
1.815 personen zijn lid van het OV  Reizigerspanel Brabant.  In totaal hebben
563 respondenten deelgenomen het onderzoek. 

De resultaten van dit onderzoek geven een betrouwbaar en nauwkeurig beeld
van de tevredenheid van alle busreizigers in de provincie Noord-Brabant.

Respons

Onderstaand vind je de globale uitkomsten van het onderzoek van het OV Reizigerspanel Brabant in
december 2019/januari 2020. Dit onderzoek richtte zich op de beoordeling van het comfort van de
bussen en de busritten door busreizigers in Brabant. Hartelijk bedankt voor jouw deelname!
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Wat gebeurt er met de resultaten?

Reizigersoverleg Brabant zal, wanneer het openbaar vervoer weer meer gebruikt gaat worden, extra alert zijn op signalen
van reizigers over de beschikbaarheid van zitplaatsen. Hetzelfde geldt voor de rijstijl van chauffeurs. Ook buiten dit
onderzoek om ontvangen we dus graag de ervaringen van reizigers. De (aanvullende signalen in lijn met de) uitkomsten
krijgen speciale aandacht tijdens de komende besprekingen over het Programma van Eisen voor de volgende
aanbestedingen.
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