groep inwoners van
Nederland. De gegevens worden passief verzameld via een
app op smartphones van deelnemers, die expliciet hebben
ingestemd om permanent hun locatiegegevens voor
onderzoeksdoeleinden te willen delen. Het doel van het
NVP is een continue, historische en actueel beschikbare
databron over mobiliteit, locaties en activiteiten van
Nederlanders te zijn. Het NVP is gebaseerd op een steekproef en is als zodanig niet bedoeld om absolute tellingen
van gedrag te leveren.
Het NVP is gestart door Dat.mobility, Kantar (voorheen
TNS NIPO) en Mobidot, die gezamenlijk de eigenaren van
de database zijn.
Deelnemers aan het NVP-panel worden geworven uit het
NIPObase-panel van Kantar dat meer dan 100.000 personen telt. Mobidot levert de volgtechniek op de smartphone.
Dat.mobility beheert, analyseert en visualiseert de gemeten
data. Het NVP is gestart in 2018 en nog groeiende. Bij start
van dit onderzoek in augustus 2020 was het aantal deel
nemers ongeveer 10.000 per maand. Per januari 2021 bevat
het NVP in totaal zo’n 28 miljoen records (12 miljoen ritten,
16 miljoen verblijven) van 21.400 deelnemers.
2.2.2 Toegang tot de gegevens van het NVP
Gegevens uit het NVP kunnen gebruikt worden om het
reisgedrag, de mobiliteit, bezochte locaties of activiteiten
van de Nederlandse bevolking te achterhalen. Het NVP
bevat nauwkeurige sporen van verplaatsingen van individuen. Vanwege privacybescherming krijgen gebruikers en
klanten van het NVP alleen toegang tot geaggregeerde,
geanonimiseerde data.
2.2.3 Techniek
Voor het verzamelen van de mobiliteits-, locatie- en activiteitsgegevens wordt gebruik gemaakt van een app die de
respondenten in Kantar NIPObase gebruiken om de vragenlijsten in te vullen. Alle panelleden van 16 jaar en ouder,
en die dit nog niet hebben gedaan, wordt vier keer per jaar
gevraagd om de app op hun smartphone te installeren en

tegen een vergoeding mee te werken aan verplaatsings
onderzoeken met locatiegegevens. Via de sensoren in de
smartphone worden gedetailleerd alle verplaatsingen en
locaties van de panelleden gemeten. Meetdata worden
verrijkt in een daarvoor ingerichte analyse-straat, zodat
per persoon een 7x24 dekkend en compleet dagboekje
ontstaat met alle reizen en verblijven, plus een persoonlijk
mobiliteitsprofiel.
2.2.4 Representativiteit van het NVP-panel
De eerste data (2018-2019) in de database zijn verzameld
op basis van niet-beloonde vrijwilligheid. Vanaf 2020 is het
NVP-panel uitgebreid met deelnemers die een vergoeding
krijgen. Bij de werving wordt ingezet op maximale
representativiteit volgens de Gouden Standaard6. Op dit
moment is met name de groep jongeren nog onder
vertegenwoordigd in het NVP. Het doel is te komen tot
een dataset waarin alle regio’s, gebruikte vervoerswijzen,
leeftijdsgroepen en sociale klassen voorkomen, volgens
een frequentieverdeling zoals die op dat moment in
Nederland realiteit is.
2.2.5 Selectie van deelnemers aan het onderzoek
De dataverzameling voor dit onderzoek naar de waardering
van het openbaar vervoer is op 18 augustus 2020 gestart en
deze liep door tot en met januari 2021. Ieder lid van het
NVP die een ov-rit maakte had gedurende deze periode
een kans benaderd te worden voor deelname aan het
onderzoek. De procedure voor het bevragen van de rit die
is gehanteerd staat in Bijlage 2.

2.3

Totstandkoming vragenlijst

Voor de gehanteerde vragenlijst was het uitgangspunt dat
deze kort zou zijn, omdat verondersteld werd dat dezelfde
mensen meerdere keren vragen zouden beantwoorden
over hun ov-rit. Dan ligt het voor de hand niet met een uit
gebreide lijst te komen, omdat de deelnemers dan wellicht
zouden afhaken. Er is dus gekozen voor een kleinere vragenlijst dan is gebruikt in de OV-Klantenbarometer. Voor het
maken van de gehanteerde lijst zijn drie wegen bewandeld:
1	
Een selectie van vragen gebaseerd op de OV-Klanten
barometer.
2	
Nieuwe vragen naar aanleiding van een kwalitatief
onderzoek in de zomer van 2020.
3	
Input vanuit de ov-autoriteiten (Vervoerregio Amsterdam,
provincie Zuid-Holland, Ministerie van IenW).

De drie wegen hebben geleid tot de vragenlijst die gehanteerd is in het onderzoek:
Tabel 2-1. De vragenlijst die in dit onderzoek is toegepast

Vraag

Formulering

Antwoordopties

1

Heeft u op [datum] in de [dagdeel] een
rit gemaakt met de [modaliteit]?

Ja / Nee

2

Ik vond dat ik op mijn instaphalte/
station prettig kon wachten.

3

Deze [modaliteit] reed precies op tijd.

4

Ik had voor deze rit voldoende
reisinformatie.

5

Ik voelde mij veilig in deze [modaliteit].

6

Ik vond deze [modaliteit] net en
schoon.

7

Ik kon comfortabel zitten in deze
[modaliteit].

8

Ik vond het personeel in deze [modaliteit] voldoende zichtbaar.

9

Het personeel op deze [modaliteit]
was klantvriendelijk.

10

Ik voelde mij ontspannen tijdens de rit.

11

Ik kon mijzelf goed beschermen tegen
het corona-virus.

12

Ik vond dat de andere reizigers zich
goed aan de corona-regels hielden.

13

Ik vond het druk in deze [modaliteit].

14

Ik kon probleemloos uitstappen.

15

Er was door de vervoerder alles aan
gedaan om mijn rit zo aangenaam
mogelijk te maken.

16

Medereizigers dragen een mondkapje.

17

Wat is uw totaal oordeel over deze
[modaliteit]?

18

Wat is uw totaal oordeel over deze rit?

1 (helemaal oneens)
t/m 10 (helemaal
eens). Incl. weet niet
& n.v.t.

1 (zeer slecht t/m
10 (zeer goed). Incl.
weet niet & n.v.t.

De vragenlijst bestaat uit een controlevraag en 17
schaalvragen. De precieze formulering van de vragen is
dynamisch, omdat deze afhangt van datum, dagdeel en
modaliteit. Bij een negatief antwoord op de controlevraag
(vraag 1) stopte het proces. Vraag 13 (drukte) is de enige
stelling die negatief is geformuleerd. De resultaten van
deze 10-puntsschaal zijn daarom omgedraaid, zodat ze
in lijn zijn met de andere stellingen. Een 4,5 wordt dan
bijvoorbeeld een 6,5.

6	De Gouden Standaard is het gezaghebbende ijkingsinstrument voor representativiteit in nationale en regionale steekproeven, ontwikkeld
door MOA in samenwerking met het CBS.. Alle bureaus die lid zijn van de branchevereniging voor marktonderzoek maken gebruik van deze
standaard. Zie ook https://www.moa.nl/gouden-standaard-expertise-center.html
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Bevindingen groepsdiscussies en interviews zomer 2020:
Knelpunten ontstaan met name bij het in- en uitstappen
en op stations en bij haltes. Daarbij wordt het uitstappen
als een groter knelpunt ervaren dan het instappen. Hier
treedt clustervorming op en zijn reizigers minder oplettend. Reizigers geven aan dat afstand houden op het
perron/station met uitstappen soms moeilijker is dan in
het voertuig zelf.
Er wordt goed gecommuniceerd, slecht gecontroleerd.
Maatregelen zijn duidelijk, maar handhaving is onvoldoende zichtbaar. Zichtbaarheid zorgt ervoor dat reizigers
zich bewuster zijn van de geldende regels. Men verwacht
dat reizigers de regels dan beter naleven. Zichtbaar personeel leidt ook tot een verhoogd veiligheidsgevoel onder
reizigers.
Reizigers ergeren zich aan medereizigers die zich niet
houden aan de maatregelen; foutief (of geen) gebruik

2.3.1 Vragen uit de OV-Klantenbarometer
Van tevoren stond vast dat de vraag naar het totaalonderdeel
werd opgenomen: “Wat is uw totaaloordeel over deze rit?“.
Vervolgens is een select aantal deeloordelen gevraagd uit
de uitgebreide lijst van de OV-Klantenbarometer. Hierbij
zijn twee principes gehanteerd:
	
Een goede spreiding over de verschillende onderdelen
van de klantwensenpiramide.
	
Een goede verklaringskracht van het totaaloordeel.
Voor de selectie van de vragen is een analyse uitgevoerd
op het databestand van de OV-Klantenbarometer 2019.
Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar modaliteiten.
Ook werd na intern beraad besloten om ook een algemene
vraag te stellen over het voertuig: “Wat is uw totaaloordeel
over dit voertuig?”.
2.3.2 Vragen afkomstig uit kwalitatief onderzoek
Vervolgens was er het besef dat er tijdens het reizen gedurende de pandemie andere aspecten een rol kunnen spelen. Daarom is in de zomer van 2020 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 8). Hiertoe zijn vier
groepsdiscussies en twee diepte-interviews afgenomen.
Op basis van dit onderzoek is geadviseerd vragen over het
volgende op te nemen:
	
Prettig kunnen wachten op instaphalte.
	
Mogelijkheid om zichzelf te kunnen beschermen tegen
besmetting.
	
Zichtbaarheid personeel.
	
In hoeverre medereizigers zich aan maatregelen houden.
	
Drukte in het voertuig.
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mondkapje, geen afstand houden, tegen looproute in
lopen. Reizigers signaleren meer dan eens dit gedrag bij
medereizigers. Dit is daarmee een belangrijk issue in de
klantbeleving.
Contact met het voertuig is risicovol, maar niet altijd te
vermijden. Reizigers hebben hier geen grote problemen
mee. Zij zien het borgen van een goede hygiëne voornamelijk als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Plaatsing
van desinfectiezuilen op stations/haltes en in de voertuigen kan wel leiden tot een grotere bewustwording en alertheid. Deze neemt toe door een fysieke handeling, zoals
het desinfecteren van de handen.
Het mondkapje wordt als vervelend ervaren, maar men
draagt hem wel. Een deel van de reizigers zou het logisch
vinden als ook op de stations het dragen van een mondkapje verplicht zou worden.

	
Probleemloos in- en uitstappen.
	
Bang zijn om besmet te raken tijdens rit.
	
In hoeverre er alles aan gedaan is om rit zo aangenaam
mogelijk te maken.
2.3.3 Input van de ov-autoriteiten
Vervolgens is de conceptvragenlijst voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de ov-autoriteiten. Daaruit kwamen
nog enkele aanpassingen naar voren en werden te veel op
elkaar lijkende vragen uit de lijst gehaald. Ook is besloten
om alle vragen (behalve de totaaloordelen) in de vorm van
stellingen voor te leggen.

2.4	Werking van de methode en tussentijdse
maatregelen
Gedurende de looptijd van de dataverzameling is gemonitord of het onderzoek het juiste onderzocht op de juiste
wijze. Daarbij was nadrukkelijk ook rekening gehouden met
de mogelijkheid om tussentijds in te grijpen, om ongewenste gebreken in methode en resultaten te voorkomen.
Tijdens de metingen zijn daarom de volgende aspecten
gemonitord:
	
De responstijd tussen rit en enquête, om na te gaan in
hoeverre was voldaan aan de eis ‘over de rit’
	
Correctie detectie van de rit; om te toetsen of de technische afleiding van locatie en dienstregeling kloppend was
	
Verdeling over de modaliteiten
	
De hoogte van de respons.
Na de metingen is ook de consistentie van de vragenlijst
getoetst.

Verschil tussen einde rit en start vragenlijst panellid
35%
30%

Totaal

Trein*

Bus

Tram

Metro

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Minder dan
1 uur

Tussen
1 en 2 uur

Tussen
2 en 4 uur

Tussen
4 en 12 uur

Tussen
12 en 24 uur

Tussen
1 en 2 dagen

Na
2 dagen

* Dit betreft hoofdrailnet
en regionale trein.

Figuur 2-2. T
 ijdsverschil tussen einde rit en start invullen vragenlijst (alle reacties, dus incl. negatief antwoord op controlevraag in %).

2.4.1 Responstijd tussen rit en enquête
Een belangrijke eis aan het onderzoek is ‘tijdens de rit’, ook
wel genoemd in the moment of truth7. In de OV-Klantenbarometer vult de respondent nog tijdens de te evalueren
rit de hele vragenlijst in. In deze contactloze toepassing is
daar niet voor gekozen, maar voor meting nadat met zekerheid is vastgesteld dat een ov-rit is gemaakt. De responstijd
is wel toetsbaar. Hoe korter de responstijd, hoe beter. Voor
dit onderzoek is een responstijd met een maximum van
48 uur aangehouden, omdat dit wordt beschouwd als
voldoende voor een beoordeling van de in de vragenlijst
opgenomen ritkenmerken.
Van zowel de ritdetectie als van het inzenden van de vragenlijst is het precieze tijdstip bekend. Nagegaan is hoe
snel men respondeert na het maken van de rit. Hierbij is het
van belang om een onderscheid te maken tussen:
	
De techniek van de registratie en uitnodiging;
	
De reactie van de ov-reiziger.
Voor wat betreft de techniek van de registratie en uitnodiging is het zo dat enige berekeningstijd nodig is om met de
juiste databestanden vast te stellen of iemand een ov-rit
gemaakt heeft en of de rit afgelopen is. In de huidige technische realisatie van deze toepassing wordt per kwartier
gekeken of dit het geval is, zodat binnen 15 minuten na
afloop van een ov-rit wordt vastgesteld of een deelnemer
met het ov reisde en de rit afrondde. Alle processen daarna,
zoals de selectie van de enquêterit en de feitelijke uitnodiging per e-mail, gebeuren volledig automatisch zodat hier
vrijwel geen tijd mee verloren gaat.
De responstijd van de ov-reiziger is echter niet op voorhand in te schatten. Dit hangt van diverse zaken af. Bijvoorbeeld of er een e-mailalert actief is op de smartphone, het
moment waarop iemand de e-mail checkt en het moment
wanneer iemand dan de vragen over de rit beantwoordt.

De gemiddelde responstijd tussen het einde van de ov-rit
en het starten met de vragenlijst blijkt 17 uur te zijn. Een
meerderheid van de respondenten (afgerond 68%) startte
binnen 24 uur na het einde van de rit. Vier procent startte
de vragenlijst pas na 2 dagen. Deze respondenten zijn niet
uitgesloten in de analyse. Een langere termijn dan 4 dagen
was technisch onmogelijk gemaakt.
Tabel 2-3. T
 ijdsverschil tussen einde rit en start invullen vragenlijst
(de N is hoger dan in andere tabellen omdat hier alle reacties
inclusief negatief antwoord op controlevraag zijn
meegenomen – zie paragraaf 2.4.2).

Verschil tussen einde rit en
start vragenlijst panellid

Totaal Trein*

Minder dan 1 uur

75

Tussen 1 en 2 uur
Tussen 2 en 4 uur

Bus

Tram

29

30

404

170

520

205

Metro
6

10

134

35

65

156

66

93

Tussen 4 en 12 uur

835

420

199

93

123

Tussen 12 en 24 uur

638

329

171

63

75

Tussen 1 en 2 dagen

1.011

511

285

86

129

130

71

34

10

15

3.613

1.735

1.009

359

510

17

17

16

15

15

Na 2 dagen
Totaal
Gemiddelde verschil in uren

* Dit betreft hoofdrailnet en regionale trein.

Deze resultaten geven voldoende vertrouwen dat men nog
binnen acceptabele tijd na de rit, vragen over die rit beantwoordde.8 Een onderzoeker zou evenwel deze tijd korter
willen hebben en bij een voortzetting van dit type onderzoek zou naar manieren gezocht moeten worden om deze
responstijd te verkorten, door bijvoorbeeld sms of
whatsapp te gebruiken als communicatiekanaal in plaats
van e-mail. Een andere mogelijkheid is in de app alerts in te
bouwen die aangeven dat er een vragenlijst klaarstaat.
Tijdens het onderzoek was het praktisch niet mogelijk om
hierin verandering aan te brengen.

7	Dit wordt ook gedaan in de metingen die de NS uitvoert over de ervaren kwaliteit van het hoofdrailnet.
8	De onderzoekers betrokken bij dit klanttevredenheidsonderzoek zijn van mening dat de beantwoording van de gehanteerde vragen ook enige
tijd na de rit kan plaatsvinden. Voor andere type vragen geldt dit veel minder. Bijvoorbeeld voor een vraag als ‘ik vind deze bus schoon en
hygiënisch’ dan is het nuttig wanneer de respondent na lezen van de vraag om zich heen kan kijken, een oordeel kan vormen en dan de vraag
direct beantwoordt. In de huidige klantenbarometer staan diverse van dat type vragen, daarom is voor de barometer gekozen voor het invullen
van de vragenlijst tijdens de rit.
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Antwoord op controlevraag
100%
90%
2.4.2 Correcte detectie van de rit
Om te toetsen of de in te vullen vragenlijst betrekking zou
hebben op de rit zoals die was gedetecteerd was een eenvoudige controlevraag opgenomen in de vragenlijst (de
eerste vraag). Bovendien werd de detectie als zodanig
beoordeeld op technische kwaliteit en werden slecht
beoordeelde detecties eruit gefilterd. In het stroomschema
(Bijlage 6) hoort dit bij het eerste blokje: een technische
classificatie van de detectie op grond de continuïteit van de
meting. De detectie gebeurt op basis van geografie en
matching met de dienstregeling. Die levert de volgende
technische rit-oordelen op:
	
Een perfect gedetecteerde rit heeft van elke gemeten
tijdseenheid locatiedata en kan volledig met een dienstregeling worden gematcht. Je kunt dus een ononderbroken lijn tekenen die gelijk valt met de lijnvoering van
bijvoorbeeld een bus.
	
In een slecht gedetecteerde rit zitten gaten waardoor
soms niet meer een volledige match gemaakt kan worden met de ov-dienstregeling. Hoe meer gaten er in de
trajectmeting zitten, des te slechter de detectie wordt
beoordeeld.
De eisen van detectiekwaliteit bepaalt de onderzoeker. Het
is niet gewenst om veel ov-ritten te missen omdat de
smartphone af en toe contact verliest. Het is evenmin
gewenst om mensen voor een vragenlijst uit te nodigen die
helemaal niet in het ov hebben gereisd.
Een vals negatieve detectie vindt bijvoorbeeld plaats bij een
metrorit waarbij de gps- of gsm-signalen niet altijd goed
doorkomen. De trajectmeting kent dan, vanwege de
ondergrondse verplaatsing, een behoorlijk aantal witte
vlekken en het algoritme beoordeelt deze als kwalitatief
slecht. Vanzelfsprekend zijn deze ritten niet in het responsbestand te vinden, maar er is wel een database van afgekeurde detecties van ov-ritten.
Vals positieve detecties vind je wel in het responsbestand.
De beantwoording van de controlevraag brengt die aan het
licht: er is een ov-rit gedetecteerd maar daar bleek geen
sprake van te zijn. Bijvoorbeeld: wanneer iemand een tijdje
achter een bus aan fietst, is er een goede meting met een
goede match met de dienstregeling. De detectie passeert
het filter, maar de werkelijkheid is anders.
In week 34 zijn de metingen gestart. In de eerste weken van
meting werd het volgende geconstateerd:
	
Veel negatief beantwoorde controlevragen, meer dan 20%;
	
Een opvallend laag aantal metroritten;
	
In iets mindere mate, een laag aantal tramritten.
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Ja, ik maakte deze reis
Nee, ik maakte deze reis niet
Figuur 2-4. Verdeling antwoord op controlevraag per week.

Er zijn daarna de volgende maatregelen ingezet ten
behoeve van verhoging van respons en kwaliteit:
	
Om vals positief te voorkomen zijn in week 35 bepalingen in de filter-algoritmen voor het doorzetten van ritten
in het stroomschema strenger gemaakt. Ritten moesten
sindsdien minstens drie haltes aandoen, ten minste twee
kilometer lang zijn en volledig in Nederland plaatsvinden.
Vanaf week 35 is een duidelijke afname zichtbaar in het
aandeel negatief beantwoorde controlevragen.
	
Om vals negatief te voorkomen is eerst een handmatige
controle uitgevoerd op afgekeurde detecties. De controle wees uit dat er inderdaad veel metroritten waren
afgekeurd. Daarom is een aanpassing gemaakt in andere
bepalingen in de filtering; per week 35 zijn de gedetecteerde metroritten soepeler behandeld en dus wel doorgestuurd naar panelleden. Het aandeel negatief beantwoorde controlevragen nam na het inzetten van deze
maatregel niet toe.
	
In week 37 is ook, in mindere mate, het filter voor de
selectie van tramritten aangepast; tramritten met de
beoordeling ‘redelijk’ werden sindsdien doorgezet in
plaats van uitgesloten. Dit heeft geen negatief gevolg
gehad op het antwoord op de controlevragen.
De genoemde maatregelen hebben geleid tot een betere
controle over de ritdetectie door middel van een betere
afstelling van de technische kwaliteitscriteria. Het toepassen
van deze maatregelen toonde ook aan dat het mogelijk is om
een dergelijke sturing toe te passen, en dat het ook werkt.
2.4.3 Verdeling over de modaliteiten
Het streven in dit onderzoek was om per modaliteit valide en
betrouwbare uitspraken over klanttevredenheid te kunnen
doen. Daartoe dient in ieder geval een minimum respons per
modaliteit behaald te worden Gedurende het onderzoek is
de respons per modaliteit daarom nauw gemonitord. Hoewel vooralsnog niets bekend was over de verdeling in reizi-

Cumulatieve response per mobiliteit
1.800
1.600
Tabel 2-5. Aandeel instappers per modaliteit, OV-Klantenbarometer 2019

1.400
Modaliteit

Aandeel
instappers (2019)

Aandeel in de
respons (2020)

31%

48%

3%

5%

Bus

32%

23%

Tram

23%

10%

Metro

11%

15%

Totaal

100%

Trein hoofdrailnet
Regionale trein

Trein hoofdrailnet
Bus
Metro
Tram
Regionale trein

1.200
1.000
800
600

100%*

* door afrondingsverschillen telt het totaal niet op tot 100%

gersvolumes tussen de modaliteiten in deze pandemieperiode, werd daarbij grofweg de verdeling in acht genomen
zoals die ook bij de OV-Klantenbarometer van 2019 was
gemeten (zie tabel 2-5).
Al te grote afwijkingen van die verdeling in dit onderzoek
kunnen aanleiding zijn voor twijfel of er mogelijk een
methodologische oorzaak is. In de eerste weken van het
onderzoek werd geconstateerd dat metro en tram sterk achterbleven bij de verwachte respons. Van trein hoofdrailnet
kwam juist veel meer respons dan verwacht.

400
200
0

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4

Figuur 2-6. Cumulatie van alle reacties, dus incl. negatief antwoord op
controlevraag) per modaliteit per week.

2.4.4 Hoogte van de respons
In de loop van het onderzoek viel de totale hoogte van de
respons wat tegen. Het gaat hier niet om het responspercentage, dat was in de hele periode rond de 70% en dat is op
zichzelf prima. Maar met de totale respons en de aandelen
voor de verschillende modaliteiten dreigde de deelsteekproef
voor de modaliteiten metro en tram te klein uit te vallen.

Daar kan een methodologische oorzaak aan ten grondslag
liggen, die te maken heeft met het feit dat de eerste rit van
een ov-ketenverplaatsing vaak een treinrit is. Omdat de respondent altijd ondervraagd werd over de eerste rit van de
dag (zie Bijlage 2), was de kans op trein-hoofdrailnet in de
steekproef bij voorbaat al groter.
Om dat te repareren is een kans (50%) toegepast op het
includeren van de eerste rit van een dag. Dat wil zeggen dat
willekeurige ritten werden genegeerd, om zo een tweede rit
te kunnen gebruiken voor een vragenlijst. Van deze tweede
rit was de kans groter dat het een tram- of metrorit betrof.
Als door het desbetreffende panellid geen tweede rit
gemaakt werd op die dag, herhaalde dit proces zich op de
eerstvolgende dag met ov-ritten. In week 44 is deze
methode aangepast, zodat deze nog meer ten gunste kwam
van tram- en metroritten. De kansverdeling werd nu alleen
nog toegepast op treinritten en bovendien verhoogd naar
75% kans op uitsluiting van de treinrit. Deze maatregel resulteerde in een snellere toename van respons op andere
modaliteiten.

De lage respons kon veroorzaakt zijn door een lage bezetting in het ov, die wat leek te schommelen in deze periode
van lockdowns en versoepelingen. Om een hogere respons
te verkrijgen is gesleuteld aan de voorwaarden voor deelname, door de tijd tussen uitnodigingen voor enquête te
verkleinen. Aanvankelijk was de minimumtijd die verstreken
moest zijn voordat een panellid opnieuw benaderd kon
worden 30 dagen. Dit minimum is twee keer verlaagd. In
week 37 is voor panelleden met een negatief antwoord op
de controlevraag het minimum verlaagd naar 15 dagen. In
week 44 is voor alle panelleden het minimum verlaagd naar
13 dagen. Dit betekent dat zowel genegeerde vragenlijsten,
negatief beantwoorde controlevragen en compleet ingevulde vragenlijsten opgevolgd werden met ten minste 13
dagen geen benadering. De cumulatieve grafiek (zie figuur
2-6) laat zien dat vanaf week 44 de respons sneller steeg en
daarna constant bleef stijgen tot einde onderzoeksperiode.

Door deze maatregelen werd de getalsmatige verhouding
tussen de modaliteiten iets omgebogen naar de verwachte
verhouding (zoals die van 2019), zie tabel 2-5. Het toepassen
van deze maatregelen toonde ook aan dat het mogelijk is om
een dergelijke sturing toe te passen, en dat het ook werkt.

Het toepassen van deze maatregel toont aan dat er ook
enige sturing mogelijk is op de totale responshoogte. Daarbij gaat het om de afweging tussen een gewenst aantal en
het lastigvallen van de panelleden; ook weer een kwestie
van een gevoelige afstelling.
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2.4.5 Consistentie van de vragenlijst
Er is nagegaan of er tussen de deeloordelen en het
totaaloordeel over de rit een logische samenhang bestaat.
Dit is van belang om de vragenlijst te testen op de vraag of
deze intern consistent is. Dat zou ook kunnen in een enkele
maat namelijk de Cronbach’s alpha. Deze geeft echter
net te weinig informatie. Daarom is een regressiemodel
opgesteld met als afhankelijke variabele het totaaloordeel
over de rit en als onafhankelijke variabelen de deeloordelen.
Tabel 2-7 geeft weer dat de items, exclusief het totaal
oordeel van het voertuig, 63% van de variantie in het
totaaloordeel van de rit verklaren. Dit duidt op een goede
verklaringswaarde van het model; de deeloordelen
vertonen als geheel een goede samenhang met het
totaaloordeel. Op basis daarvan is de conclusie gerechtvaardigd dat de vragenlijst intern consistent is.

Tabel 2-7. Samenvatting van het model.

R

R2

0,796

0,613

Aangepaste R2

Standaardfout van de schatting

0,631

0,986

De vier items die het meest bepalend zijn (hoogste bèta’s)
voor het totaaloordeel van de rit zijn: (1) ‘gestrest of
gespannen’, (2) ‘Vervoerder deed alles om rit zo aan
genaam mogelijk te maken’, (3) ‘punctualiteit’, en
(4) ‘prettig wachten op instaphalte/station’.
De B’s drukken uit hoe het totaaloordeel verandert
wanneer het deeloordeel toeneemt: Als de punctualiteit
bijvoorbeeld met één ‘punt’ stijgt, stijgt het totaaloordeel
over de rit met 0,11 punten’.

Tabel 2-8. Regressiecoëfficiënt per item. De afhankelijke variabele is totaaloordeel van de rit.

Model

Ongestandaardiseerde
coëfficiënten
B

Standaardfout

Gestandaardiseerde
coëfficiënten
bèta

t

p

(Constant)

1,86

0,13

13,93

≤0,001

Gestrest of ontspannen

0,17

0,02

0,21

8,09

≤0,001

Vervoerder deed alles om rit zo aangenaam mogelijk te maken

0,17

0,02

0,21

9,71

≤0,001

Punctualiteit

0,11

0,01

0,17

9,53

≤0,001

Prettig wachten op instaphalte/station

0,07

0,01

0,10

5,15

≤0,001

Klantvriendelijkheid personeel

0,07

0,02

0,11

3,56

≤0,001

Drukte voertuig

0,06

0,01

0,11

6,87

≤0,001

Medereizigers houden zich aan corona-regels

0,05

0,02

0,07

2,77

0,006

Mogelijkheid om te beschermen tegen corona-virus

0,05

0,02

0,06

2,52

0,012
0,034

Comfort

0,04

0,02

0,05

2,12

Medereizigers dragen een mondkapje

0,04

0,02

0,05

2,38

0,017

Netheid voertuig

0,03

0,02

0,03

1,45

0,148

Veiligheid rit
Reisinformatie rit

0,02

0,02

0,02

0,83

0,404

–0,02

0,02

–0,02

–1,12

0,261

Zichtbaarheid personeel

–0,02

0,01

–0,04

–1,64

0,101

Probleemloos uitstappen

–0,04

0,02

–0,04

–2,09

0,037
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2.5	Toetsing en beschouwing van de methode
voor toepassing in de OV-Klantenbarometer
3.0
De toegepaste methode was geselecteerd omdat deze
voldeed aan de cruciale kenmerken van de OV-Klanten
barometer 3.0 plus de eis van besmettingsvrij onderzoek.
Dit klanttevredenheidsonderzoek is erin geslaagd om in
grote lijnen een soortgelijke klanttevredenheid te meten
als in de OV-Klantenbarometer, maar hier zijn nog wel
kanttekeningen bij te plaatsen. We maakten hier gebruik
van een bestaande infrastructuur, van een al
grotendeels ingeregeld onderzoekspanel. De eisen en
wensen van dit onderzoek bleken daar goed, maar niet
perfect op te passen.

2.5.1 Toetsing van de eisen
Onderstaand schema geeft weer in hoeverre het nieuwe
onderzoek voldoet aan de lijst met vereiste elementen voor
toepassing in de OV-Klantenbarometer 3.0.
Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen
dit onderzoek en wat het onderzoek zou kunnen zijn. In dit
specifieke onderzoek is aan het enquêteren tijdens de rit
niet voldaan. Evenmin is in dit onderzoek voldaan aan de
vereiste representativiteit per concessie en de eisen waardering gehele ov en sturingsinformatie, maar dat is vanwege de (te) kleine schaal en niet een intrinsieke eigenschap van de methode.
Met andere woorden, mits er wordt opgeschaald, is de
methode kansrijk voor toepassing in de OV-Klantenbarometer 3.0. Versnelling van de responstijd is daarbij een aandachtspunt en verdient nader onderzoek.

Tabel 2-9. Vereiste elementen toepassing OV-Klantenbarometer 3.0

Onderzoekselement
Enquêteren over de rit
Enquêteren tijdens de rit
Statistisch correct
Geschikt weeg- en ophoogkader
Hoge respons
Onomstreden
Waardering gehele ov

Waardering totaaloordeel en deeloordelen
Representatief landelijk
Representatief per modaliteit
Representatief per concessie
Monitoringsinformatie
Sturingsinformatie

OV-KB Dit onderzoek








 Respondenten hebben een vragenlijst ingevuld over een specifieke rit, net als in de OV-Klantenbarometer.
moment of truth is binnen de gestelde marge van 48 uur, maar de gemiddelde responstijd van 17 uur
~ The
is voor verbetering vatbaar.
Vanwege uitgebreide kennis van achtergrondvariabelen is in dit onderzoek meer statistische
 controle mogelijk. Daarnaast is mogelijke longitudinale vraagstelling een meerwaarde.
Een geschikt weeg- en ophoogkader is nodig om te corrigeren voor non-respons en steekproeffluctuaties.
 Dit onderzoek gebruikt persoonsgewichten op basis van een groot aantal achtergrondkenmerken
 De 74% respons onder de panelleden is hoog.
Het onderzoek is inhoudelijk en methodisch in overeenstemming met de wens van de
 opdrachtgever(s) en de uitvoerder heeft geen belang bij de resultaten van het onderzoek.

 ~







Omdat de gehanteerde methode alle mobiliteit meet, komt het gehele OV ook aan bod. In deze toepassing is OV over water evenwel buiten beschouwing gelaten omdat de verwachting was dat er maar
enkele ritten gemeten zouden worden Zie representativiteit per modaliteit hieronder..
Vragenlijst kan grotendeels gelijk blijven; in de toekomst hoeven geen pandemiespecifieke

 vragen te worden opgenomen.
 Landelijke representativiteit is aan voldaan, en goed toetsbaar.
steekproefomvang voor trein hoofdrailnet, bus, tram, metro. In dit onderzoek niet voor
~ Voldoende
regionale trein. Representativiteit voor ov over water is bij deze aanpak nauwelijks haalbaar.
 In dit onderzoek was de steekproef te klein daarvoor.
 Ja, de onderzoeksresultaten laten goed zien hoe het ov ervoor staat (zie ook hoofdstuk 3).
 Verband houdend met de te kleine steekproef op concessieniveau.

LEGENDA




~

Ja, voldoet
Nee, voldoet niet
Voldoet niet vanwege de toegepaste schaal, maar kan mogelijk met opschaling wel worden bereikt
Voldoet deels

Hoofdstuk 2 – Aanpak
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2.5.2

Kanttekeningen bij deze methode

The moment of truth
De responstijd tussen het maken de rit en het invullen van
de enquête is voor verbetering vatbaar. De vragenlijst is snel
bij de respondent. Maar de respondent blijkt niet altijd zo
snel die vragenlijst te vinden en in te vullen, die doet daar
gemiddeld 17 uur over. Dat is traag, maar wordt als acceptabel beschouwd in dit onderzoek.9 De techniek is overigens
niet het probleem, maar misschien het communicatiekanaal.
Een berichtje per sms of Whatsapp of andere social media
heeft bijvoorbeeld een hogere attentiewaarde dan een
e-mailtje, en leidt dus mogelijk tot een snellere respons. Ook
is het mogelijk een in-app alert te genereren dat er een vragenlijst klaarstaat voor de respondent.
De vragenlijst
In een papieren dataverzameling is er meer ruimte dan op
een klein scherm. Toch is het goed gelukt om een evenwichtig en redelijk compleet klanttevredenheidsonderzoek
uit te voeren, zelfs met extra covid-19-gerelateerde vragen.
De vragenlijst is intern consistent en er zijn voldoende deeloordelen gescoord. Een aanzienlijk deel van de 35 vragen
in de OV-Klantenbarometer hebben een functie in (een of
meerdere) contractuele concessievoorwaarden. Een deel
van die vragen staan niet in de vragenlijst van dit onderzoek.
Overigens laat dezelfde methode zoals gehanteerd in dit
onderzoek ook toe meerdere vragen dan de gehanteerde
18 op te nemen.
Proportionaliteit
Het NVP verzamelt onder een selecte groep uit een groter
onderzoekspanel permanent locatiegegevens. Met de
goede detectie van modaliteit vinden we ov-reizigers. Maar,
conform de Nederlandse bevolking, reist een aanzienlijk
deel van de panelleden (zie tabel 3-1: 86%), niet per openbaar vervoer. Het zou effectiever en meer proportioneel
zijn om mensen op grond van een ov-reis te detecteren,
zonder daarvoor een veel grotere groep permanent te
volgen in alle reizen. Zo zal het ook gemakkelijker zijn om
steekproeven van voldoende omvang te halen in kleinere
eenheden als concessiegebieden. Zie ook Bijlage 7, waarin
een analyse van benodigde aantallen is gemaakt.

9	De onderzoekers betrokken bij dit klanttevredenheidsonderzoek
zijn van mening dat de beantwoording van de gehanteerde
vragen ook enige tijd na de rit kan plaatsvinden. Voor andere type
vragen geldt dit veel minder. Bijvoorbeeld voor een vraag als ‘ik
vind deze bus schoon en hygiënisch’ dan is het nuttig wanneer de
respondent na lezen van de vraag om zich heen kan kijken, een
oordeel kan vormen en dan de vraag direct beantwoordt. In de
huidige klantenbarometer staan diverse van dat type vragen,
daarom is voor de barometer gekozen voor het invullen van de
vragenlijst tijdens de rit.
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2.5.3	Voordelen van deze methode boven potlood en
papier
Contactloos meten van een specifieke ov-rit
De methode laat zien dat dit prima kan. De volgmethodiek
vindt mensen die daadwerkelijk een ov-rit maken en die
krijgen een vragenlijst, met een beperkt aantal vals-positieve
detecties. Er zijn aanwijzingen dat het aantal vals-negatieve
detecties ook beperkt is.
Kennis van achtergrondvariabelen
In enquêteonderzoek is het altijd belangrijk om de
vragenlijst zo kort mogelijk te houden, omdat een lange
vragenlijst negatieve invloed heeft op de respons. Voordeel
bij toepassing van deze methode is dat achtergrondvragen
niet opgenomen hoeven te worden. Die gegevens zijn
immers al bekend. Dit bespaart aanzienlijk op de lengte
van de vragenlijst. Deze gegevens kunnen tevens, zoals ook
hier is toegepast, worden gebruikt om voor selectiviteit te
corrigeren. Zo kon dit panel weer representatief worden
gemaakt door ondermeer naar leeftijd te wegen.
Mogelijkheid longitudinale vraagstelling
Nog niet toegepast, maar wel mogelijk: het leggen van
verbanden die je in een herhaald dwarsdoorsnedeonderzoek niet kunt onderzoeken. Het panel maakt het
mogelijk om het effect van een eventuele ingreep of
verandering bij dezelfde personen heel precies te meten.
Grip op het enquêteproces
De beschrijving in paragraaf 2.3 laat zien dat enige sturing
op de respons goed mogelijk is. Zo kon dus met een aantal
kleine ingrepen de methode beter passend gemaakt worden voor dit klanttevredenheidsonderzoek. Daarmee werd
voorkomen dat bepaalde logistieke beslissingen leidden tot
een ongewenste vertekening in de respons. De methode
biedt voldoende mogelijkheden om het veldwerkproces op
ambachtelijke wijze bij te schaven. Niet toegepast, maar
wel mogelijk zou bijvoorbeeld ook zijn om specifiek te
selecteren op bepaalde modaliteiten of regio’s.
Hoge respons
Een respons van 74% is zonder meer prima te noemen;
daardoor blijft selectieve vertekening beperkt.
2.5.4 Eindresultaat
Zonder te vergelijken met de OV-Klantenbarometer, is door
de oogharen een sterke gelijkenis zichtbaar in de gevonden
resultaten (zie het volgende hoofdstuk). Het is theoretisch
mogelijk dat er sprake is van toeval, maar de resultaten
suggereren dat hetzelfde begrip gemeten is als in de
OV-Klantenbarometer. Om daar zekerheid over te verkrijgen, is gelijktijdig schaduwonderzoek nodig.

3
3.1

Klantwaardering

Overzicht respons

In totaal hebben 13.857 Nederlanders van ten minste 16
jaar oud gedurende de onderzoeksperiode deel uitgemaakt
van het Nederlands Verplaatsingspanel en daarmee het
onderzoek. Een groot deel van het panel reisde gedurende
het onderzoek niet met het ov of hun ov-ritten voldeden
niet aan de selectiecriteria; er zijn naar 1.969 (14% het
panel) panelleden in totaal 4.426 vragenlijsten verstuurd.
De panelleden die benaderd zijn, ontvingen gemiddeld
twee vragenlijsten gedurende het onderzoek. Bij 352 (8%)
van de 4.426 uitgezette vragenlijsten werd de controlevraag negatief beantwoord. Het is onbekend in hoeverre
deze mensen de ov-rit inderdaad niet maakten, zich vergisten of niet mee wilden doen aan het onderzoek. Van de
4.426 verstuurde vragenlijsten werden er 3.256 compleet
ingevuld. De netto respons is daarmee 74%.
Openbaar vervoer over water maakt geen deel uit van dit
onderzoek. Gezien het kleine aandeel van dit vervoermiddel
in het ov is het bij voorbaat onrealistisch geacht om in de
onderzoeksperiode voldoende respons te behalen om zo
een klantoordeel over vervoer over water te kunnen geven.
Tabel 3-1. Overzicht (non-)respons.

Variabele

Aantal

Aantal NVP-leden in onderzoeksperiode.

13.857

Totaal aantal uitgestuurde vragenlijsten.

4.426

Aantal keer dat respondent startte met vragenlijst
invullen.

3.608

Aantal keer dat controlevraag negatief werd
beantwoord10.
Aantal compleet ingevulde vragenlijsten.
Netto respons: compleet ingevulde vragenlijsten
t.o.v. bevragingen.
Aantal unieke panelleden dat bevraagd is in
onderzoeksperiode.

352

Bijna de helft (n = 1.548) van de ingevulde vragenlijsten
ging over een treinrit op het hoofdrailnet. De regionale
trein heeft met 5% (n = 151) de laagste respons. 64% (n =
2.097) van de beoordeelde ritten vond plaats in de spits en
werkdag dal.
Tabel 3-2. Respons per tijdsstratum en modaliteit.

Tijdsstratum

Hoofdrailnet

Bus

Tram

Metro

Regionale Totaal
trein

Werkdag
spits

515

222

98

167

46

1.048

Werkdag
dal

444

285

112

166

42

1.049

Werkdag
avond

154

64

19

33

14

284

Zaterdag
overdag

177

100

45

56

25

403

Zaterdag
avond

28

7

4

8

3

50

Zondag
overdag

196

73

44

40

20

373

Zondag
avond

34

9

2

3

1

49

Totaal N

1.548

760

324

473

151

3.256

Totaal %

48%

23%

10%

15%

5%

100%

In totaal hebben 1.473 unieke panelleden gerespondeerd.
Meer dan de helft van de respondenten vulden een keer
een vragenlijst in. Het hoogste aantal ingevulde vragenlijsten door een respondent is 10.

3.256
3.256/4.426 = 74%
1.969

NVP-aandeel dat in onderzoeksperiode benaderd is.

1.969/13.857 = 14%

Gemiddeld aantal verstuurde vragenlijsten per
benaderd panellid.

1.969/4.426 = 2,25

10	Hiermee wordt bedoeld: de eerste vraag in de vragenlijst, of men in het ov heeft gereisd. Zie ook Bijlage 2.
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Tabel 3-3. Aantal ingevulde vragenlijsten per respondent.

Als we de gehaalde respons beschouwen is er het volgende
beeld:
	
Voor het hoofdrailnet zijn er ruim voldoende ingevulde
vragenlijsten. Volgens de normen uit de statistiek zijn
getallen als 260 (90% betrouwbaarheid) en 385 (95%
betrouwbaarheid) van belang. En volgens de ervaring
met de OV-Klantenbarometer is 1.000 een bekend getal
omdat bij dit aantal enquêtes verschillen in de tijd en
tussen bijvoorbeeld modaliteiten van 0,1 rapportpunt
kunnen worden aangetoond. Het hoofdrailnet voldoet
dus aan deze strenge eis.
	
Voor bus en metro gaat het statistisch ook prima met
ruim meer dan 385 waarnemingen. Tram zit daar net
onder maar een aantal van 324 geslaagde enquêtes ligt
niet ver af van de gewenste 385.
	Voor regionale trein is de behaalde respons eigenlijk te
klein om een solide statistiek op te baseren. Er is voor
gekozen regionale trein wel steeds mee te nemen in de
resultaten met de bemerking voorzichtig te zijn met de
interpretatie.

Aantal ingevulde
vragenlijsten
door een respondent

Aantal respondenten
dat dit aantal
vragenlijsten invulde

% van unieke
respondenten

1

813

55%

2

250

17%

3

129

9%

4

101

7%

5

55

4%

6

55

4%

7

35

2%

8

14

1%

9

20

1%

10

1

0%

Tabel 3-4. Unieke respondenten per modaliteit.

Modaliteit

1.548

720

Regionaal ov

1.708

753

Bus

760

319

Tram

324

161

Metro

473

198

Totaal

Klanttevredenheid ov-reizigers 2020 tijdens COVID-19

Unieke respondenten

Hoofdrailnet

Regionale trein

20

Respons

151

75

3.256

1.473

3.2

Overzicht totaaloordeel rit en voertuig

In deze paragraaf staan het algemeen oordeel, de
standaarddeviatie, het aandeel onvoldoendes (rapport
cijfers 1 t/m 5) en het aandeel topscores (rapportcijfers 9
en 10) van deze meting weergegeven voor de modaliteiten.
De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van
de gegeven rapportcijfers in de steekproef rondom het
gemiddelde rapportcijfer.
De ritten in de regionale trein hebben met een 8,3 het
hoogste totaaloordeel van de rit gekregen. De metro heeft
met een 7,6 het laagste totaaloordeel van de rit gekregen.
Voor regionale trein is de behaalde respons eigenlijk te klein
om een solide statistiek op te baseren. Er is voor gekozen
regionale trein wel steeds mee te nemen in de resultaten
met de bemerking voorzichtig te zijn met de interpretatie.
Tabel 3-5. Overzicht totaaloordeel rit.

Totaaloordeel rit
Hoofdrailnet

Standaardfout* Standaarddeviatie Onvoldoende Topscore

7,9

0,04

1,50

6%

34%

Regionaal OV

7,9

0,04

1,52

8%

36%

Bus

8,0

0,06

1,62

10%

44%

Tram

7,9

0,08

1,52

7%

31%

Metro

7,6

0,07

1,46

9%

24%

Regionale trein

8,3

0,08

1,03

1%

45%

Totaal OV

7,9

0,03

1,51

7%

35%

* D it getal X 1,96 geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval aan van het gemiddelde. Voor bijvoorbeeld bus ligt dit op
7,9-8,1 en voor regionale trein op 8,1-8,5.

De ritten in de regionale trein hebben met een 8,3 het
hoogste totaaloordeel over het voertuig gekregen. De
metro heeft met een 7,6 het laagste totaaloordeel over het
voertuig gekregen.
Tabel 3-6. Overzicht totaaloordeel voertuig.

Totaaloordeel
voertuig

Standaardfout* Standaarddeviatie Onvoldoende Topscore

Hoofdrailnet

7,9

0,03

1,27

3%

29%

Regionaal OV

7,9

0,03

1,38

7%

35%

Bus

8,0

0,05

1,35

6%

40%

Tram

8,0

0,08

1,40

4%

31%

Metro

7,6

0,07

1,43

12%

26%

Regionale trein

8,3

0,09

1,13

3%

49%

Totaal OV

7,9

0,02

1,33

5%

32%

* D it getal X 1,96 geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval aan van het gemiddelde. Voor bijvoorbeeld bus ligt dit op
7,9-8,1 en voor regionale trein op 8,1-8,5.
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3.3

Resultaten deeloordelen

3.3.1 Resultaten ov als geheel
Reizigers beoordelen hun rit in het openbaar vervoer
gemiddeld met een 7,9. Zo’n zeven op de tien respondenten (69%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of hoger.
35% gaf de ov-rit zelfs een 9 of een 10. Zeven procent van
de respondenten beoordeelde hun ov-rit met een onvoldoende. De hoogste beoordeling werd gegeven aan ‘reisinformatie rit’ (8,6), de laagste beoordeling aan ‘zichtbaarheid
personeel’ (5,9).
Het best scorende deeloordeel in het openbaar vervoer is
reisinformatie tijdens de rit, met een gemiddeld rapportcijfer
van 8,6 en een hoge score voor alle modaliteiten. Verder
scoren punctualiteit, veiligheid en probleemloos uitstappen
(alle gemiddeld 8,3) een hoge klantwaardering. De vraag van
probleemloos uitstappen is gerelateerd aan besmettingsgevaar tijdens het reizen; de hoge score laat zien dat de gemiddelde reiziger bij het uitstappen geen probleem ervaart.
Op het item drukte in het voertuig is de gemiddelde score
een 6,8 (tussen de 6,3 en 6,9 voor de verschillende modaliteiten). Naar verhouding is dit een matige score, zeker
gezien de lage bezetting in het ov gedurende de meetperiode. Dit is de duiden als een pandemie-effect: wat in een
normale situatie als rustig wordt beschouwd voelt tijdens
de pandemie als druk.

3.3.2 Resultaten hoofdrailnet
Reizigers op het hoofdrailnet beoordeelden hun rit in het
openbaar vervoer met een 7,9. Zo’n zeven op de tien respondenten (70%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of
hoger. Zes procent van de respondenten beoordeelde de
rit op het hoofdrailnet met een onvoldoende en 34% gaf de
rit een 9 of een 10. De hoogste beoordeling werd gegeven
aan ‘reisinformatie rit’ (8,7), de laagste beoordeling aan
‘zichtbaarheid personeel’ (5,5).
Het was beleid bij de NS (en andere vervoerders) om zo min
mogelijk besmettingsrisico voor personeel en reizigers te
veroorzaken en dus niet onnodig door de trein te bewegen.
Het kan zijn dat de meeste reizigers daar niet van op de
hoogte waren en dit item negatief beoordelen. De regressieanalyse (paragraaf 2.4.5) laat evenwel zien dat de invloed van
dit deeloordeel op het totaaloordeel klein is. De score is dan
wel negatief, maar het legt weinig gewicht in de schaal.
3.3.3

Resultaten regionaal ov

Resultaten bus
Reizigers in de bus beoordeelden hun rit in het openbaar
vervoer met een 8,0. Zo’n zeven op de tien respondenten
(67%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of hoger. Tien
procent van de respondenten beoordeelde de busrit met
een onvoldoende en 44% gaf de busrit een 9 of een 10. De
hoogste beoordeling werd gegeven aan ‘reisinformatie rit’
en ‘probleemloos uitstappen’ (8,4), de laagste beoordeling
aan ‘drukte voertuig’ (6,9).

Tabel 3-7. Resultaten gehele ov.

OV geheel

Trein hoofdrailnet

OV regionaal

Bus

Tram

Metro

Prettig wachten op instaphalte/station

Item

7,8

7,8

7,7

7,9

7,5

7,5

Regionale trein
8,3

Punctualiteit

8,3

8,4

8,2

7,8

8,4

8,4

9,4

Reisinformatie rit

8,6

8,7

8,4

8,4

8,1

8,5

9,3

Veiligheid rit

8,3

8,5

8,1

8,3

8,2

7,7

9,1

Netheid voertuig

7,9

7,9

7,8

7,9

7,9

7,6

8,2

Comfort

8,1

8,3

7,9

8,0

7,6

7,6

8,5

Zichtbaarheid personeel

5,9

5,5

6,2

7,5

6,9

3,8

5,4

Klantvriendelijkheid personeel

7,1

7,1

7,2

7,8

6,9

5,1

8,5

Gestrest of ontspannen

7,9

8,0

7,8

8,0

7,8

7,4

8,6

Mogelijkheid om te beschermen tegen corona-virus

7,7

8,0

7,5

7,4

7,7

7,3

8,2

Medereizigers houden zich aan corona-regels

7,1

7,2

7,0

7,2

7,4

6,4

8,0

Drukte voertuig

6,8

6,9

6,6

6,9

6,6

6,3

6,5

Probleemloos uitstappen

8,3

8,4

8,3

8,4

8,1

8,0

8,9

Vervoerder deed alles om rit zo aangenaam mogelijk te maken

7,5

7,5

7,5

7,5

7,4

7,4

7,9

Medereizigers dragen een mondkapje

8,0

8,2

7,9

8,1

8,1

7,4

8,7

Totaaloordeel voertuig

7,9

7,9

7,9

8,0

8,0

7,6

8,3

Totaaloordeel rit

7,9

7,9

7,9

8,0

7,9

7,6

8,3
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Resultaten tram
Reizigers in de tram beoordeelden hun rit in het openbaar
vervoer met een 7,9. Zo’n zeven op de tien respondenten
(74%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of hoger.
Zeven procent van de respondenten beoordeelde de tramrit met een onvoldoende en 31% gaf de rit een 9 of een 10.
De hoogste beoordeling werd gegeven aan ‘punctualiteit’
(8,4), de laagste beoordeling aan ‘drukte voertuig’ (6,6).
Resultaten metro
Reizigers in de metro beoordelen hun rit in het openbaar
vervoer met een 7,6. Zo’n zes op de tien respondenten
(59%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of hoger.
Negen procent van de respondenten beoordeelde de
metrorit met een onvoldoende en 24% gaf de rit een 9 of
een 10. De hoogste beoordeling werd gegeven aan ‘reis
informatie rit’ (8,5), de laagste beoordeling aan ‘zichtbaarheid personeel’ (3,8).
Metro scoort over de hele linie beduidend lager dan de
andere modaliteiten, zowel in het totaaloordeel als in de
deeloordelen. Verder scoort metro vaak een hoger percentage onvoldoendes en een lager percentage topscores dan
de andere modaliteiten. Metro wijkt zichtbaar af van alle
andere modaliteiten, waarvan de scores redelijk dicht bij
elkaar liggen. Het kan zijn dat mensen juist in deze pandemieperiode kritischer zijn over de metro11 , waar je doorgaans meer te maken hebt met drukte en medereizigers.
Een andere verklaring is mogelijk te vinden in een afwijkende samenstelling van de groep respondenten in deze
periode12:
	
Sterk oververtegenwoordigd zijn vrouwen (63% tegen
54% gemiddeld) en leden van vier-persoonshuishoudens
(37% tegen 24%).
	
Sterk ondervertegenwoordigd zijn hoger opgeleiden (5%
tegen 14%) en alleenstaanden (25% tegen 35%).

rit in de regionale trein met een onvoldoende en 45% gaf de
rit een 9 of een 10. De hoogste beoordeling werd gegeven
aan ‘punctualiteit’ (9,4), de laagste beoordeling aan ‘zichtbaarheid personeel’ (5,4).
3.3.4 Eindresultaat
Zonder te vergelijken met de OV-Klantenbarometer, is door
de oogharen een sterke gelijkenis zichtbaar in de gevonden
resultaten. Het totaaloordeel past gemiddeld goed in de
reeks cijfers van de OV-Klantenbarometer van de laatste
jaren. Tegelijkertijd is er veel anders dan andere jaren in het
ov en daardoor ongetwijfeld ook in de beleving van het
openbaar vervoer. Door het veel lagere ov-gebruik,
schommelend tussen de 30 en 50% van de aantallen in
2019, is het veel rustiger in de voertuigen. De reizigers
zullen bijna altijd een zitplaats hebben kunnen vinden
bijvoorbeeld.
Dagelijkse reizigers zullen, in vergelijking tot de responsgroep van de ov-klantenbarometer, veel minder in de
responsgroep voorkomen. Een belangrijke groep, de
houders van een ov-studentenkaart, zullen dankzij de
gesloten universiteiten, hogescholen en roc’s nauwelijks
gereisd hebben.
Hetzelfde geldt voor de grote groep kantoorwerkers die in
deze periode veel thuisgewerkt hebben. Het is mogelijk dat
deze zeer frequente reizigers, die doorgaans kritisch zijn,
door hun absentie de cijfers voor 2020 omhoog trekken.
Daar staat dan tegenover dat een deel van de incidentele
reizigers ook in de respondentgroep ontbreekt. Dagjesmensen en toeristen (waaronder buitenlandse) maken
normaal gesproken veel gebruik van het stadsvervoer, en
die reizigers waren er ook in deze periode nauwelijks.
Hun aanwezigheid blijkt doorgaans juist het gemiddelde
omhoog te trekken, zoals ook bleek uit de analyse van de
niet-Nederlandstalige respondenten in de OV-klanten
barometer 2019.

Resultaten regionale trein
Belangrijk om te vermelden is dat 151 vragenlijsten zijn
ingevuld, wat een kleine steekproef is en daarmee de resultaten minder betrouwbaar maakt.
Reizigers in de regionale trein beoordeelden hun rit in het
openbaar vervoer met een 8,3. Zo’n acht op de tien respondenten (79%) geven hiervoor een rapportcijfer van 8 of
hoger. Eén procent van de respondenten beoordeelde de

11 In de OV-Klantenbarometer wijkt metro niet zo sterk af van de andere modaliteiten, zie www.ovklantenbarometer.nl.
12	De kennis van die achtergrond van de respondenten is veel groter dan gebruikelijk in de OV-Klantenbarometer, omdat de standaard papieren
vragenlijst van de OV-Klantenbarometer veel minder vragen op achtergrond heeft dan wat er bekend is van de panelleden. Het is niet bekend
of de metroreiziger in het verleden ook zo sterk afweek van de gemiddelde ov-reiziger.

Hoofdstuk 3 – Klantwaardering
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Bijlage 1 – Disclaimer niet-vergelijkbaarheid

Vanwege de (1) totaal afwijkende situatie in het ov en (2) de
afwijkende methode van dataverzameling kunnen de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 2020 niet vergeleken worden met de reeks van onderzoeksresultaten
van de OV-Klantenbarometer tot en met 2019. De vragenlijst is deels wel op hetzelfde fundament gebaseerd als die
van de OV-Klantenbarometer, zodat we wel weten dat we
een aantal dezelfde items hebben gemeten als in de
OV-Klantenbarometer. De vragenlijst in het onderzoek van
2020 was evenwel noodzakelijkerwijs korter dan die van de
OV-Klantenbarometer, ook al omdat er ruimte nodig was
om specifieke corona-gerelateerde vragen te stellen.
Vandaar dat we spreken over een aantal dezelfde items,
maar zijn zeker niet alle items dezelfde als in de OV-Klantenbarometer.
De gekozen methode en de schaal van de dataverzameling
beperkt de gebruiksmogelijkheden van het onderzoek van
2020:
	
Als beleidsondersteunend instrument is het goed
geschikt. Het onderzoek laat zien hoe de reizigers in het
algemeen hebben gereageerd op de corona-gerelateerde maatregelen en hoe de waardering voor het ov
was in deze bijzondere periode.
	
Als instrument voor concessiemanagement en voor het
vinden van concrete verbeterpunten kan het onderzoek
alleen in beperkte zin worden gebruikt. Er is zicht op de
beoordeling van de reiziger per modaliteit, maar niet per
concessiegebied. Uitspraken over bus bijvoorbeeld gelden voor heel Nederland gemiddeld. Daarnaast is een
vragenlijst gebruikt met een beperktere hoeveelheid
items dan gebruikelijk in de OV-Klantenbarometer.
Door de beperkte omvang van het NVP is de steekproef in
dit onderzoek is simpelweg te klein om, zoals in de
OV-Klantenbarometer, op het niveau van elk concessie
gebied voldoende waarnemingen te doen voor een

betrouwbaar onderzoeksresultaat. De methode van de
OV-Klantenbarometer met meting in een vastgesteld aantal
ov-ritten per gebied, zorgt voor een zodanige sturing in de
waarnemingen dat ook de kleine en dunbevolkte concessiegebieden goed bemeten worden. In de aanpak in dit
onderzoek met het NVP is zo’n sturing niet mogelijk. Deze
is letterlijk en figuurlijk volgend: de onderzoeker kan niet
anders doen dan de mobiliteit van het onderzoekspanel
volgen, een ov-rit signaleren en dan een uitnodiging sturen.
Kort gezegd komt het erop neer dat er een extreem grote
steekproef nodig is om een deelsteekproef van voldoende
omvang te bereiken in bijvoorbeeld de busconcessie Zeeland. Zeker wanneer wordt bedacht dat het gemiddelde
reizigersvolume niet meer dan 40-50% van het niveau 2019
was. Consequentie daarvan is dat het onderzoek 2020 niet
geschikt is om de klantwaardering op het niveau van een
individuele concessie te evalueren.
Een ander belangrijk verschil tussen de OV-Klanten
barometer en het onderzoek 2020 dient volledigheidshalve
ook te worden vermeld. Het NVP is samengesteld voor een
representatieve groep Nederlanders, wat anders is dan een
representatieve groep ov-reizigers in Nederland, zoals in
de OV-Klantenbarometer. Statistische herweging is natuurlijk mogelijk, maar met een beperkte scope. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de groep van niet-Nederlandstalige
reizigers13. Die groep bestaat uit toeristen en expats en die
zijn niet vertegenwoordigd in het onderzoekspanel.
Het klanttevredenheidsonderzoek OV 2020 is wel geschikt
om de beleidsvragen op nationaal niveau te beantwoorden.
Er is een onderzoek uitgevoerd onder een grote steekproef
(ruim 3.000 responsen voor evenzoveel ritten), waarbij ook
de deelsteekproeven voor afzonderlijke modaliteiten trein,
bus, tram en metro van voldoende omvang waren. Het
onderzoek geeft dan ook een goed beeld van de klant
tevredenheid in het ov in coronatijd.

13	CROW-KpVV, 2019, Resultaten onderzoek OV-Klantenbarometer 2018. Dit onderzoek liet zien dat het uitzetten van een Engelstalige vragenlijst
invloed heeft op de onderzoeksresultaten.

Bijlage 1 – Disclaimer niet-vergelijkbaarheid
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Bijlage 2 – Procedure bevraging

De eerste ov-rit die iemand maakte is de zogenaamde
enquêterit; over die rit gingen de vragen. De vragenlijst
startte evenwel met een controlevraag. Die luidde: ‘Heeft u
op [datum] in de [dagdeel] een rit gemaakt met de [modaliteit]’? Dit was nodig om te checken of de automatische
registratie van de ov-rit juist was en of de respondent ook
goed voor ogen had dat de vragen die volgden over die rit
gingen. Daarna is gevraagd of men over die rit enkele
vragen wilde beantwoorden. Een beperkt aantal mensen
geeft aan dat het niet klopt dat men een rit heeft gemaakt.
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Vervolgens ging een time-out periode waarbinnen geen
nieuwe verzoeken tot invulling van een vragenlijst werden
gedaan. Deze periode gold ook voor die de controlevraag
negatief beantwoordden of weigerden dezee te beantwoorden. Na het verstrijken van (initieel) 30 dagen gold
weer dat de eerstkomende rit de enquêterit was.
In zowel de lengte van de time-out periode als het principe
om de eerstmogelijke rit te bevragen zijn aanpassingen
gemaakt gedurende de looptijd van het onderzoek.
Deze aanpassingen zijn beschreven in paragraaf 2.4.

Bijlage 3 – Methode weging

De dataverzameling betreft een steekproef uit NIPObase
van Kantar. Het blijkt dat niet alle bevolkingsgroepen, zoals
bijvoorbeeld jongeren, evenredig in de data voorkomen.
Daarom is een weging naar de populatie noodzakelijk
(16 jaar en ouder). Er is daartoe een weging toegepast op
het gehele panel die er voor zorgt dat het bestand wel
representatief is voor bevolkingsgroepen. Daarna zijn de
ov-ritten geselecteerd met behoud van deze weging.
Hieronder volgt een uitleg van de methode.
De data van dagelijkse verplaatsingen die het NVP-panel
oplevert kan door non-respons leiden tot vertekening van
de resultaten. Non-respons kan leiden tot een kleiner
aantal waarnemingen in totaal, of een kleiner aantal voor
een specifieke groep (selectieve non-respons). Het eerste
hoeft niet te leiden tot verkeerde uitkomsten, maar dit
betekent wel dat betrouwbaarheidsmarges wat groter
kunnen zijn. Het tweede kan leiden tot een onder- of oververtegenwoordiging van specifieke groepen. Hierdoor kan
een schatting te hoog of te laag uitvallen.
Een veel gebruikte methode om uitkomsten aan te passen
naar aanleiding van selectieve non-respons is het gebruik
van weging. Er zijn meerdere wegingsmethoden beschikbaar, waarvan de meest gebruikte zijn: post-stratificatie,
lineair wegen en multiplicatief wegen14. De eerste is vooral
toepasbaar in een relatief homogene dataset. In ons geval
is dit niet toepasbaar in verband met het grote aantal strata
(veel verschillende variabelen en waarden), waardoor er
strata kunnen zijn met geen of te weinig waarnemingen.
Lineair wegen kan leiden tot negatieve gewichten, terwijl
het iteratieve proces van multiplicatief wegen altijd leidt tot
positieve gewichten. Er is daarom gekozen voor multiplicatief wegen als oplossing.
Op basis van de ideaalverdelingen van de zogenaamde
gouden standaard van MOA weten we wat de verdeling is
voor elk van de variabelen in het NVP. Op basis daarvan
kunnen we voor de data van een specifieke periode per

variabele bepalen of deze representatief is of niet. Ondervertegenwoordigde groepen krijgen een hoger persoonsgewicht mee, en oververtegenwoordigde groepen een
lager persoonsgewicht. Op basis van de gewogen
gegevens zijn de data representatief te noemen voor de
aangepaste variabelen.
In grote lijnen ziet de methodiek er als volgt uit:
	
Initialiseer de gewichten op 1 voor alle panelleden die in
de gevraagde periode een trip hebben gemaakt.
	
Start de iteratie-loop.
	
Start de attributen-loop (loop één voor één over de
verschillende attributen en de verschillende waarden
combinaties)
-	
Bepaal voor de attribuut-waardecombinatie
(b.v. geslacht-man) de verdeling in de steekproef
(# items/# totaal)
-	
Bepaalde de multiplier (MOA ideaalwaarde / (Waarde
uit stap 1.))
-	
Pas de multiplier toe op alle panelladen met deze attribuut-waardecombinatie door het huidige gewicht te
vermenigvuldigen met de multiplier.
	
Deze loop eindigt als alle attribuut-waardecombinaties
zijn afgelopen.
	
G eef de hoogste multiplier uit deze loop terug aan de
iteratie-loop.
-	
De iteratie-loop wordt steeds opnieuw uitgevoerd tot
de maximale multiplier lager is dan de gewenste
maximale afwijking.
-	
Als terugvaloptie hebben we toegevoegd dat het
maximale iteraties instelbaar is. Het kan namelijk voorkomen dat het iteratieve proces nooit onder de
gewenste afwijking komt.
Op deze manier hebben alle deelnemers een persoons
gewicht gekregen. Het resultaat is een betere verdeling
over de gehanteerde variabelen en betere schattingen van
de resultaten (gemiddelde waarderingen). Voor statistische
toetsingen en voor de berekening van bepaalde spreidingsmaten zoals de standard-error is als laatste stap de weegfactor gedeeld door het gemiddelde zodat de gemiddelde
weegfactor 1.00 is. Dat is nodig omdat dit type gegevens
samenhangt met de steekproefgrootte.

14 Jelke Bethlehem. (2008). Wegen als correctie voor non-respons. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Bijlage 3 – Methode weging
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Bijlage 4 – Ongewogen resultaten

Tabel B4-1. Resultaten geheel ov en regionaal ov ongewogen en gewogen.

Gehele OV
Item

Regionaal OV

Ongewogen

Gewogen

Ongewogen

Gewogen

Prettig wachten op instaphalte/station

7,8

7,8

7,8

7,7

Punctualiteit

8,4

8,3

8,3

8,2

Reisinformatie rit

8,7

8,6

8,6

8,4

Veiligheid rit

8,5

8,3

8,4

8,1

Netheid voertuig

8,0

7,9

8,0

7,8

Comfort

8,3

8,1

8,2

7,9

Zichtbaarheid personeel

6,0

5,9

6,6

6,2

Klantvriendelijkheid personeel

7,5

7,1

7,7

7,2
7,8

Gestrest of ontspannen

8,2

7,9

8,1

Mogelijkheid om te beschermen tegen corona-virus

8,0

7,7

7,9

7,5

Medereizigers houden zich aan corona-regels

7,5

7,1

7,5

7,0

Drukte voertuig

7,0

6,8

6,9

6,6

Probleemloos uitstappen

8,5

8,3

8,5

8,3

Vervoerder deed alles om rit zo aangenaam mogelijk te maken

7,8

7,5

7,8

7,5

Medereizigers dragen een mondkapje

8,2

8,0

8,3

7,9

Totaaloordeel voertuig

8,1

7,9

8,1

7,9

Totaaloordeel rit

8,1

7,9

8,1

7,9

Tabel B4-2. Resultaten bus, hoofdrailnet en metro ongewogen en gewogen.

Bus
Item

Ongewogen

Hoofdrailnet
Gewogen

Ongewogen

Metro
Gewogen

Ongewogen

Gewogen

Prettig wachten op instaphalte/station

7,8

7,9

7,8

7,5

7,8

7,5

Punctualiteit

8,0

7,8

8,4

8,4

8,5

8,4

Reisinformatie rit

8,6

8,4

8,7

8,5

8,5

8,5

Veiligheid rit

8,5

8,3

8,5

7,7

8,1

7,7

Netheid voertuig

8,3

7,9

7,9

7,6

7,7

7,6

Comfort

8,2

8,0

8,3

7,6

8,0

7,6

Zichtbaarheid personeel

7,9

7,5

5,5

3,8

3,6

3,8

Klantvriendelijkheid personeel

8,1

7,8

7,1

5,1

5,6

5,1

Gestrest of ontspannen

8,2

8,0

8,0

7,4

7,9

7,4

Mogelijkheid om te beschermen tegen corona-virus

7,9

7,4

8,0

7,3

7,6

7,3

Medereizigers houden zich aan corona-regels

7,7

7,2

7,2

6,4

7,0

6,4

Drukte voertuig

7,0

6,9

6,9

6,3

6,7

6,3

Probleemloos uitstappen

8,6

8,4

8,4

8,0

8,4

8,0

Vervoerder deed alles om rit zo aangenaam mogelijk te maken

7,9

7,5

7,5

7,4

7,6

7,4

Medereizigers dragen een mondkapje

8,6

8,1

8,2

7,4

7,6

7,4

Totaaloordeel voertuig

8,3

8,0

7,9

7,6

7,8

7,6

Totaaloordeel rit

8,3

8,0

7,9

7,6

7,9

7,6
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Tabel B4-3. Resultaten regionale trein en tram ongewogen en gewogen.

Regionale trein
Item

Ongewogen

Tram
Gewogen

Ongewogen

Gewogen

Prettig wachten op instaphalte/station

8,1

8,3

7,8

7,5

Punctualiteit

9,0

9,4

8,4

8,4

Reisinformatie rit

9,1

9,3

8,4

8,1

Veiligheid rit

9,0

9,1

8,3

8,2

Netheid voertuig

8,2

8,2

8,0

7,9

Comfort

8,6

8,5

8,1

7,6

Zichtbaarheid personeel

5,1

5,4

7,2

6,9

Klantvriendelijkheid personeel

7,4

8,5

7,6

6,9

Gestrest of ontspannen

8,6

8,6

8,1

7,8

Mogelijkheid om te beschermen tegen corona-virus

8,2

8,2

7,9

7,7

Medereizigers houden zich aan corona-regels

7,9

8,0

7,4

7,4

Drukte voertuig

7,3

6,5

6,8

6,6

Probleemloos uitstappen

8,9

8,9

8,4

8,1

Vervoerder deed alles om rit zo aangenaam mogelijk te maken

8,0

7,9

7,8

7,4

Medereizigers dragen een mondkapje

8,7

8,7

8,2

8,1

Totaaloordeel voertuig

8,4

8,3

8,1

8,0

Totaaloordeel rit

8,4

8,3

8,1

7,9

Bijlage 4 – Ongewogen resultaten
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Bijlage 5 – Achtergrondinformatie respons

Tabel B5-1. Achtergrondinformatie.

Variabele

Waarde

Leeftijdsklasse

Geslacht
Stedelijkheidsgraad

Huishoudtype

Huishoudgrootte

jonger dan 18

N

Verdeling respons
ongewogen

Werkstatus

Ongewogen

Gewogen

28

1%

2%

8,5

375

12%

39%

7,7

7,5

28 tot 40

832

25%

19%

7,9

7,9

41 tot 64

8,7

1.484

46%

28%

8,2

8,1

65+

537

17%

12%

8,7

8,6

Man

1.569

48%

46%

8,2

8,0

Vrouw

1.687

52%

54%

8,0

7,8

Zeer sterk

1.280

39%

43%

8,0

8,0

Sterk

1.171

36%

29%

8,2

7,8
8,0

Matig

381

12%

15%

8,3

Weinig

289

9%

10%

8,1

7,9

Niet

135

4%

3%

8,0

7,8

Alleenstaand

1.152

35%

35%

8,1

7,8

Huishouden met kinderen;
leeftijd jongste kind t/m 12 jaar

487

15%

14%

7,8

7,8

Huishouden met kinderen;
leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar

224

7%

9%

8,0

7,7
8,1

Samenwonend zonder kinderen

1.393

43%

42%

8,3

1

1.152

35%

35%

8,1

7,8

2

1.149

35%

24%

8,3

8,4

3

357

11%

11%

7,9

7,5

4

423

13%

24%

7,9

7,8

5

142

4%

5%

8,1

7,5

6

18

1%

0%

8,7

8,8

7

14

0%

1%

8,3

8,9

1

0%

0%

9,0

9,0

Meer dan 2x modaal

419

13%

33%

8,2

8,2

2x Modaal

313

10%

12%

8,1

7,3

1-2x Modaal

891

27%

18%

8,1

7,9

Modaal

556

17%

10%

8,2

8,1

Beneden modaal

448

14%

15%

8,1

7,7
7,9

Minimum

187

6%

11%

8,0

Onbekend

442

14%

0%

8,0

7,7

1.819

56%

37%

8,1

7,9

Werkzaam in loondienst
Werkzaam bij de overheid

232

7%

6%

7,9

8,1

Zelfstandig ondernemer

163

5%

4%

8,1

8,1

Werkloos \\ werk-zoekend \\ bijstand

125

4%

5%

8,1

7,8

Studerend \\ schoolgaand (15+)

302

9%

24%

7,9

7,5

Huisvrouw \\ huisman \\ anders

71

2%

12%

8,4

8,2

Gepensioneerd of VUT

414

13%

10%

8,7

8,5

Arbeidsongeschikt

115

4%

3%

7,9

8,0

15

0%

0%

7,4

7,8

Onbekend
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Totaaloordeel rit

18 tot 27

8
Jaarinkomen

Verdeling
gewogen
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Tabel B5-1. Achtergrondinformatie. (vervolg)

Variabele

Waarde

Opleidingsniveau

HBO-\\WO-master of doctoraal

559

17%

14%

Verdeling
gewogen

Totaaloordeel rit
Ongewogen

Gewogen

8,2

8,1

HBO-\\WO-bachelor of kandidaats

904

28%

20%

8,2

8,1

552

17%

14%

8,0

7,8

MBO 2, 3, 4 of MBO oude structuur

775

24%

27%

8,1

7,9

MAVO \\ eerste 3 jaar HAVO en VWO
\\ VMBO (theoretische en gemengde
leerweg)

210

6%

5%

8,2

7,6

LBO \\ VBO \\ VMBO (kader- en
beroepsgerichte leerweg) \\ MBO 1

204

6%

8%

8,1

8,1

44

1%

12%

7,8

7,6

Onbekend
Ja
Nee
Autobezit

Verdeling respons
ongewogen

HAVO en VWO bovenbouw \\
HBO-\\WO-propedeuse

Geen \\ Basisonderwijs
Rijbewijs

N

8

0%

0%

7,4

7,5

1.694

52%

44%

8,3

8,1

239

7%

8%

7,8

7,2

Onbekend

1.323

41%

48%

8,0

7,8

Ja

1.335

41%

35%

8,3

8,0

598

18%

17%

8,0

7,9

1.323

41%

48%

8,0

7,8

Nee
Onbekend

Bijlage 5 – Achtergrondinformatie respons
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Bijlage 6 – Stroomschema

Het gehele proces van ov-rit naar ingevulde vragenlijst
vormt een keten waarbinnen verschillende partijen stappen
uitvoeren. Deze keten staat schematisch geillustreerd in
onderstaande figuur:

Start

Panellid

Panellid

Maakt een OV-rit en
heeft Kantar app aan

Verzendt verplaatsingsdata
bij internetverbinding

Constateert de OV-rit en
herleidt ritgegevens

DAT

Verwijdert ritgegevens
Aan ten minste 1 check
wordt niet voldaan.

- Check of rit voldoende recent is (< 48 u).
- Check of respondent niet afgelopen x dagen al benaderd is.
- Check van overige maatregelen ten behoeve van respons en kwaliteit.

DAT

Toetst of panellid
uitgenodigd wordt:

Verzendt naar DAT:
- Time stamp
- Modaliteit
- Lijnnummer / Treinserie
- NVP ID
Stopt enquêteproces

DAT

Verzendt naar Kantar:
- Controlevraag
- NVP ID

Panellid
Start enquêteproces
bij panellid

Ontvangt resultaten en verstuurt deze
met NVP ID naar Goudappel

Figuur B6-1. Stroomschema vanaf rit panellid tot analyse.
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Heeft u op [Datum] in de [Dagdeel]
een rit gemaakt in het openbaar
vervoer met de [Modaliteit]?

Panellid

Goudappel

Start
analyse en rapportage

Beantwoordt
controlevraag:

Nee
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Doorloopt vragenlijst en
verzendt resultaten

Start vragenlijst

Bijlage 7 – Verkenning groter en ander panel

Op basis van dit onderzoek is een inschatting te maken van
de respons bij een groter en uit ov-reizigers bestaand panel
in een onderzoeksperiode van 1 jaar.
Tabel B7-1. Samenvatting respons onderzoek.

Tabel B7-2. Samenvatting verwachte respons bij opschaling.

Variabele

Aantal

Verwachte grootte ov-reizigers panel.

20.000

Inschatting van aandeel dat ov-reizen
maakt, gedurende onderzoeksperiode.

95%

Variabele

Aantal

Ingevulde vragenlijsten t.o.v. bevragingen.

74%

Aantal NVP leden in onderzoeksperiode.

13.857

Totaal aantal uitgestuurde vragenlijsten.

4.426

Gemiddeld aantal verstuurde vragenlijsten
per benaderd panellid NS bij 1 jaar meten.

2,25 * 12/5 ≈ 5.
We hanteren 7 (zie toelichting).

Aantal keer dat respondent startte met vragenlijst
invullen.

3.608

Verwacht aantal ingevulde vragenlijsten
bij 1 jaar meten.

20.000 * 95% * 74% * 7 ≈ 98.000

Aantal keer dat controlevraag* negatief werd beantwoord.

352

Aantal compleet ingevulde vragenlijsten.

3.256

Netto respons: compleet ingevulde vragenlijsten
t.o.v. bevragingen.

3.256/4.426 = 74%

Aantal unieke panelleden dat bevraagd is in onderzoeksperiode.

1.969

NVP aandeel dat in onderzoeksperiode benaderd is.

1.969/13.857 = 14%

Gemiddeld aantal verstuurde vragenlijsten per bena- 1.969/4.426 = 2,25
derd panellid.

Een groot deel van de leden van het NVP reisde gedurende
het onderzoek niet met het ov of hun ov-ritten voldeden
niet aan de selectiecriteria; er zijn naar 14% van de panel
leden vragenlijsten gestuurd. Bij 352 (8%) van de 4.426
uitgezette vragenlijsten werd de controlevraag negatief
beantwoord. Het is onbekend in hoeverre deze mensen de
ov-rit inderdaad niet maakten, zich vergisten of niet mee
wilden doen aan het onderzoek. De netto respons is met
74% hoog. De panelleden die benaderd zijn, ontvingen
gemiddeld twee vragenlijsten gedurende het onderzoek.
Resultaat bij verlenging en opschaling
Op basis van de respons is een voorspelling te maken van
de respons bij een groter panel dat uit ov-reizigers bestaat,
gecombineerd met een langere onderzoeksperiode.

Een aanname is dat het merendeel van de panelleden (95%)
met het ov reist. Dit is, met de coronapandemie in ogenschouw nemend, een optimistische schatting. Het aandeel
van het panel dat ov-reizen maakt zal in ieder geval beduidend hoger zijn dan bij het NVP. Dit panel zal namelijk uit
ov-reizigers bestaan, terwijl het NVP bestaat uit Nederlands
in algemene zin.
De verwachting is dat de respons hetzelfde is als bij het
NVP, namelijk 74%. Er is geen reden om aan te nemen dat
dit anders zou zijn.
Een andere verwachting is dat het aantal verstuurde
vragenlijsten per benaderd panellid evenredig toeneemt
met de lengte van de onderzoeksperiode; in deze op
schaling gaan we uit van een meetperiode van 12 maanden
in plaats van 5 maanden. Een panellid vult dan gemiddeld
5 vragenlijsten in, in plaats van twee. Gedurende het
NVP-onderzoek is ter verhoging van de respons de
minimum tijd die verstreken moet zijn voordat een
respondent opnieuw benaderd kan worden, verlaagd.
Deze maatregel zal bij een nieuw onderzoek vanaf het
begin van het onderzoek toegepast worden. Het verwachte
aantal verstuurde vragenlijsten per benaderd panellid is
daarom naar verwachting 7.
Wat betreft de onderzoeksgebieden is de verwachting dat
de respons zich evenredig verspreidt over de ov-verplaatsingen in Nederland. Gevolg daarvan is dat in drukke
onderzoeksgebieden al snel onnodig hele grote steek
proeven worden getrokken, terwijl in meer rurale gebieden
de respons te laag kan blijven voor voldoende steekproefomvang. Deze methode van onderzoek biedt goede
mogelijkheden om dat bij te sturen. Het is bijvoorbeeld
eenvoudig in te stellen om panelleden in drukke gebieden
met een lage frequentie te benaderen en in dunbevolkte
regio’s juist hoogfrequent.

Bijlage 7 – Verkenning groter en ander panel
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Bijlage 8 – Reizen met het OV tijdens corona (samenvatting)

Rapportage opgesteld door Goudappel Coffeng BV in
opdracht van CROW, september 2020
Auteurs: Mel Heiligers, Nico Dogterom en
Mariska van Essen
Op 12 maart is het onderzoek OV-Klantenbarometer
gestaakt. In het OV gelden beperkende maatregelen, zoals
het beschikbaar stellen van minder zitplaatsen in voertuigen
en het dragen van mondkapjes door reizigers.
Als gevolg van de maatregelen en de oproep om vooral
thuis te werken is de bezettingsgraad in het openbaar
vervoer fors afgenomen. De dreiging van besmetting met
corona en de maatregelen die genomen zijn om de dreiging
van de besmetting tegen te gaan beïnvloeden naar alle
waarschijnlijkheid de klantbeleving in het openbaar vervoer.
Om inzicht te krijgen in hoe ov-reizigers specifieke corona-gerelateerde zaken ervaren, zoals het reizen met een
mondkapje, het opvolgen van de maatregelen door medereizigers en de communicatie van de maatregelen is
besloten een alternatief, ‘coronaproof’ klanttevredenheidsonderzoek te houden. Deze komt te bestaan uit een aantal
corona-specifieke vragen en enkele vragen uit de
standaardvragenlijst van de OV-Klantenbarometer.
Voor wat betreft de corona-specifieke vragen
	
zijn gesprekken gevoerd met ov-reizigers: vier groepsdiscussies en twee diepte-interviews;
	
is gepeild wat volgens hen de belangrijkste issues zijn
rondom reizen met het openbaar vervoer in coronatijd;
	
en is een voorstel uitgewerkt voor enkele concrete
vragen om te klantbeleving op deze issues te meten.
Het rapport geeft kwalitatieve inzichten in de ervaringen
van reizigers rondom het reizen met het openbaar vervoer
in coronatijd en presenteert de set met corona-gerelateerde vragen.
Wat zijn de belangrijkste bevindingen uit de groeps
discussies en diepte-interviews gehouden in de zomer van
2020?
1	Uit het onderzoek blijkt dat reizigers zich ergeren zich
aan medereizigers die zich niet houden aan de maat
regelen. Met name bij onvoldoende afstand houden of
verkeerd (of geen) gebruik van het mondkapje, tegen de
looproute in lopen.
2	Het mondkapje wordt als vervelend ervaren, maar men
draagt hem wel. Een deel van de reizigers zou het
logisch vinden als ook op de stations het dragen van een
mondkapje verplicht zou worden.
3	Een ander aandachtspunt vormen knelpunten bij het inen uitstappen en op stations en bij haltes. Daarbij wordt
het uitstappen als een groter knelpunt ervaren dan het
instappen. Hier treedt clustervorming op en zijn reizigers
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minder oplettend. Reizigers geven aan dat afstand
houden op het perron/station met uitstappen soms
moeilijker is dan in het voertuig zelf.
4	De deelnemers zijn tevreden over de communicatie
van de vervoerders. Als er onduidelijkheden zijn rekenen
zij dat de overheid aan. Mondkapjes hoefden tot voor
kort niet gedragen te worden op het station, terwijl het
daar wel heel druk is. Handhaving is slecht zichtbaar,
zowel op de stations/haltes als in de voertuigen.
5	Er wordt daarentegen slecht gecontroleerd. Maatregelen
zijn duidelijk, maar handhaving is onvoldoende zichtbaar.
Zichtbaarheid zorgt ervoor dat reizigers zich bewuster
zijn van de geldende regels. Men verwacht dat reizigers
de regels dan beter naleven. Zichtbaar personeel leidt
ook tot een verhoogd veiligheidsgevoel onder reizigers.
6	Contact met voertuig is risicovol, maar niet altijd te
vermijden. Reizigers hebben hier geen grote problemen
mee. Zij zien het borgen van een goede hygiëne voor
namelijk als een persoonlijke verantwoordelijkheid.
Sommige reizigers nemen zelf maatregelen, bijvoorbeeld door handgel mee te nemen om hun handen te
desinfecteren. Reizigers vragen niet om aanvullende
actie van vervoerders op dit gebied, al zouden zij het
fijn vinden als de deuren van de trein automatisch open
en dicht gaan ter voorkoming van rijvorming. Wel kan
plaatsing van desinfectiezuilen op stations/haltes en in
de voertuigen leiden tot een grotere bewustwording en
alertheid. Deze neemt toe door een fysieke handeling,
zoals het desinfecteren van de handen.
Uit de input van de reizigers is een achttal corona-gerelateerde vragen gedestilleerd:
	
Ik vond dat ik op mijn instaphalte prettig kon wachten.
	
Ik voelde mij tijdens deze rit goed beschermd tegen
Corona.
	
Ik vond het personeel in dit voertuig voldoende zichtbaar.
	
Ik vond dat mijn medereizigers zich goed aan de richt
lijnen hielden.
	
Ik vond het druk in dit voertuig.
	
Ik kon probleemloos uitstappen.
	
Ik was bang om besmet te raken tijdens de rit.
	
Ik ervaarde dat er alles aan gedaan is om mijn rit zo
aangenaam mogelijk te maken.
Deze set aan vragen is als input gebruikt voor de definitieve
set aan vragen die tijdens het klanttevredenheidonderzoek
van augustus 2020 tot januari 2021 is toegepast.
Een uitgebreide samenvatting en het volledige rapport zijn
te downloaden via deze hyperlink https://www.crow.nl/
over-crow/nieuws/2020/oktober/aanbevelingen-om-veilig-te-reizen-in-coronatijd
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