Enquete Resultaten - Taxi-Aanbestedingen

Antwoorden Taxi-ondernemers
Aantal respondenten: 292

Selectie antwoorden:
• Men kijkt alleen naar de kosten, dus goedkoopste is beste
• Te hoge eisen worden opgelegd en zijn in de praktijk moeilijk haalbaar, maar je hebt
geen keuze.
• Als het vervoer eenmaal binnen is wordt het allemaal niet zo nauw genomen
• Criteria zijn 'hard' de levering wordt subjectief ervaren obv de persoonlijke verwachtingen
van de klant
• Na binnen halen aanbesteding is er minder aan gelegen om de kwaliteit hoog te houden.
Het is immers 'binnen'.
• Kwaliteit uit zich ook in 'bedrijfsvoering' van de opdrachtgever (overheid vaak) en deze
laat vaak te wensen over. Het zijn echter altijd de bedrijven en chauffeurs die de zwarte
piet toegespeeld krijgen, nooit de opdrachtgever.
• Vriendjespolitiek
• Er wordt nooit op de kwaliteit gecontroleerd, hoogstens een controle op papier
• Geen controle alleen reactie na mogelijke klacht
• Heeft vaak alleen betrekking op aannemer en niet op uitvoerder
• Als er nu eens waarde wordt gegeven aan het TX-Keurmerk dan komen we nog eens
ergens .
• Het gaat alleen om wie het het best op papier kan zetten.
• Voor een dubbeltje op de eerste rij kan niet meer.
• Het is maar de vraag of degene die het gegund krijgt dit ook werkelijk kan realiseren
• Prijs is de leidraad
• De bonusmalus regelingen zijn doorgerekend in het tarief waardoor ondernemers er
geen belang bij hebben dat het goed wordt uitgevoerd. De boetes zijn immers al in het
tarief meegerekend.
• Er wordt niet gekeken naar goede prestatie's uit het verleden, maar naar een verklaring
van vaak een onbekende nieuwe partij. Controle achteraf ontbreekt vaak of als er
achteraf blijkt dat het niet goed is, is de aanbesteder uit eigenbelang zeer coulant.
• Het zegt alleen maar dat een organisatie, zijn zaken goed georganiseerd heeft.
• Het zijn vaak ondeskundige vragen en criteria
• Kwaliteit wordt gegarandeerd vooraf op papier maar wordt verder niets meer mee
gedaan het is slecht een volmaakt handboek dat niet wordt gehanteerd.
• Op papier klopt alles en in de werkelijkheid wordt er gerommeld bij het leven
• Papier (offerte) is geduldig........ (sprookjesboek)
• Standaard verhalen door adviesbureau's
• Uitvoering is vaak anders dan op papier aangeboden

• Vaak kun je alleen ja/nee antwoorden, iedereen zegt altijd ja, of er is een bodem kwaliteit
neergelegd, waardoor het minimaal te halen punten de helft is van de totale punten en
dus de invloed op de prijs miniem is.
• Zolang deze niet worden gecontroleerd kan hier in geknoeid worden. Bijvoorbeeld op
Groengas aangeven maar toch met Diesel motoren rijden.

Selectie antwoorden:
• Omdat je naders geen enkele opdracht gegund krijgt
• Ja want anders ben je basis werk ook kwijt
• Het is vaak te moeilijk om een inschatting te maken
• Dit is tegenwoordig noodzakelijk anders doe je gewoon niet meer mee!
• Afhankelijk van combinatiemogelijkheden in het vervoer onderling of met ander vervoer
• De grenzen zijn voor iedereen verschillend
• Moet wel anders krijg je niks, Connexxion schrijft altijd onderprijs in
• Op kwaliteit kun je niet winnen en ook niet op onze goede naam die we hebben. Eerst
moet je prijstechnisch is de buurt zitten.
• Creatief denken om toch binnen te halen. Bijna kostprijs soms, ten koste van kwaliteit
personeel en wagenpark. Dan nog haal je het vaak niet binnen. Een winstmarge mag er
niet meer op zitten. Er wordt al jaren gereden tegen kostprijs. Als deze ontwikkeling
doorzet is de overheid over 10 tot 20 jaar gedwongen om de taxibranche te
deprivatiseren. De overheid lijkt voorbij te gaan aan het feit dat zij de grootste
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opdrachtgever van de branche is, en op dit moment heeft zij hierdoor te veel invloed op
de prijs (en marktwerking). Daarnaast heeft zij ook een grote bemoeienis middels de
andere kant , namelijk regelgeving en de daarbij behorende investeringen e.d. (BCT,
printers, etc)
Om toch werk te kunnen behouden en het voortbestaan van je bedrijf
Je zoekt de grens op en zeker als huidige vervoerder wil je in het belang van het
voortbestaan van je bedrijf zeer scherp inschrijven. Sommige komen er naderhand
achter dat het niet voor die prijs kan en gaan failliet, maar jij hebt dan noodgedwongen je
personeel 'over laten gaan' of ontslagen. Er is dan altijd ergens een zogenaamde
'reddende engel', die tegen een hoger tarief het vervoer doorzet.
Je kan niet met verlies gaan rijden
Belangrijk is welke combinatievoordelen zijn er te halen. Vervoer ervoor/erna etc. routes
vanuit andere gemeenten naar dezelfde bestemming. Prijs zegt dus niets. Het is niet
zwart/wit.

Selectie antwoorden:
• Ik aarzel, als er in de tussenliggende 2 weken de kwaliteit getoetst wordt, dan ben ik
voorstander. Anders blijven de gelukzoekers (de bluffers) er toch tussen zitten en dat
heeft een nadelig effect op de prijsvorming.
• Dan zou er mogelijk een kwaliteitsverbetering plaats vinden binnen het vervoer.
• Kaf wordt van het koren gescheiden
• Maar ook dan moet de controle na de def. gunning beter
• Gewoon de hele aanbesteding in een traject
• Nog nooit over nagedacht, maar dit zou best wel eens kunnen werken!
• Indien daardoor prijs verbetert
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Het werkelijk controleren van referenties in het veld zou fijn zijn.
Er wordt nu vanwege tijdsdruk veel te snel een beslissing genomen
Voorselectie is niets mis mee
Maar dan nadrukkelijk eerst kwaliteit en geschiedenis van een bedrijf
Er moet worden gekeken hoe taxibedrijven daadwerkelijk om gaan met klanten en hoe
de servicegerichtheid is.
De kwaliteit die er toe doet zit in het personeel en dat is moeilijk te testen, diploma's
zeggen niets over persoonlijke dienst verlening
Bevooroordeling op prijs is dan uitgesloten
Wel openbaarheid over de eerste ronde voordat de tweede begint. Desnoods alleen
naar de inschrijvende partijen.
Wel de uitslag van de 1e ronde openbaar maken
Gunning moet grotendeels plaatsvinden obv bewezen diensten (kwaliteit,
betrouwbaarheid). Na tientallen jaren goede uitvoer is afgeserveerd worden en
personeel ontslaan onverantwoord en niet te verkopen. De markt gaat kapot, kwaliteit
kan amper een criterium zijn, want als je voor euro's per uur minder inschrijft kun je nooit
hetzelfde (in kwaliteit) bieden.
Dan heeft iedereen een kans niet alleen de grote ondernemingen
Vraag gewoon wat je eist en de rest prijs.
Dit komt de kwaltiteit van het vervoer ten goede en er wordt meer appels-appels
vergeleken.
Zolang er niet daadwerkelijk gecontroleerd wordt heeft dit absoluut geen zin.
Een product tastbaar of een dienst heeft een kostprijs die te allen tijde vermeerderd moet
worden met een gezonde winst, op dit gebeurd dit niet, daar het werk niet stabiel is
(pieken en dalen) is het voor veel ondernemers niet meer mogelijk om de kosten die in
de dalen doorlopen te financieren.
Er zijn mechanismen genoeg beschikbaar om in een keer aan te besteden. Het KpVV
heeft niet voor niets handboeken ontwikkeld.
Weet ik niet
Niet nodig, kan in één ronde met min. kwaliteit als uitsluitingscriterium
Overbodig, kan in 1x
Dan krijg je weer kwaliteit op papier, laten ze eens in het verleden kijken van die
bedrijven
Scheelt veel werk voor de inschrijver als deze op kwaliteit al afgewezen wordt.
Een gunning dient op waarde geschat te worden,m.a.w hoge kwaliteitseisen betekent
een evenredige prijs
Het is niet mogelijk om bepaalde kwaliteitseisen vooraf te controleren

Selectie antwoorden:
• Plaatselijke/regionale taxibedrijven moeten op een of andere manier voorrang krijgen op
landelijk opererende organisaties. Landelijke organisaties knijpen na gunning de
plaatselijk taxibedrijven uit. Zij kunnen namelijk moeilijk zonder dit vervoer. Bovendien
moeten de plaatselijke bedrijven wel het nachtelijk horeca-vervoer blijven verzorgen. Dit
moet voor een Gemeente toch ook wat waard zijn. Als de plaatselijke taxi-bedrijven geen
vaste ritten (schoolvervoer) meer hebben wordt het moeilijk het personeel in dienst te
houden voor alleen het horeca-vervoer.
• Marktconsultatie vooraf door de overheid Klantentevredenheidsonderzoeken betrekken
als er een marginaal verschil is.
• Er wordt wel gesteld dat we kwaliteit heeeeel(!!) belangrijk vinden. maar ondertussen
krijgt diegene die het goedkoopst is ALTIJD het vervoer. bedrijven maken elkaar hier
mee kapot, want taxi-bedrijven die kwaliteit WEL hoog opnemen zijn elk jaar een
godsvermogen kwijt om de kwaliteit te waarborgen. Denk aan verplichte trainingen
keurmerk (3), CCV doelgroepen/ CCV sociale vaardigheden.
• Volgens mij zou het goed zijn om het bedrijf dat het werk uitvoert intern door de
aanbesteder te laten beoordelen. Dit rapport zou dan zwaarwegend mogen meetellen bij
de gunning. Overigens helpt het ook om de kosten voor het uitvoerend bedrijf te
drukken. Punt 2; neem de uit te voeren procedure nog eens goed onder de loep en haal
alle onnodige en geldverslindende zaken er uit. Bankgaranties, account-rapportages,
onderzoeken e.d.
• Elk WOM vervoer moet aanbesteed worden ook de stichtingen die door van Noot en
TCR gereden worden.
• TX Keur waarde gaan geven. Nu krijg je dat het een papieren tijger dreigt te worden die
veel te veel kost. Om mee te kunnen concurreren moet je heel erg op de kosten letten.
• Uniformiteit bij de gemeenten
• Naast opdrachtgever/inschrijfburo een neutrale controlerende toezichthoudende partij.
• Ik vind dat soort opdrachten thuis horen bij bedrijven die in regio werkzaam zijn zij weten
hoe het gebied in elkaar zit
• Niet via aanbestedingsprocedure werken
• Ja de kleinere taxiondernemers meer kansen en mogelijkheden geven om ook aan te
besteden. Niet van die hele grote clusters maken.
• Er moet meer naar kwaliteit worden gekeken
• Eenheid in aanbestedingsdocumenten en vaste vervoersplannen, aan te leveren door
opdrachtgever
• Onderaanneming beperken, hiermee voorkom je dat alleen de grote bedrijven
inschrijven.

• Wij zijn ons aan het bezinnen
• Bestek moet veel beter, dan kun je ook alleen op prijs selecteren.
• Plaatselijke taxibedrijven de voorkeur geven, want als ze geen basis hebben zie je ze
links en rechts wegvallen.
• Maak het simpele / overzichtelijker de meest idiote eisen worden gevraagd door
aanbestedende diensten
• Ook kleine bedrijven kans geven, op het moment krijgen de grote alles
• Kleinere percelen maken met plaatselijke taxibedrijven
• Meer regio gericht, dus kleinschaliger, geeft meer kansen voor de kleine ondernemers
• Er valt niets te verbeteren het is een vooraf uitgemaakte zaak tussen de grote vaak
gesubsidieerde bedrijven onder ons
• Af stappen van de Europese aanbesteding!
• Zoals hierboven vermeld, kijken hoe de taxibedrijven echt omgaan met de klanten en
niet alleen het rijden maar ook de benadering van de chauffeurs naar de klanten en zeer
belangrijk de aanrijtijden.
• Bij gebleken geschiktheid, verlengopties gebruiken
• Kwaliteit is nog erg subjectief. aan de andere kant geeft dat wel gelegenheid wanneer
het om gunnen gaat. aanbestedingen kent alleen maar verliezers, behalve gemeenten
zelf: klanten (vervoer), bedrijven en medewerkers.
• Om een betere prijs kwaliteit te verkrijgen zou er beter gekeken moeten worden naar de
inschrijvingen van kleine bedrijven, deze staan veel korter bij de werkvloer en leveren
gegarandeerd betere ( maatwerk) kwaliteit.
• Verplichte criteria opnemen in aanbestedingen zoals verplichting taxikeurmerk,
vervoerder moet gevestigd zijn in de directe omgeving ,waarop de aanbesteding
betrekking heeft.
• Hoofdaannemers beperken in een inschrijving. zodat niet de kleine ondernemer met
verlies voor een hoofdaannemer moet of ken rijden
• Hou het simpel, geen paper winkel ( in 3 voud) plus op USB , Plus persoonlijke
antwoorden
• Cao artikel over normering moet aangepast worden. Chauffeurs moeten naar
werkelijkheid betaald worden. Zolang dit niet in cao aangepast is, moeten
opdrachtgevers hierin een taak hebben. Als ze betalen voor 4 uur werk, dan moet erop
worden toegezien dat 'hun' chauffeur ook deze 4 uur betaald krijgt. Gebeurd dit niet, dan
sancties direct toepassen op basis van hetgeen de chauffeur tekort komt. Verrekening
via SFT bijvoorbeeld, zodat chauffeur hier aanspraak op kunnen maken als dit nodig is.
• De minimum inschrijfprijzen van de aanbestedingen waar men nu mee aan het venten is,
wettelijk op laten waarderen naar een minimaal aantoonbare winst. Nu weten de
overheden ook wel dat ze onder de kostprijs zitten.
• Het moet over vervoer gaan we zien steeds vaker randverschijnselen zoals Social return
die niets met vervoer te maken hebben.
• Vereenvoudiging offertes maken. Aleen prijs = korte offerte.
• Vereenvoudig de inschrijving. Zeker als er toch maar alleen op prijs wordt gegund.
• Locale ondernemers voorsprong geven
• Meer transparantie
• Bewezen diensten en referenties bij lopende projecten moeten doorslaggevend zijn ipv
een prijs. Dan projecteer je resultaten ook op de betreffende bedrijven en hun
bedrijfsvoering en chauffeurs. Hoe beter zij presteren, hoe groter de kans dat zij bij een
nieuwe aanbesteding hun werk behouden bij dezelfde werkgever.
• Geef iedereen een kans en zorg dat de aanbestedingen niet zo groot zijn dan kunnen de
middelgrote ondernemingen die goed werk leveren en hun best doen voor klanten ook
een kans krijgen om zich te bewijzen en niet alleen de grote die alles weggeven met een
te krappen prijs zodat je altijd honger moet blijven hebben.

• Sterk vereenvoudigen. geen grote percelen. geen dikke bestekken Als het dan toch maar
alleen om de prijs gaat waarom dan zoveel kosten maken voor een offerte.
• Ermee stoppen, onderhands gunnen
• Zorg dat iedereen nakomt wat geëist c.q. aangeboden wordt.
• Ondernemers betrekken bij het samenstellen van enig bestek.
• Niet helemaal de procedure maar meer de planning. In Q1 en Q2 komen we mensen
tekort en in de rest van het jaar zijn er amper aanbestedingen.
• Controleren op prestatie's uit het verleden. Betrouwbaarheid en continuïteit meewegen.
De aanbesteding niet zo grootschalig maken. De regie en uitvoering gescheiden
aanbesteden.
• Echt kijken of een bedrijf financieel goed in orde is, en prijs inderdaad als laatste naar
kijken
• Maak de percelen veel kleiner zodat ook kleinere bedrijven een kans maken. Momenteel
zijn het steeds dezelfde paar partijen. Wanneer er één in de problemen komt zijn de
gevolgen enorm.
• Afschaffen en gewoon een normale prijs betalen die reëel is voor de uitgevoerde
werkzaamheden.
• Proberen in goede harmonie met huidige vervoerder door te gaan. Prijzen wel scherp in
de gaten houden. Er word teveel gesold met chauffeurs. Elke 3 of 4 jaar is de
onzekerheid bij de chauffeurs groot.
• Geen aanbestedingen meer
• Kleinere bedrijven meer kans bieden, (omzet eisen, kleinere percelen)
• De bedrijven blijven gunnen welke nu rijden met een verhoging van nea dan kunnen
bestaande bedrijven blijven bestaan
• Afschaffen
• Dit is moeilijk te beoordelen omdat elke aanbesteding om andere vormen en aantallen
van vervoer gaat.
• Duidelijker beleid controle en handhaving
• Meer bescherming bij zittende vervoerder bij gebleken geschiktheid/kwaliteit gevolg rust
met name ook bij de chauffeurs
• De 'grote' jongens laten verplichten om de 'kleintjes' mee te laten doen voor een normale
prijs.
• Er moet veel meer naar Kwaliteit gekeken worden en naar de kostprijs. Het kan niet zo
zijn dat bedrijven onder de kostprijs gaan rijden. Zulke bedrijven moet uitgesloten
worden. Instanties moeten zich meer verdiepen in de materie kostprijs. Een bus kost
zoveel en een chauffeur gemiddeld kost ook een bedrag dus het kan nooit zo zijn dat er
een kostprijs van bijvoorbeeld €25,-- kan liggen.
• Uniforme eisen/ layout voor alle gemeenten
• Percelen kleiner maken, niet Europees aanbesteden (alleen grote partijen kunnen dat)
maar op gemeentelijk niveau aanbesteden
• Bijv. leerlingenvervoer bij alle gemeenten op dezelfde manier inschrijven en toetsen.
• Betrek de personen die daadwerkelijk betrokken zijn bij de uitvoer van het vervoer veel
meer bij het samenstellen van het bestek
• Als inschrijver heb je te maken met 'amateurs' bij gemeenten. Professionalisering en
kennisvergroting aan aanbestederszijde zou voor aanzienlijke verbetering zorgen
• Dat aan alle bestekeisen moeten worden voldaan, bijv. wanneer om een TX-keur wordt
gevraagd, dient ondernemer deze ook te hebben en niet na de gunning vrijstelling te
krijgen om deze binnen aanzienbare tijd te halen.
• Niet aan besteden, opdrachtgever bepaald de prijs, met name in de zorg krijg je dan echt
kwaliteit! Klant kan zelf vervoerder kiezen, dus vervoerder moet het wel goed doen
anders lopen de klanten weg.

• Achterlijke boeteclausules eruit halen, taxi ondernemers worden door overheden
behandeld alsof het criminelen zijn
• Geef meer ruimte voor KWALITEIT zie stelling bij vraag 16
• Aanbestedende diensten moeten een ondergrens bepalen die pas na de uiterste
inleverdatum van de inschrijving bekend word gemaakt.
• Simpeler maken, de aanbesteding kost enorm veel geld voor zowel aanbestedende
dienst als de inschrijvers, op een A4 moet het kunnen de te gunnen partij kan dan alsnog
de benodigde gegevens aanleveren.
• Om de markt zuiver te houden zou de prijs kwaliteit verhouding een belangrijkere rol
moeten spelen. Ook kennen we de gedachte gunningsfactor wat absoluut geen rol
speelt in de eu aanbestedingen. Er zou door de overheid veel meer controle uitgevoerd
dienen te worden mbt de naleving van het eisenpakket.
• Niet enkel laten beoordelen door ambtenaren, maar door partijen met onafhankelijke
kennis (en pratkijkervaring). Doelgroepen gebruikers meenemen in de beoordeling.
• Van te voren marktoriëntatie en meer samenwerking tussen diverse opdrachtgevers en
taxibedrijven. Meer als partners werken.
• Controle uitvoeren op de aangeleverde offerte
• Kleinere kavels

Antwoorden Taxichauffeurs
Aantal Respondenten: 296

Antwoorden Aanbestedende diensten
Aantal respondenten: 73

Selectie antwoorden
• Omzeteis.
• Bv. eisen omtrent eigen vermogen, te bepalen a.h.v. jaarstukken
• Solvabiliteitsratio moet positief zijn
• Samen met de markt vastgesteld
• Omzet op andere contracten
• TCO Op veilig goedkoper transport
• Financiële kengetallen zijn selectiecriteria, deze worden niet gewogen. Je voldoet
hieraan of niet.
• Naar onze mening niet toegestaan bij een Europese aanbesteding.
• Wat bedoelt u precies?
• De omzet moet over de 3 voorgaande jaren minimaal 5 maal de raming van de opdracht
zijn. Dit om afhankelijkheid van de gemeente te voorkomen.
• Inkoopbureau
• Zal bij nieuwe aanbesteding weer worden bepaald
• Is een eis, dus geen gunningscriterium. Deze worden opgezocht landelijke gemiddelden
zijn de maatstaf.
• Door het aanleveren van ratio's, rentabiliteit en solvabiliteit.

Selectie antwoorden:
• Ja maar dit wordt door de beleidsmedewerkers gedaan, dit valt buiten de
verantwoordelijkheid van inkoop. Wij hebben ze hier duidelijk op gewezen maar helaas
controleren wij dit niet.
• Wij gaan starten met een klanttevredenheidsonderzoek. Contacten met de ouders zijn
flink verbeterd van wie we ook de signalen krijgen. Controle op de diploma's en overige
papieren van de chauffeurs.
• Via kto, analyse ritdata, registratie en analyse meldingen/klachten, via reizigersoverleg,
via specifieke onderzoeken (bijv. veilig vervoer), via bepalingen taxikeurmerk
• Chauffeurs attent maken waar het mis kan gaan. Indien mogelijk verbeteren.
• Specifieke controle
• Freqent overleg met de vervoerder e.e.a. vastgelegd in de overeenkomst.
• Monitoren
• Steeksproefgewijs
• Monitoring door een medewerker die belast is met de vervoersactiviteiten
• Monitoring door speciale beheersorganisatie (regioaxi)
• Plegen audits op busjes en chauffeurs. Kwaliteitsonderzoek bij reizigers via enquete.
Goede contacten en overleggen met de clientenraden.
• Externe bedrijven, mystery gast, klantvriendelijkheid onderzoek. klachten.
• Maraps, beheer
• Aan de hand van de klachten
• Enquetes; fysieke controle
• Steekproeven
• Contractbeheerder aangesteld, actieve klachtenmanaging. overleg structuur ingericht
• Controle uitgebreide managementinformatie en maandelijks overleg vervoerder
• Kost prijs tegenover de baten
• Allerlei manieren
• Steekproeven, controle van facturen, evaluatiegesprekken.
• Maandelijks overzicht op tijd of niet
• Evaluatie
• Periodiek overleg. Contract- en Leveranciers Management LCM, berichten vanuit de
markt, steekproeven.
• Contractbeheer, -monitoring en -management
• Monitoring door inhoudelijke afdeling;
• Mystery guest en nagaan klachten
• Onbekend.
• Klanttevredenheidsonderzoek en referenties bellen we op
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Regelmatige check of gepresteerd wordt volgens de afgesloten overeenkomst.
Rit-data; (telefonische)enquetes; klachtafhandeling; pro-actieve houding uitvoerder;
Contractbeheer toetst regelmatig alle in het bestek gestelde eisen
In de voorfase bij gerede twijfel door het opvragen van bewijsstukken. Door het
navragen bij opgegeven referenties. In de uitvoering door evaluatiegesprekken
• Eisen plan van aanpak

Selectie antwoorden:
• Om vervoerder te prikkelen tot een goede, gelijkmatige kwaliteit van dienstverlening
• Werkt motiverend
• Levert uiteindelijk geen verbetering op
• uitdagen
• 1) gevolgen voor de prijs 2) gevolgen voor de gewenste partnerrelatie 3) we controleren
niet actief
• Alleen een malusregeling
• Nog niet over nagedacht wellicht is dit een optie in het volgende bestek
• Doorgaans wel; aard en omvang verschilt per contract
• Belangrijk om de vervoerder te motiveren goede kwaliteit te leveren. Bij minder presteren
dan in bestek is vastGesteld hangt er een boete.
• Op tijd rijden
• Prikkel
• Om grip te hebben op de kwaliteit
• Geen bonus malus, wel boeteclausule
• Bonnus; Om de ondernemer uit te dagen beter te laten presteren en daarvoor ook te
belonen. malus, om de kosten van klachtenafwikkeling te dekken
• Om kwaliteit 'af te dwingen' en bij slechte prestaties een boete op te kunnen leggen.
Klanten moeten goed bediend worden in de vervoersbehoefte
• Voorwaarde
• Dienstverlening is duidelijk en strak omschreven, malus als men niet voldoet is wel via
voorwaarden van toepassing.
• Minder klachten
• Bonus/Malus is een slecht systeem dat alleen werkt op korte termijn. We gaan ervan uit
dat een leverancier een overeenkomst uitvoert naar tevredenheid. Wie goed presteert
verdient verlenging wie slecht presteerd wacht 'in gebreke stelling'.
• Goed presteren belonen
• Alleen malus. Doel is om het aantal klachten op een acceptabel niveau, bij voorkeur nul,
te houden.

• Geen budget voor
• Stimulans en het dwingt zowel de aanbesteder als de uitvoerder goed na te denken over
de uitvoering en het stellen van meetbare doelen en prestaties
• Om de vervoerder te prikkelen een goed resultaat te halen.
•

Enkele uitspraken:
• Dat is en blijft een verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer.
• Deze verantwoordelijkheid ligt bij de hoofdaannemer, de eis is wel dat de
onderaannemer aan dezelfde eisen aangaande de dienstverlening voldoet.
• Onderaannemers kunnen nog wel eens wisselen in de loop van de overeenkomst.
Uiteindelijk is de aannemer verantwoordelijk voor de totale dienstverlening. Bij niet/niet
goed functioneren van zijn onderaannemer(s) wordt de aannemer daar op
aangesproken.

Overige opmerkingen:
• Ga door met het verbeteren van de kwaliteit in de taxibranche. Ook ik zal daar m'n
inspanning voor doen. Klachten niet allen bij de vervoerder aangeven maar ook direct bij
de opdrachtgever. De driehoek: gemeente-klant-vervoerder is zo sterk als de zwakste
schakel.
• hoop op betere samenwerking regio-taxi intern en onderneming anderzijds
• Wil graag met alle aanbestedingen meedoen, maar het lukt niet. Terwijl ik alle nodige
documenten, vergunningen diploma's, screening bij aivd en de nodige auto hebt.
• Centralist/planner/coordinator heeft ook zijn inzicht in de problematiek van het vervoer
• Even een opmerking bij vraag 6, ambtenaren stellen het bestek op.
• nee
• Gemeenten moeten doorgaans transparant zijn
• ja het zou handig zijn dat er meerdere antwoorden zouden kunnen gegeven worden
b.v.b vraag 9
• leuke enquete mogen er meer van komen
• geen
• Nee
• Hopelijk dat alle taxibedrijven kunnen gaan meedingen bij aanbestedingen en dat de
overheid het goed en objectief gaan controleren.
• Ja Moet er vaker enquete komen over Taxibranch
• Onze tomtom's zijn gejat, beide auto's in 1 nacht opengebroken dus helpppp :)
• Ik kon de vraag over het %% beoordeling op kwaliteit niet adequaat invullen. Het juiste
antwoord is: varieert per contract.
• geen
• Begrijp niet waarom deze mail aan mij gestuurd wordt aangezien ik geen taxibedrijf heb
Met vriendelijke groet, G.Boon
• Neen
• let wel ik ben chauffeur en werk voor een werkgever.
• Vreemde enquête. Gezien het onderwerp had ik meer inhoudelijke vragen verwacht.
• nee
• nee
• Waarom moet in zulke tijden zo'n congres 200 ekkies kosten? Het lijkt wel een
aanbesteding, maar dan achterstevoren...
• Fijn dat er momenteel veel aandacht aan wordt besteed, zowel via protaxi, bond, maar
gelukkig ook binnen het bedrijf ism "collega" taxibedrijven omdat wij onder een
vervoersovereenkomst werken met andere bedrijven.
• Nee
• Ik mis in deze enquête de mogelijkheid om aan te geven dat ik het hele
aanbestedingsgebeuren belachelijk vind!!
• Prima
• De prijs voor het congres is te duur voor kleine onderneming,dus kunnen we toch nooit
inschrijven.
• Bij vraag 7, meerdere keuzes, aan te vinken
• Neen
• beetje summier
• neen!
• nee
• nee

• Ik hoor vaak klachten over andere taxichauffeurs, niet over mij persoonlijk. Dit was geen
optie in deze enquete.
• zou graag 19 juni komen maar we hebben een vakantie geboekt. connexxion schrijft te
laag in daatdoor wordt het heel lastig voor de onderaanneming. zie nu ook de
aanbesteding van Menzis. Er wordt weer geen TXKeurmerk gevraagd, Dit in
tegenstelling van Achmea.
• De uitslag van een aanbesteding moet openbaar worden gemaakt, zodat je weet hoever
je naast de winnende inschrijver zit en of de prijs die aangeboden wordt reeel is.
• Lijkt wel of deze instantie niet weet hoe een aanbesteding werkt/verloopt
• WIJ ALS KLEIN BEDRIJF KUNNEN NIET MEEDOEN AAN EUROPEES
AANBESTEDEN, DUS VALLEN OVERAL BUITE, MISSCHIEN HEEFT U EEN
OPLOSSING? SUCCES VERDER TAXI VAN WIJK
• Goed om hier aandacht aan te besteden
• Ik vind de vraag over de winstmarge erg direct. Waarschijnlijk doet u hier niets mee,
maar doordat ik mijn email adres moet invullen om een prijs te winnen maak ik me wel
bekend!
• ik hoop dat er echt verandering in de aanbestedingen komt.
• een aanbesteding met daarin vermeld de voorwaarden worden door de "nieuwe
contractant" met voeten getreden, kijk naar de aanbesteding eindhoven e.o. m.i.v. 2010,
het lopende contract ging van Cibatax naar een bedrijf uit gelderland welke met
ongediplomeerde chauffeurs, auto's zonder airco, en nog aanzienlijk meer zaken die in
het aanbestedings contract stonden en niet nageleefd zijn , zodoende was men wel 10
% goedkoper. doe navraag bij Cbatax eindhoven
• Ik denk dat ze met al die aambestedingen meer kapot maken dan dat ze opbouwen
jammer maar voor een ondernemer is het op deze manier wel erg moeilijk om een bedrijf
te runnen, dat wilde ik even kwijt.
• SFT zou echte controles moeten doen, dus samen met belastingdienst en
pensioenfondsen, nu zijn de controles een farce.
• Ik vind het wel goed dat hier aandacht aan besteed wordt. Ook het congres waar diverse
partijen aanwezig zijn vind ik een goed initiatief, het is een lastige markt.
• Ik hoop dat de respons hierop erg groot zal zijn en er meer niet al tevreden ondernemers
op reageren, zodat de procedure van de aanbesteding eens goed onder de loep wordt
gehouden.
• Wat wordt hier mee gedaan?
• Ik zou graag de uitkomst willen ontvangen.
• Dit moet vaker gebeuren zo een enquete, krijgen we allemaal een beter beeld over de
taximarkt.
• Ik hoop dat de overheid een keer gaat inzien dat aanbestedingen niet werkt en alles
kapot maakt. Uiteindelijk zijn de opdrachtgevers vaak nog duurder uit dan wanneer ze
gewoon met plaatselijke uitvoerders werken.
• omdat de bazen van tegenwoordig zo eerlijk om je in je gezicht uit te lachen en je niet
conform CAO te betalen ben ik dus nu werkloosen doe eens wat aan de voertuigen waar
wij mee rijden sommigge bazen verdommen het om zich aan de regels te houden en
blijven je gewoon belazeren noem maar op ben vorig jaar in elkaar geslagen door een
geestelijk gehandicapte en ze geloven je niet eind van het liedje ik kon vertrekken
controleer daar eensop en knik eens minder ja en amen en kom eens meer op de
werkvloer om met de chauffeur te praten en niet om met de bazen te dineren of noem
maar op er is nog veel werk te verzetten en bazen betaal ook eens onze weekenduren
extra en nachturen in andere CAO'S word dat wel gedaan doe daar eens wat aan
• toelichting vraag 16: de prijsdumping is weer volop aan de gang. geen enkele
ondernemer kan bijna nog enigszins rendement draaien met de huidige geoffreerde
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tarieven. vaak wordt het verlies ingekocht door de inschrijving ! Maar ja,. werk verliezen
is ook kostbaar !
wellicht is het handig om te weten om welk soort van taxivervoer het gaat. CVV in dit
geval
De aanbestedingen die gedaan worden maakt vaak een bedrijf kapot die het werk goed
doen en kwaliteit levert zoals ons bedrijf dat doet wij zijn zelf na 16 jaar de dupe per 1
juni het werk kwijt door aanbesteding
Vertrouwende dat in de toekomst de aanbestedingen eerlijker worden gedaan, dus niet
alleen de grote bedrijven n kijkend naar de prijs alleen. En dat deze enquete een stap in
de goede richting is.
veel succes
Goed dat jullie de ondernemers naar hun mening vragen!
Ik zou graag een kopie van de enquete-resultaten willen hebben, om van te leren.
overheids aanbestedingen mogen soms ook wel in kleinere percelen verdeeld worden.
komt niets van voor in de vragenlijst. met vriendelijke groet Taxi van Dijk
Goede actie, ga zo door en blijf op het juiste spoor
Om meer inzicht in allerlei situaties te krijgen kan de enquete volgens mij wel wat
uitgebreider. Toch hoop ik dat ik op deze manier een goede bijdrage heb geleverd.
moet veel meer gedaan worden missschien worden de ondernemers eens wakker en
gaan ze inschrijven met reeele prijs
Neen. Wij blijven zo ver mogelijk weg van aanbestedingen. De onmetelijke ellende die
het vaak oplevert is een angstbeeld.
Ik hoop dat er iets positiefs uit komt richting overheid en aanbesteders.
De mensen met de blauwe nummerborden. Mogen soms wel een wat meer
gewaardeerd worden.
De afgelopen 3 aanbestedingen waar wij aan hebben meegedaan zijn allemaal later
voorlopig gegund. Bij 2 daarvan zelfs zonder bericht. De tijd die dit kost gaat af van de
implementatietijd. Naast het feit dat het onbehoorlijk is om niet even een bericht te doen
aan de inschrijvers.
europeesche aanbesteding is alleen voor de grootte bedrijven als klein bedrijf heb je
geen enkele kans!!!!! je mag als onderaanemer meerijden voor een shit prijs, je kunt
beter gaan vissen.
Ga zo door.
Prima dat er eens wordt geïnformeerd bij ons. Ik hoop alleen dat er ook iets mee gedaan
gaat worden.
even de snoders uit de weg halen !!!!!
Er zijn nog een hoop meer diepgaande vragen te stellen over de aanbestedingscultuur in
NL. De transparantie van de aanbestedingsprocedure is bijvoorbeeld tergend slecht. Je
krijgt een mailtje met de uitslag (bij miljoenenprojecten welteverstaan) en krijgt geen
inzicht in de doorlopen procedure en de eerlijkheid daarin.
hopende,dat er wat mee gedaan wordt. al is dit maar om de kwaliteit voor meerderen te
verbeteren.
Leuk idee zo'n enquete, vraag me alleen af of dit ook zin en gevolgen heeft.
Ik hoop dat er iets mee gedaan kan worden.
Wat gaat er precies gebeuren met de uitslagen van deze enquete?
Er moet veel meer voorlichting komen voor de chauffeurs die door een nieuwe
aanbesteding naar een andere werkgever gaan/ moeten. Vooral wat de rechten van de
chauffeurs zijn.
Laat aanbestedende diensten door een onafhankelijke partij (bijv NEA) zelf een prijs
berekenen. Als partijen dan ruim onder die prijs inschrijven weten ze dat er iets mis moet
zijn.

• Ik dacht dat het over de aanbesteding ging van de Regio-taxi??!! Jammer, daar had ik
graag wat over willen zeggen!!
• Dat de hele taxiwereld flink op zijn kop wordt gezet door alle nieuwe aanbestedingen.In
provincie Zeeland is straks nog maar 1 taxibedrijf over omdat hij bij iedere aanbesteding
flink onder de prijs zit en het is erg jammer dat de opdrachtgevers niet kijken naar
kwaliteit maar naar het geld.
• De overheid maakt onze branche kapot, door alles te bepalen wordt dee ruimte om te
ondernemen te klein. Winst behaald als een onderneming zels als je het goed doet staat
niet meer in verhouding tot de investering. Loonkosten verplichte automatisering
stijgende brandstofkosten en te veel invloed uit de politiek zijn in onze tak van sport de
doodsteek. Veel ondernemers hebben het reeds op moeten geven, en ik voorspel dat
het eind nog niet in zicht is.
• Ik ben planner en volgens mij maken de planners de eerste opzet om een offerte
betreffende een aanbesteding uit te brengen. Zij dienen rekening te houden met de
regels en restricties welke opgelegd worden door de aanbestedende dienst.
• Rust , Reinheid en regelmaat kan de branche redden. Aanbesteding en oneerlijke
concurrentie helpt ons naar de knoppen.
• Meeste aanbestedingen zijn te groot voor de kleine ondernemers, gaat vaak maar om
max 6 ondernemers die inschrijven.
• hoop dat er direct wat aan wordt gedaan anders zijn er binnenkort veel bedrijven failliet
• Ik wil nogmaals benadrukken dat aanbesteden de branche kapot maakt. Gemeenten
stellen onmogelijke eisen aan vervoermiddelen en personeel, maar willen daar niet voor
betalen. Ze vertikken het zelfs om de geldende indexering voor taxibedrijven te hanteren.
Zelf pas ingeschreven waarbij de gemeente zelfs maar een halve CPI indexering wil
toepassen. Ik vind het een kwalijke zaak dat overheidsinstanties taxi bedrijven willen
uitmelken, maar beginnen te klagen als het vervoer niet goed verloopt.
• De gemeente denk niet aan de kleine lokale bedrijven De grote schrijven in en de kleine
bedrijven kunnen voor een habbekras het vervoer doen
• Goed initiatief, door de Europesen aanbestedingen (en de concequenties in de prijzen)
is het voor kleinere taxibedrijven (+/- 15 voertuigen) onmogelijk om werk te behouden!
• Niet echt alleen hopende dat de discussie nu echt op gang komt en alle betrokken
partijen tot nieuwe wetgeving komen waarin het uithollen van de taxibranche wordt
voorkomen.
• Duidelijke en heldere vraagstelling. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord
ondernemen zijn voor ons belangrijke gunningcriteria. Denk daarover goed na bij een
aanbesteding. Ik vind er jammer genoeg niets over terug in deze enquette
• Het is goed dat ook een chauffeur wordt gehoord, want deze krijgt vaak meer te horen
dan het bedrijf zelf, ,dit omdat wij vaak toch het eerste aanspreek punt zijn. En dat praat
vaak makkelijker voor de klanten. Dus deze enquête is heel goed !
• Ik mis heel duidelijk vragen over hoe de situatie rondom aanbestedingen wordt ervaren.
• goed
• naar mijn weten zijn over onze centrale nooit klachten geweest, wel over de centrale die
we assisteren. met name connexxion. Helaas klagen de mensen daar niet meer( ze
krijgen geen reactie of een tegoedbon voor een gratis rit). Mijn collega's en de planning
leveren altijd goede service maar verliezen de aanbesteding op centen of nog erger via
loting. We voeren het TX keur alsook iso maar daar wordt bij een aanbesteding niet naar
gekeken. We zijn valys,regiotaxi en treintaxi kwijt en ik vrees het ergste wanneer het
schoolvervoer aanbesteed wordt
• wordt nog bekend gesteld wat er met de resultten gebeurt?
• Het is mij een raadsel dat parijen in onze regio als willemsen de koning en klompgroep
inschrijven voor prijzen die heel ver onder hoe ook te berekenen kostprijs liggen. In deze
situatie blijven er maar enkele grote partijen over. Wellicht is dit ook de strategische

gedachte hierachter. Voor ons als klein / middelgroot bedrijf ziet de toekomst er zeer
slecht uit.
• bij aanbestedingen moet ook op kwaliteit gelet worden en niet alleen naar de goekoopste
dit gaat ten kosten van de werknemers en klanten
• ik ben heel erg blij dat jullie dit soort actie's doen
•
• Dank voor de intresse die jullie hebben voor taxi chauffeurs, leuke website met veel info!
• Goede enquête.
• lekker kort, met heldere vragen
• Je hebt supermarkten en delicatesse zaken, zo is het ook in taxiland. De grote
opdrachten gaan naar de grote ondernemers en de luxere naar de lokale ondernemers.
• erg kort, denk dat wij nu de dupe worden van de nieuwe aanbesteding 2013 jammer dat
dit in mijn beleving alleen een financiele kwestie is. Ik ben geen taxi chauffeur maar houd
me bezig met de rittenadministratie(rittenstaten)
• Ik vind het goed dat deze enquete word gehouden.Er moet een verandering komen in
die aanbestedingen.Taxi bedrijven die zich zo laag inschrijven en dan niks verdienen op
het werk waardoor er slechte situatie onstaan.slecht onderhoud voertuigen,niet correct
betalen chauffeurs,lange reistijd klanten!
• Graag zou ik de resultaten van deze enquete vernemen.
• Gewoon vaker doen mag wat uitgebreider met name over de service heeeeel belangrijk
• kwantiteit gaat voor kwaliteit helaas.
• goed dat er aandacht aan word geschonken

