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Verslag informatiebijeenkomst Stichting Bossche Kwaliteitstaxi  25 April 2016 

 

 

Omstreeks 19 uur werd de informatiebijeenkomst geopend door de voorzitter van SBK Jan Zaaijer. 

Hij verwelkomde 60 gasten op de 2e informatiebijeenkomst van SBK.  

Het programma van de informatiebijeenkomst was als volgt: 

• Inleiding. 

• BTx-keurmerk *(kwaliteitssysteem). 

• Mysteryguest Onderzoek. 

• JB 500. 

• Normen en Waarden / Gedrag op de taxi standplaats. 

• Herkenbaarheid Btx. 

• Rondvraag. 

• Afsluiting. 

Een aantal punten werden kort door Jan Zaaijer aangestipt zoals: het Taxibeleid in ’s-Hertogenbosch, 

de Taxiverordening, een aantal algemene punten over SBK en de taken van de stichting 

(klachtenbehandeling, herkenbaarheid voertuig, normen en waardenprotocol en de samenwerking 

met de gemeente ‘s-Hertogenbosch).  

Ambitie is dat de tuchtcommissie (klachten en sanctiereglement) van sBK begin juli is ingericht. De 

tuchtcommissie zal gaan bestaan uit twee/ drie leden. Een persoon met bestuurlijke / juridische 

ervaring en een persoon uit de taxibranche zelf. Deze personen hebben uiteraard geen belangen bij 

de Bossche taxibranche.  

De handhaving vanuit de gemeente focust zich voornamelijk op het weren van chauffeurs zonder BTx 

keurmerk uit de Bossche opstapmarkt. Daarnaast hebben ook de belastingdienst, de Il&T en de 

politie handhavende taken. Gemeente en politie zijn uitgenodigd om op 22 juni tijdens de 

jaarvergadering van SBK een presentatie te geven. De Stichting Bossche Kwaliteitstaxi zorgt voor de 

borging van de kwaliteit van het taxivervoer. 

Op 22 juni 2016 staat de eerste jaarvergadering van SBK gepland. Tijdens deze vergadering komen 

verschillende onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld taak en samenstelling van de klankbordgroep. 

Deze groep bestaat uit zes personen (een vertegenwoordiging van de taxibranche). Deze personen 

zullen zich voorstellen tijdens de jaarvergadering. De klankbordgroep heeft drie portefeuilles 

namelijk: infrastructuur, inhoud keurmerk en handhaving. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen 

om zich aan te melden voor de klankbordgroep (onder andere middels een oproep op Facebook en in 

de taxinieuwsbrief).   

Na de inleiding van Jan volgde een presentatie over het Mysteryguest Onderzoek door Jan van den 

Einde van Veldwerk Optimaal. 
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Presentatie: Mysteryguest Onderzoek door Jan van den Einde. 

Veldwerk Optimaal is het marktonderzoekbureau dat de Mysteryguest ritten heeft uitgevoerd. Zij 

voeren niet alleen Mysteryguest ritten in de taxibranche uit maar dit doen zij op allerlei gebieden.  

Mysteryguestonderzoek is een goede manier om kwaliteit te meten. Men kijkt hierdoor niet alleen 

naar wat men zegt te doen maar ook of men daadwerkelijk doet wat men zegt. Iedereen heeft 

tijdens zijn of haar inschrijving het normen en waardenprotocol ondertekend en aan de hand 

daarvan wordt bekeken of chauffeurs zich hieraan houden. Tot op heden zijn 13 pilot 

mysteryguestritten gehouden. Diverse personen (representatief voor alle klanten die in de taxi 

kunnen stappen) zijn hiervoor ingezet. Er worden nog ongeveer 100 ritten gepland in 2016. Na elke 

periode vindt er een evaluatie plaats. Het is de bedoeling om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan 

de kwaliteit van het straattaxivervoer in ’s-Hertogenbosch.  

De totaalscore van de pilot betreft 83%. Jan gaf dit mooi weer middels een grafiek per onderdeel. Er 

is bijvoorbeeld slechter gescoord op de punten: vrije taxikeuze en welkom voelen op de standplaats. 

Tevens is het goed om als chauffeur wat basale informatie over ’s-Hertogenbosch te kunnen 

vertellen. Voor de zomer zal nog een mysteryguestonderzoek uitgevoerd worden.   

Vraag vanuit de groep: Hoe wordt op de Mysteryguestritten gesanctioneerd? 

Jan gaf aan dat het herhaaldelijk overtreden van het normen en waardenprotocol wel degelijk 

gevolgen heeft. Het bestuur moet het sanctieprotocol/beleid nog vormgeven en vaststellen, dus hoe 

de sanctionering exact zal zijn moet nog worden bepaald. Dit onderwerp zal eveneens besproken 

worden met de klankbordgroep. Het is een samenspel tussen de gemeente,  de stichting en de 

klankbordgroep. Echter, het staat al wel vast dat de opbrengst van de Mysteryguest ritten niet 

vrijblijvend zal zijn.  

Na de presentatie van Jan van den Einde volgde een presentatie door Rikkie Sterks en Rosalie van 

Loon van Stichting JB 500. 

Presentatie over Stichting Jeroen Bosch 500 door Rikkie Sterks en Rosalie van Loon. 

De dames van JB 500 toonden verschillende filmpjes over Jeroen Bosch en ’s-Hertogenbosch. Tevens 

werden er diverse bezienswaardigheden aangestipt zoals: de tocht over de Binnendieze, de klim op 

de Sint Janskathedraal en dansvoorstellingen. De kunstwerken van Jeroen Bosch zijn verspreid over 

de hele wereld. In het Noord Brabants museum is de Jeroen Bosch tentoonstelling tot 8 mei 2016 te 

bewonderen. Deelnemers konden zowel Nederlands- als Engelstalige citymaps en programma 

boekjes meenemen voor hun gasten. 

Na de presentatie over JB500 volgde de rondvraag.  

Rondvraag en discussiepunten. 

 Chauffeurs gaven aan dat er vragen zijn of het doorverwijzen van klanten naar de eerste taxi. 

Aangegeven werd: Er zijn chauffeurs die ritten weigeren en de klant bij een korte rit 

doorsturen naar de eerste taxi, maar als het een klant is die naar een verre bestemming 

moet dan wordt er niet naar de eerste taxi verwezen. Luuk Ottens gaf aan dat het verplicht 

afdwingen onderling dat doorverwezen wordt naar de eerste taxi sowieso niet mag omdat 

dat in strijd is met de wet. De klant heeft namelijk een vrije taxikeuze.  

 Tevens ontstond er wat discussie over de inrichting van de taxistandplaatsen. Dit onderwerp 

is al vaker aangekaart. SBK zal serieus naar de inrichting van de taxistandplaatsen gaan kijken 
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en waar mogelijk met voorstellen richting gemeente gaan voor het realiseren van 

verbeteringen. De klankbordgroep speelt daarin een belangrijke rol.  

 De openingstijden van de Visstraat werden aangekaart. Hier komt de gemeente en het 

bestuur op terug in de jaarvergadering.  

 

Presentatie over het ‘sh platform door Rein de Laat (VVV).  

Rein gaf aan dat ‘SH geen app is maar een onafhankelijk platform. De doelstelling is om de 

taxibranche en de klanten aan elkaar te koppelen om zo meer taxiritten te genereren en de ritten te 

koppelen aan de dichtstbijzijnde chauffeur. De klant kan de app downloaden en de ritten bestellen 

(o.b.v. behoeften) en daarna feedback geven. Aanmelden kan via www.qappme.nl  

Huishoudelijke mededelingen. 

Het taxiloket is op 29 april en 6 mei gesloten in verband met de meivakantie.  

Op 22 juni 2016 staat de jaarvergadering van SBK (13:00-15:00 uur) in het Mövenpick Hotel gepland. 

In het najaar van 2016 zal er een 3e informatiebijeenkomst worden georganiseerd.  

Het was een geslaagde avond. Iedereen bedankt voor de inbreng en dank voor de aandacht! Zie 

hieronder de foto’s voor een sfeerimpressie.  

 

http://www.qappme.nl/

