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Voorwoord 

Dit verslag is het resultaat van het onderzoek dat is uitgevoerd door ing. Arthur de Niet in opdracht van 
de bedrijfskundewinkel. De opdracht voor het onderzoek is geinitieerd door de opdrachtgever dhr. J. 
Visser die vanuit zijn huidige werksituatie een ondememing wil starten die een nieuwe vom van 
personenvervoer representeert. 
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Inleiding 

De bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat is opgezet met het doel de student en de bedrijven 
diehter tot elkaar te brengen. Het bestuur van de bedrijfskundewinkel bestaat eveneens uit 
bedrijfskundestudenten. 
De opdrachten die worden uitgevoerd hebben voomamelijk betrekking op problemen voor startende 
ondememers (bv. Hoe ziet mijn afzetmarkt eruit?) en op non·profit organisaties. 
Dhr. 1. Visser is een potentiele startende ondememer die een goed idee heeft uitgedacht, maar die geen 
tijd en expertise genoeg heeft om te inventariseren hoe de markt er voor hem uit zou gaan zien, mocht hij 
met zijn ondememing starten. 
Daarom wordt door de bedrijfskundewinkel een onderzoek uitgevoerd met als doel een indicatie te 
geven van hoe het marktpotentieel en marktvraag eruit ziet binnen de afgesproken 
onderzoeksafbakeningen. 
In hoofdstuk 1 zijn de opdrachtdefinitie en probleemstelling opgenomen, evenals de 
onderzoeksafbakening. In hoofdstuk 2 wordt de globale kostprijsberekening toegelicht . 
In hoofdstuk 3 zijn de onderzoeksresultaten opgenomen. Tenslotte zijn in hoofdstuk 4 de conclusies van 
het onderzoek en een aantal aanbevelingen opgenomen. 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: Ing. A. de Niel 4 
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Hi Onderzoeksopzet 

§ 1.1 Probleemstelling 

De opdrachtgever, dhr. J. Visser, is momenteel nog werkzaam in de dienstverlenende sector. 
Om persoonlijke redenen is dhr. Visser op een gegeven moment op zoek gegaan naar een andere 
uitdaging. Doordat hij regelmatig te maken heeft met taxidiensten die patienten naar huis vervoeren, en 
de soms negatieve reacties van de patienten omtrent de service van de taxidiensten, is bij hem het idee 
ontstaan om een onderneming ,een speciale taxidienst met de naam Taxi-plus, op te starten die meer 
biedt dan alleen het sec vervoeren van patienten . 
Dhr. Visser wil naast het aanbieden van vervoer ook een stuk service aan de klanten aanbieden in de 
vorm van verpleegkundige verzorging tijdens de ritten naar huis en eventueel ook daarna bij de mensen 
thuis. (denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van personen in hun bed). 
Tevens denkt dhr. Visser eraan om uitstapjes te gaan organiseren voor kleine groepen patienten naar 
plaatsen in de buurt van Eindhoven. 
Dhr. Visser is van mening dat er een grote vraag bestaat naar zijn aan te bieden diensten, maar is daar 
niet zeker van. Deze onzekerheid wordt vooral veroorzaakt door het feit dat meestal niet de patienten de 
taxiritten betalen maar vooral de betrokken zorginstellingen. 
Dhr. Visser is van plan zich fulltime met zijn onderneming te gaan bezighouden en wil daarom weI enige 
zekerheid en inzicht omtrent de behoefte vanuit de markt naar zijn aan te bieden diensten. De 
probleemstelling voor het onderzoek luid alsvolgt: 

"De opdrachtgever. dhr. Visser. wil weten hoe groot de vraag zal zijn naar zijn aan te bieden 
diensten. It 

§ 1.2 Opdrachtomschrijving 

De omschrijving van de opdracht is ontstaan naar aanleiding van een gesprek tussen dhr. Visser en de 
bedrijfskundewinkel. De volgende opsdrachtomschrijving is overeengekomen: 

" Het onderzoeken van de vraag naar de diensten van Taxi-pius bij de zorginstellingen in de regio 
van Eindhoven. met als doel te komen tot een oordeel de onderneming wei ofniet op te starten. It 

Daarnaast is een deelvraag opgesteld: 

- Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het opstarten van een taxibedrijf? 

Het beantwoorden van de deelvraag is voor het eigenlijke rnarktonderzoek uitgevoerd. 
Dit is gedaan om een te bepalen wat een concurrerende prijs is voor de aan te bieden diensten. 
In H2 zal dit punt worden behandeld 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 5 
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§ 1.3 Onderzoeksatbakening 

Daar de aard van de opdraeht neigt tot het formuleren van een te grote opdrachtdefinitie is ervoor 
gekozen de opdraeht op enkele punten af te bakenen. Dit is vooral gedaan om de opdraeht voor een TU
student uitvoerbaar te houden, zonder dat de colleges en tentamens in gevaar komen. Het onderzoek zal 
op de volgende punten worden afgebakend: 

G Het onderzoek zal zieh beperken tot het bepalen van een globale kostprijs per uur en per kilometer. 
Deze afbakening is gesteld omdat een gedetailleerd onderzoek naar de kostprjs een onderzoek op zieh is 
en daarom buiten de opdraehtomschrijving vall. Wei is ervoor gekozen een globale kostprijs te 
berekenen zodat bij het marktonderzoek aan de benaderde zorginstellingen een reeel beeld van zaken 
gegeven kan worden, zodat de antwoorden van de zorginstellingen bemsten op een reele afweging . 

• Het onderzoek zal zieh primair richten tot de volgende soort zorginstellingen: 
- ziekenhuizen 
- verpleegtehuizen 
Tevens zal een aantal bejaardentehuizen worden benaderd om te inventariseren of in dergelijke 
instellingen vraag naar diensten van Taxi-plus bestaal. 

., Het geografisehe onderzoeksgebied zal zieh beperken tot de omgeving van Eindhoven binnen een 
straal van 30 kilometer. 

o Aspecten als het opzetten van een ondememing "an sich" worden niet tot het onderzoek gerekend. 
Hierbij valt te denken aan : - belastingzaken 

- inrichting ondememing 
- opzetten financieel berekeningssysteem 

". Het onderzoek is primair bedoeld te beoordelen of behoefte bestaat naar de aan te bieden diensten 
van Taxi-plus. Hierbij ligt de nadmk op het inventariseren en niet op het vastleggen van afspraken. 
Afspraken en contracten zullen hierom niet uit het onderzoek voortkomen, weI een indieatie welke 
zorginstellingen positiefhebben gereageerd. 

§ 1.4 Onderzoeksmethoden 

1.4.1. Kostprijsbepaling 
Om de validiteit van de onderzoeksgegevens te verhogen is overeengekomen dat alvorens met het 
marktonderzoek zal worden gestart, eerst een globale kostprijs zal worden berekend. Deze kostprijs zal 
als uitgangspunt dienen van het marktonderzoek, daar er dan een meer valide antwoord van de 
benaderde zorginstellingen mogelijk is. 
De kostprijs is berekend op basis van de volgende uitgangspunten: 
- Ben nieuwe bus inclusief rentekosten 
- Ben afscbrijving van 3 jaar volgens de methode van "vast % aanschafwaarde" 
- Behoud van huidig inkomen voor dhr. Visser 

De kostprijsbepaling is uitgevoerd voor 4 merken van personenbusjes: 
- Ford - Hyundrai 
- Volkswagen - Renault 
De selectie van de merken van personenbusjes is uitgevoerd door dhr. Visser zelf. In hoofdstuk 2 wordt 
kort aandacht besteedt aan de opbouw van de kostprijzen. 
In bijlage 1 tim 4 is de kostprijsbepaling van de aan te bieden diensten nader uitgewerkt voor elk merk. 

Onderzoek naar marktpote.lItieel Taxi·plus. Auteur: illg. A. de Nie.t 6 
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1.4.2 Enquete I mailing 
Vastgesteld is wat de concrete vragen zijn waar dhr. Visser antwoord op wil hebben, naast de vraag of 
er behoefte bestaat naar zijn aan te bieden diensten. Deze concrete vragen zijn hieronder in tabel 1 
opgenomen: 

* Wat is de mate van tevredenheid over huidige taxidiensten van de zorginstellingen ? 
* Wat vinden de gezondheidsinstellingen van het idee "Taxi-plus"? 
* Zouden de gezondheidsinstellingen gebruik willen maken van Taxi-plus 
zo ja. - kan een indicatie worden gegeven omtrent het aantal ritten per periode? 

- Wat voor soort patienten zouden dan moeten worden vervoerd? 
zo nee, - wat is daarvoor de reden? 

- Heeft 't te maken met het uurtarrief? 

(label}: concrete vragen van dhr. Visser) 

Een lijst van de benaderde zorginstelling is opgenomen in bijlage 3 van dit verslag. 
Hierin moet worden benadrukt dat de zorginstellingen opgenomen in de lijst de hele populatie vormen 
van het onderzoek. Eventueel zullen enkele bejaardenzorginstellingen worden benaderd om een globale 
indruk te krijgen van dat marktsegment. 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 7 
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H2 kostprijsopbouw 

In elit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de globale kostprijsopbouw van Taxi-plus. 
In de afbakening van het onderzoek is vemteld dat de kostprijsberekening een globale indicatie moet 
geven van wat Taxi-plus per uur of per kilometer mag gaan kosten. 
In bijlage 2 zijn 4 kostprijsberekeningen opgenomen voor de 4 door dhr. Visser geselecteerde merken die 
autobussen leveren te weten: - Ford 

- Volkswagen 
- Renault 
- Hyundrai. 

Deze kostprijsberekeningen spreken bij inzage voor zich. Voor alle duidelijkheid zijn in dit hoofdstuk 
enkele aspecten uitgewerkt die mogelijk onduidelijk zouden kunnen zijn. 

De kostprijsberekening is gedaan op basis van een aantal veronderstellingen. 

-1 De afschrijvingsperiode is gesteld op 4 jaar. 
Als afschrijvingsmethode is gekozen voor "vast percentage van de aanschafwaarde" 
Dit is gedaan om de kostprijsberekening overzichtelijk en begrijpelijk te houden. 
-2 De restwaarde van de autobussen is bepaald op basis van indicaties die gegeven zijn door benaderde 
dealers van de betreffende autobussen. Bij de kostprijsberekening is uitgegaan van de minst hoge 
restwaarde. Dit is gedaan om eventuele tegenvallers hieromtrent uit te sluiten. 
-3 loonkosten van de chauffeur, dhr. Visser, zijn op basis van behoudt van huidig loon. 
-4 De eventuele ombouwkosten om de autobus aan te passen voor het vervoer van rolstoelen zijn aileen 
geldig als dhr. Visser ook daadwerkelijk beslist om deze patienten te gaan vervoeren. 
-5 Als inventaris is gesteld: medische apparaten en een speciale bestuurdersstoel. 
-6 Voor de post boekhouding is gesteld: software en een cursus daarvoor.( Dit is een indicatie.) 

Ais resultaat van het kostprijsonderzoek zijn in tabel 1 aile kostprijzen per merk autobus opgenomen. 

Ford Transit ,- 25 

Renault Traffic ,- 29 

1,34 

1,23 

(tabel J: kostprijzen bij gebruik van diverse autobussen) 

Vit tabell kan worden afgeleid dat de Hyundrai Esprit 1 de goedkoopste kilometerprijs van /1,23 en 
goedkoopste uurprijs van gemiddeld /49,- heeft en kan dus als goedkoopste worden aangemerkt. 
Als duurste autobus komt de Volkswagen Transporter met een kilometerprijs van /1,34 en een uurprijs 
van gemiddeld /53,-. De keuze welke autobus aan te schaff en dient door dhr. Visser niet aileen op basis 
van dit onderzoek te gebeuren, daar dit slechts om een globaal onderzoek gaat met gemiddelde 
kostprijzen. 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 8 
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H3 Resultaten Onderzoek 

§3.1 Algemeen 

Daar de populatie (zorginsteUingen) van het onderzoeksgebied erg klein is gebteken, ongeveer 35 stuks, 
(zie bijlage 5: lijst zorginstellingen regio Eindhoven), is besloten om een andere wijze van 
gegevensverwerking toe te pas sen dan nonnaal gesproken gebruikelijk is bij dergelijke onderzoeken. Het 
onderzoek is niet uitgevoerd op anonieme basis. De benaderde zorginstellingen maken dan ook geen 
bezwaar tegen het plaatsen van de onderzoeksgegevens in dit openbare rapport. De zorginstellingen zijn 
benaderd a.h.v. een scbriftelijke enquete die per post in verstuurd. In de begeleidende brief is gevraagd 
de ingevulde enquete te retoumeren naar de bedrijfskundewinkel. Vervolgens zijn van de geretoumeerde 
enquate-fonnulieren de vragen uitgewerkt. Per vraag is een uitwerking gegeven van aIle zorginstellingen 
die respons op de enquete hebben gegeven. Hierdoor is het mogelijk de verschillende zorginsteUingen 
ovemchtelijk met elkaar te kunnen vergelijken. 

Deze manier van resultatenverwerking is gekozen in overleg met de opdrachtgever. 
Het doel van deze afwijkende vonn van gegevensverwerking is dat de opdrachtgever volledig wordt 
geinfonneerd omtrent elke potentiele afuemer van zijn dienst. Dit in tegenstelling tot de statistische 
benadering waarbij ieder populatie-element als anoniem wordt beschouwd. 
In tabel2 is een lijst van de zorginstellingen opgenomen die op de enquete hebben gereageerd .. 
In de bijlagen zijn de enquetefonnulieren opgenomen ter volledigheid en naslagwerk. 
In de paragraaf van dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de resultaten per vraag. 

I Diaconessenhuis Eindhoven 
2 RIBW I Beschennende woonvonn Dommelen 
3 stichting Welzijn Ouderen 
4 Odendael 
5 verzorgingstehuis "De Vloed " 
6 stichting Woonzorgcentra Waalre 
7 stichting Kruiswerk Kempen 
8 Severingen 
9 stichting CMD GeldroplNuenen 
10 ziekenhuis Elkeriek Helmond 
11 GGZE 
12 de Donksbergen 
13 RIBWI Eindhoven & de Kempen 
14 stichting Ouderenzorg de Kempen 
15 stichting WZR 
16 anoniemI 
17 anoniem II 

(tabel2: lijst van zorgil'l$tellingen die hebben gereageerd) 
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§ 3.2 Uitwerking per zorginstelling 

1 Gemiddeld aantal patienten in zorginstelling 

Deze vraag is opgenomen om een beeld te kunnen scheppen van de marktgrootte in de betreffende 
sector. De zorginstellingen is gevraagd om een globaal aantal in te vullen. 
(zie vraag 1 uit de enquete in bijlage 1) 

aantal patienten per %orginstelling 

600 

50 0 

40 0 - -

300 - -

iO - -n 

100 

0 III I --2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

zorginstelling 

(grafiek 1: Aantal patitnten per zorginstelling) 

In grafiek 1 is het aantal patienten per zorginstelling weergeven. Wat opvalt is dat er 7 zorginstellingen 
zijn die meer dan 300 patienten hebben. Het verdient aanbeveling om die grotere instellingen als eerste te 
benaderen voor het gebruik van de aan te bieden diensten. 
Deze instellingen zijn: - Diaconessenhuis Eindhoven 

- Severiugen 
- ziekenhuis Elkeriek Helmond 
-OOZE 
- stichting WZR 
- anoniem I 
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2 Gebruik van taxidiensten door zorginstellingen 

Grafiek 2 geeft weer of de betrefl'ende zorginstellingen wei of geen gebruik maken van taxidiensten. In 
de grafiek kunnen twee waarden worden aangenomen door de zorginstellingen. 
De waarde 1 geeft weer clat de zorginstelling op dit moment wei gebruik maakt van taxidiensten. 

gebruik taxi's door zorginstellingen 

2 

o -+ -+ -+ I...t- 4- 4- 4-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

zorginstelling 

(grafiek 2: Gebruik van taxidiensten per zorginstelling) 

Uit grafiek 2 valt af te leiden clat 70 % van de zorginstellingen nu al gebruik maakt van taxidiensten. 
Hieruit kan worden geconcludeerd clat, mits naar kostprijzen wordt gekeken, Taxi-plus een grote 
potentiele markt heeft. 
Er zijn 5 instellingen die geen gebruik maken van taxidiensten en die in de toekomst ook geen gebruik 
ervan denken te gaan maken. Dit zijn vooral de bejaardentehuizen. 
Wat wei kan worden gedaan is om in het ziekenhuis het telefoonnummer van Taxi-plus met uitleg te 
deponeren. 
De instellingen die geen gebruik maken van taxidiensten zijn: - stichting Welzijn Ouderen 

- stichting Kruiswerk Kempen 
- stichting CMD Geldrop/Nuenen 
- RIBW/ Eindhoven & de Kempen 
- stichting Ouderenzorg de Kempen 

Onderzoek naar marktpatentieel Taxi-plus. Auteur: Ing. A. de Niet 11 
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3 begeleiding bij patientenvervoer 

Belangrijk bij dit onderzoek is de vraag of er professionele begeleiding is bij patientenvervoer (vanuit de 
zorginstelling) ofbegeleiding door familie ofvrienden. Dit is belangrijk om inzicht in te hebben omdat 
Taxiplus juist die professionele begeleiding als extra dienst aanbiedt naast het vervoeren van patienten. 
Grafiek 3 geeft inzicht in de verdeling van begeleiding van patienten bij het vervoeren. 
Omdat met deze vraag onderzocht is of de zorginstellingen bij patientenvervoer professionele 
begeleiding gebruiken is bij de verwerking van de enqueteresultaten aangegeven of er wei of met gebruik 
wordt gemaakt van professionele begeleiding. Bij het ontbreken van professionele begeleiding wordt 
uitgegaan van begeJeiding door familie of vrienden. 

gebruik proffessionele begeleiding bij patientenvervoer 
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(grafiek 3:gebruik profossionele begeleiding bij patientenvervoer) 

Vit de grafiek voIgt dat 7 instellingen gebruik maken van professionele begeleiding bij patientenvervoer. 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze instellingen meer bereid zouden zijn om een hogere prijs 
voor een taxidienst te betalen dan de anderen daar er minder personeeIskosten nodig zijn bij het 
patientenvervoer ais van Taxi·plus gebruik gaat worden gemaakt. Wat opvalt is dat vooral de grotere 
zorginstellingen gebruik maken van professionele 
begeleiding. Voor de opdrachtgever is dat een belangrijk gegeven. 
De zeven instellingen zijn: - Diaconesenhuis Eindhoven 

- verzorgingstehuis "De Vloed" 
- Severingen 
- ziekenhuis Elkeriek Helmond 
-GGZE 
- De Donksbergen 
- stichting WZR 
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4 kosten van taxidiensten 

De kosten die door de zorginstellingen worden betaald voor taxidiensten is voor veel zorginstellingen 
onbekend, hetgeen mijns inziens een slechte gang van zaken is. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
het concurrentiewapen "prijs" als minder belangrijk kan worden aangemerkt. 
Er zijn slechts 2 instellingen die weI een kostprijs konden invullen, deze zijn daarom hieronder op een 
andere wijze dan de andere vragen weergegeven. 

naam zorginstelling kostprijs 

Elkeriek ziekenhuis Helmond /3, - per kilometer 

De Donksbergen /1,75 per kilometer of /37,- per uur 

5 Tevredenheid zorginstellingen over huidige taxidiensten 

De vraag hoe tevreden de zorginstellingen zijn over de huidige taxidiensten is in de enquete opgenomen 
om inzicht te krijgen welke zorginstellingen eventueel een grotere bereidwillendheid hebben om gebruik 
te gaan maken van Taxi-plus dan zorginstellingen die tevreden zijn over de huidige taxidiensten. 

Uitleg index grafiek: 

J 4 

Ii 3 

~ $ 2 
c 

zeer ontevreden 
2 = ontevreden 
3 = neutraal 
4 =tevreden 
5 = zeer tevreden 

mate van tevredenheid over huidige taxidiensten 
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(grafie 4: mate van tevredenheid huidige taxidiensten) 

De mate van tevredenheid van de zorginstellingen over de huidige taxidiensten is over het algemeen 
matig tot redelijk. Ben uitzondering hierop vonnt het Diaconessenhuis in Eindhoven. Zij vinden de 
huidige taxidiensten onvoldoende. Hier ligt voor dhr. Visser een kans om op in te spelen. 
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6 punten voor verandering huidige taxidiensten 

Dit onderwerp geeft aan hoe de huidige taxidiensten kunnen worden verbeterd voor de betreffende 
zorginstelling. Met deze vraag kan een beperkt inzicht worden verkregen over de latende behoefte naar 
betere taxidiensten zoals die worden aangeboden door Taxi-plus. 
Om de resultaten overzichtelijk in kaart te brengen is gekozen voor een 3-tal punten voor verandering 
die in ieder geval weI in het dienstenpakket van Taxiplus zijn opgenomen: 
-kosten 
- beschikbaarheid 
- service chauffeurs 

Bij ieder punt van verandering is ook een mate van prioriteit aangegeven door de zorginstellingen. Deze 
mate van prioriteit is vertaald in punten. Zo heeft prioriteit 1 een score van 3 punten, prioriteit 2 een 
score van 2 punten en prioriteit 3 een score van 1 punt. 
De vraag is op zo'n manier uitgewerkt dat per zorginstelling is aangegeven hoe voor de drie punten is 
gescoord. De drie scores per zorginstelling zijn in 1 staaf ondergebracht. De grootte van de delen van de 
staaf geeft aan hoe de score en dus de prioriteit is van dat betreffende deel. 
Voor de duidelijkheid is een voorbeeld opgenomen: In de eerste staafis het bovenste gedeelte (de kosten) 
het kleinste dus die heeft prioriteit 3. Het middelste gedeelte en het onderste gedeelte hebben elk 
prioriteit 1 deze zijn dus even groot. Dit wil zeggen dat zorginstelling 1 weinig prioriteit geeft aan de 
kosten, maar meer waarde hecht aan de beschikbaarheid en service van de taxichauffeur. 

punten voor veranderingen 
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(grajiek 5: oontal punten voor verandering) 
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7 menina omtrent Taxi-plus-concept 

In grafiek 6 is de mening van de zorginstellingen weergegeven omtrent het concept van Taxiplus. De 
mening van de zorginstelling omtrent het concept van Taxi-plus is gebaseerd op de begeleidende brief 
die bij de enquete was gevoegd. Deze geeft een beeld hoe Taxi-plus za1 gaan werken in bepaalde 
situatiebeschrijvingen. 

Uitleg index grafiek: 
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1 = zeer stecht concept 
2 = slecht concept 
3 = neutraal 
4 = goed concept 
5 = zeer goed concept 
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zorginstelling 

(grafiek 6: mening omtrent concept Tax/plus) 

'-

Uit de grafiek blijkt dat het concept van Taxi-plus als zeer goed wordt bestempeld. Er is 1 zorginstelling 
die negatief over het concept denkt. De reden die hiervoor is gegeven is dat men het daar onzin vindt dat 
er zoveel aandacht aan een dergelijk onderwerp wordt geschonken. Het betreft hier de stichting 
Ouderenzorg "de Kempen" 
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8 potentiele gebruikers van Taxiplus 

In deze vraag ligt de nadruk op de overweging gebruik te maken van Taxi-plus mochten de prijzen van 
Taxiplus concurrerend zijn. Deze vraag is belangrijke voor het onderzoek daar door deze vraag directer 
door de zorginstellingen wordt gesteld wei of ruet gebruik te gaan maken van Taxiplus. Hierbij moet 
worden vermeid dat de uitspraak hieromtrent geen bindende betekenis heeft. WeI kan uit deze afspraak 
worden afgeleid in welke mate men bereid is kosten te vergeIijken van Taxi-plus en die van de huidige 
taxidiensten. 

potentUUegebruikers Taxiplus 

2r---------------------------------------------------------, 

o 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

zorgins te lIing 

(grafiek 7: potentiele gebruikerll Taxiplus) 

Uit grafiek 7 bIijkt dat 12 van de 17 zorginstellingen serieus belangstelling blijkt te hebben. hetgeen 
overeenkomt met ongeveer 70 %. 
De uitkomst van de vraag geeft een optimistisch beeld. Wat echter weI in het achterhoofd gehouden 
moet worden is dat bij deze vraag gesteld is dat de prijs van Taxi-plus concurrerend moet zijn met de 
huidige taxiprijzen. 
De vraag is hoeveel men bereid is extra te betalen VOOf de extra servicepunten die Taxi-plus biedt. 
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9 hoeveelheid ritten per zorginstelling 

Een vervolgonderwerp van het vorige punt (punt8) is een indicatie te geven hoeveel ritten per 
zorginstelling, per maand, afgenomen gaan worden mochten zij besluiten van Taxi-plus gebruik te gaan 
maken. Hierbij is een schaal gebruikt die gaat van: 1) 0 -50 ritten 

2) 50 - 100 ritten 
3) 150 - 350 ritten 
4) 350 - 500 ritten 
5) 500 - 00 ritten. 

aantal ritten per zorginstelling 
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zorginsteliling 

(grajiek 8: indicatie aantal ritten per zorginstelling 

Vit de grafiek voIgt dat de meeste zorginstellingen gemiddeld 50 ritten ofminder denken afte nemen van 
Taxi-plus. Er zijn twee zorginstellingen die meer dan 50 ritten denken af te nemen. dat zijn: 

- het Diaconessenhuis 
- ziekenhuis Elkeriek in Helmond 
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10 soort patienten 

Het is voor dhr. Visser belangrijk om te weten welk soort patienten door Taxi-plus vervoerd gaan 
worden. Hierbij worden twee soorten patienten onderscheiden: - rolstoelpatienten 

- niet-rolstoelpatienten 
De reden waarom deze informatie belangrijk is, is het feit dat het vervoeren van rolstoelpatienten hoge 
investeringen vereisen voor het aanpassen van de taxibus, naast de huidige investeringen. 
De verwerking van de gegevens is op zo'n wijze gedaan dat in de grafiek alleen is aangegeven of een 
zorginstelling rolstoelpatienten heeft, die van Taxi-plus gebruik denken te willen maken. 
Is dat niet het geval dan zijn er aileen niet-rolstoelpatienten. 

gebruik door rolstoelpatienten 

2 

o 4- -+- 4- -+-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

zorginstelling 

(grafiek 9: gebruik rolstoelpatienten) 

Vit de grafiek 9 volg dat 8 van de 17 zorginstellingen roistoelpatienten hebben, die voor 
patientenvervoer in aanmerking voor Taxi-plus. Dit komt neer op ongeveer 47 %. 
Hierbij moet worden vermeld dat veel van deze instellingen beide soorten patienten in huis hebben. (zie 
bijlagen voor een gedetailleerder beeld). 
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In de vragen hieronder (vraag 11, 12, 13, 14) wordt de mening van de benaderde zorginstellingen 
gegeven omtrent de geschiktheid van Taxiplus voor een specifieke groep patienten. De uitwerkingen 
spreken verder voor zich. Daar waar nodig is e.e.a. kort toegelicht. 

11 mening per zorginstelling of Taxiplus geschikt voor: rolstoelpatienten 

taxiplus voor rolstoelpatienten 
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zorginstelling 

(graftek 10: taxi plus geschikt voor rolstoelpatienten) 

12 mening per zorginstelling of Taxiplus geschikt voor: geestelijk gehandicapten 
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zorginstelling 

(graftek J J: taxiplus geschikt voor geestelijk gehandicapten) 

Opvallend bij de punten 11 en 12 is dat vrijwel aIle zorginstellingen het concept van Taxi-plus Diet 
geschikt achten voor geestelijk gehandicapten. De belangrijkste reden die hier door vrijwel aIle 
zorginstellingen wordt gegeven is dat begeleiding van deze patienten moet gebeuren door voor de 
patienten bekende begeleiders. 
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13 mening per zorginstelling of Taxiplus geschikt voor: ziekenhuispatienten 

geschiktheid voor ziekenhuispatienten 
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(jiguur 1 J: taxi plus geschikt voor ziekenhuispatienten) 

14 mening per zorginstelling of Taxiplus geschikt voor: oudere patienten 

geschikt voor oudere patienten 
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(jiguur 13: taxi plus geschikt voor oudere patienten) 

Wat opvallend is bij de resultaten van deze vraag is dat bijna aile zorginstellingen vinden dat het concept 
van Taxi-plus geschikt is voor oudere patienten. Dit in tegenstelling tot de benaderde bejaardentehuizen 
die vrij negatief op het concept van Taxi-plus reageren. 
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H4 Conclusies & Aanbevelingen 

§4.1 Conclusies 

Uit de resultaten van het onderzoek valt te concluderen dat het concept Taxi-plus levensvatbaar kan 
zijn. Het is aan dhr. Visser om te beslissen wat de waarde is van de gepresenteerde resultaten. Ik zal in 
dit hoofdstuk. op verzoek van dhr. Visser. beknopt een eigen interpretatie geven aan de 
onderzoeksresuitaten en enkele aanbevelingen doen. 
Ik zal dit doen aan de hand van het deponeren van een aantal stellingen die naar mijn idee de 
belangrijkste conclusies zijn omtrent het concept Taxi-plus. De stellingen zijnbeknopt toegelicht. 

stelling 1: 

stelling 2: 

stelling 3: 

stelling 4: 

stelling 5: 

Taxiplus is een goed concept hetgeen door 70 % van de zorginstellingen wordt 
bevestigd. Wat door verschillende zorginstellingen wordt benadrukt is dat 
de prijs concurrerend moet zijn met die van de "gewone" taxidiensten. 

De kosten van Taxi-plus moeten in het interval van /1,75 tot /3,-liggen. 
Deze stelling is op basis van slechts 2 response. De overige 15 instellingen 
hebben weinig tot geen inzicht wat gemiddeld voor een taxi wordt betaald. 
Dit komt wat vreemd over daar in stelling 1 benadrukt is dat de prijs van 
Taxiplus weI concurrerent moet zijn. Ik ben van mening dat het prijsaspect een 
belangrijke rol speel!, ook al blijkt uit de enquete dat zorginstellingen eigenlijk 
dergelijke informatie niet relevant achten. 

Het aantal ritten per zorginstelling is wat minder dan verwacht; ongeveer 50 per 
maand per zorginstelling. Hierin zijn 2 uitzonderingen. Dit resultaat betekent dat 
het waarschijnlijk is dat dhr. Visser meerdere zorginstellingen zal moeten gaan 
bedienen. hetgeen grote logistieke problemen met zich meebrengt. Vooral het 
punt beschikbaarheid taxi· s zal dan zwaar wegen in de beslissing wei of niet te 
gaan starten met de ondememing Taxi-plus. 

Taxi-plus is uitermate geschikt voor het vervoeren van ziekenhuispatienten. 
bejaarde mensen en voor rolstoelpatienten. Bij het vervoeren van 
rolstoelpatienten moet worden vermeid dat het om een gering aantal gaat. 
Exacte cijfers hieromtrent kan ik helaas niet geven, maar bij het beantwoorden 
van de vraag welk soort patienten de zorginstellingen hebben werden vaak 
naast rolstoelpatienten altijd niet-rolstoelpatienten genoemd. 
Gezien de omvangrijke investeringen die hiermee gemoeid zijn. raad ik dhr. 
Visser ten sterkste aan om meer gegevens hieromtrent te vergaren alvorens de 
beslissing te nemen deze investeringen te maken. 

Taxi-plus wordt niet geschikt geacht voor het vervoeren van geestelijk 
gehandicapten. De belangrijkste reden die hiervoor wordt aangedragen is dat 
het begeleiden van dit soort patienten door bekende. vertrouwde begeleiders 
wordt uitgevoerd. 
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§4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de stellingen uit §4.1 wit het volgende aanbevelen. 

1. 
Als belangrijkste aanbeveling wil ik stellen dat dhr. Visser goed moet bepalen in welke vonn hij de 
Taxi-plus diensten wit aan gaan bieden. Ik ben van mening dat het bedienen van een aantaI 
zorginstellingen tegelijk grote problemen met zich mee gaat brengen. Ik raad dhr. Visser dan ook ten 
sterkste aan om compagnons te zoeken die ook in taxibussen gaan rijden. 
Een ander altematief is om een contract af te sluiten met een of enkele grote zorginstelling. 

2. 
Een tweede punt van aanbeveling is het wachten met het aanpassen van taxibusjes om rolstoelpatienten 
te vervoeren totdat meer duidelijkheid is verkregen over de omvang van het aantal ritten daarvoor, gelet 
op de vereiste hoge investeringen. 

3. 
Tot slot wit ik aan dhr. Visser de aanbeveling doen om eerst goede en duidelijke 
afspraken te maken met de zorginstellingen voordat een busje wordt aangeschaft. 
Op deze manier worden vooral de financiele risico's geminimaliseerd. 
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Biilage 1 enqueteformulier 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi·plus. Auteur: ing. A. de Niet 23 



Bedrlifskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven Taxiplus 

Stichting Centrum Maatsch. Dienstverlening 
Geldrop en Nuenen 
t.a v. de heer D. Drenth, directeur 
Postbus 36 
5660 AA GELDROP 

Ons kenmerk 
BdklADN/OOl 

Geachte meneer, mevrouw, 

Datllll 
3 juni jjjj 

"Tegenwoordig ben je blij als een taxichauffeur de deur voor je openhoudt'" 

Oit soon opmerkingen hoor je geregeld van mensen die vaak van taxidiensten gebruik 
maken. Vooral van mensen die minder mobiel zijn, is de behoefte naar een betere service 
van de taxidienst steeds meer groeiende. 
Om hierop in te spelen is een concept ontstaan om de taxidiensten van en naar het 
ziekenhuis of zorginstelling te verbeteren c.q. optimaliseren, het Taxi-Plusconcept. Een 
beknopte beschrijving van dit concept vindt u op de volgende bladzijde. 
De Bedrijfskundewinkel is gevraagd een marktonderzoek uit te voeren. Een deel van het 
marktonderzoek bestaat uit het houden van een enquete bij de zorginstellingen in de regio 
Eindhoven. In de bijlagen vindt u de enquete. 
Het doel van de enquete is om voor de opdrachtgever een beeld te vormen hoe de 
zorginstellingen in de regio Eindhoven aankijken tegen het concept "Taxi Plus." 
Wat er van u wordt gevraagd is om ongeveer 5 minuten van uw tijd vrij te maken voor het 
invullen van de enquete en zo spoedig mogelijk naar ons te retourneren. 
Als u uw enquete heeft ingevuld kunt u de bijgevoegde enveloppe gebruiken om de 
ingevulde enquete, zonder postzegel, naar ons te retourneren. 

Uw antwoorden zullen door de 8edrijfskundewinkel discreet worden behandeld en zullen 
aileen voor dit onderzoek worden gebruikt. 
Tot slot wil ik u, bij voorbaat, vriendelijk bedanken voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 
namens de Bedrijfskundewinkel, 

ing. A. de Niet 
student TUE 
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enquetevragen Taxi-plus 

De open vragen kunt u beantwoorden door het opschrijven van uw antwoord. 
De gesloten vragen kunt u beantwoorden door de voor u van toepassing zijn optie aan te kruisen. 

naam i~telling .... I;¥.f!~.~ff.~.'f:A!ItH!.t .... '!.!-N.~!rOYc-,J 
naam/functie ....... b .. l1.-.... ~.I!1.W.~IJ§f?.s ........... . 

Ir':(j. tc.::>"", 19<J/y. Wftlllsr 

1. Hoeveel patienten zijn gemiddeld aanwezig in uw zorginstelling? 

................. ~.~ s. ............. patienten 

2. Maakt uw zorginstelling gebruik van taxidiensten? 

o ja 
o nee. ander alternatief namelijk ................... . 

(ga naar vraag 8) 

3. Kunt u aangeven hoe uw vervoer van patienten is verdeeld? 

o aileen taxi's 
o alleen taxibusjes 
• zowel taxi' s als taxibusjes 

4. Welke begeleiding is er momenteel bij de patienten tijdens vervoer? 

o geen begeleiding 

o familie \. 3i~E ~41 I'~;,) ,"'01: ?'ASSI";~ 
• personeel van uw instelling J 
o anders. namelijk ................... . 

5. Wat zijn de gemiddelde kosten per uur of kilometer die door u aan de taxidienst worden betaald? 

o f .. M~' ...... -per uur 
o f . ..ItlJ .....• - per kilometer 

6. Bent u tevreden met de situatie zoals die nu is, dat gewone taxicentrales de patienten vervoeren? 

o zeer ontevreden 
o ontevreden 
o neutraal 
o tevreden 
o zeer tevreden 

(vervolg enquete zie pagina 2) 
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7. Wat zou u eventueel veranderd willen zien, en zou u een prioriteitscijfer daarbij kunnen geven? 
Het prioriteitscijfer: 1, 2 of 3 (1 =meest belangrijk, 3 = minst belangrijk) 

f) kosten .... ~ .... . 
• beschikbaarheid taxi's .... 1 .... . 
@ service chauffeurs .......... . 
o anders, namelijk ....................................................................................... . 

8. Wat vindt u naar aanleiding van de begeleidende brief van het concept "Taxi-Plus"? 

• zeer goed 
o redelijk 
o neutraal 
o matig 
o zeer slecht 

9. Zou u van deze dienst in de toekomst eventueel gebruik willen maken als de prijs concurrerend is met die 
van gewone taxi's. 

e ja (ga naar vraag 10) 
o nee, omdat ...................... . 

(ga naar vraag 12) 

lO. Indien ja als antwoord bij vraag 9 is ingevuld. Zou u een indicatie kunnen geven van hoeveel ritten per 
maand? 

o minder dan 50 ritten 
o 50 - 150 ritten 
o 150 - 350 ritten 
o 350 - 500 ritten 
o meer dan 500 ritten 

11. Wat voor soort patienten zouden dan voornamelijk worden vervoerd? 

o rolstoelpatienten 
D niet rolstoelpatienten 

Hieronder worden een aantal vragen gesteld waarin uw persoonlijke mening wordt gevraagd. 
Het doel hiervan is te inventariseren welke indruk bij u is opgewekt omtrent het concept van Taxi-Plus. 

12. Vindt u het concept van Taxi-Plus geschikt voor rolstoelpatienten? 

2 

• ja, omdat ... "I)I;...~tfl-.fl~f.?~ .. r.1~.A.~.~.!.f?~.':-.~ .. ~~ ... !'!.!~~: ,.q Oc.s ;,;)t.~ 1'47(/:I..;,&:1I,) .41·;;;4 '£4,! 

o nee, omdat..................................................................... 7!iEh;fJ.4r~6.J:) 

(vervolg enquete zie pagina 3) 
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13. Vindt u het concept van Taxi-Plus geschikt voor geestelijk gehandicapten? 

o ja. onldat. ............. '1' ................................................... . 
o nee. omdat. . . ~'t .. M. .... 'f!.fJ~"~" .. :Vo"n.y.& Y..-tM-'!!. ... f-k.'Jt'Y","-> 

14. Vindt u het concept van Taxi-Plus geschikt voor (ex)-ziekenhuispatienten? 

o ja. omdat. .................................................................... . 
o nee. omdat. ................................................................... . 

15. Vindt u het concept van Taxi-Plus geschikt voor de oudere patienten? 

f,) ja. omdat. ... ~~ ... t?4: .. ~.~c.hlr ... $".9..¥ ... 1H.1!I:.~Wc.!yah1''''-::> 
o nee. omdat. ................................................................... . 

16. Heeft u nog suggesties of opmerkingen omtrent het concept Taxi-plus? 

Dit is het einde van de enquete. Namens de Bedrijfskundewinkel wil ik u vriendelijk bedanken voor uw 
medewerking. 
U kunt de ingevulde enquete (zo snel mogelijk) naar ons terugzenden in de bijgevoegde enveloppe. een 
postzegel is niet nodig. 
(En misschien ten overvloede. de pen hoeft u natuurlijk niet mee terug te sturen). 

Mocht u nu al meer willen weten omtrent de Taxi-plus. dan kunt u zich richten tot de Bedrijfskundewinkel 
via het genoemde adres. 

3 
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Biilage 2 kostpriisberekeningen 
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kostprijsopbouw: 

omschrijving: 

gemiddelde afschrijving 
loon chauffeur 
ombouv.kosten bus 
inventaris 
v.egenbelasting 
totaal vaste kosten: 

taxivergunning 
boekhouding 
totaal initiele kosten 

totale kosten: 

variabele kosten: 
verbruik 

inventaris: 

afschrjvi ngsmethode: 

aanschafwaarde: 
inruilwaarde na 2 jaar 
af te schrijven bedrag 

afschrijving 
15.000,-
15.000,-

gemiddelde afschrijving: 

kostprijs: 
in kilometers 

kostprijs in uren: 

Ford Transit 

bedrag opmerking 

18375, - op jaarbasis over 2 jaar 
60000,- op jaarbasis incl. socl. premies 
6500,- op jaarbasis, totaal: 12000 - 14.000 
1300, - op jaarbasis, totaal: 2600 
2564, - per jaar 

--~88~7~39~,-

2045, - aanvraag provo staten 
750,- softy,Qre + cursus (Exact) 

---'!!'!27!!'!!9~5 

91.534,- afgerond [92.000,-

1:13 7,75 liter 'VOOr 100 kilometer 

speciale stoel 
EHBO-set 
brandblusapparaat 
trapje 

vast % aanschafwaarde 

45.000,-
15.000,-
30.000,- afschrijving per jaar: [15000,- over een periode van 2jaar 

rente (15 %) totaal 
4500 19.500 
2250 17.250 

36.750 
18275,-

jaar 1 
jaar 2 

vast 
variabel 

92.000,- I 80.000 = 
1,45/12 = 

1600 uur 
[58,-

1800 uur 
[52,-

2000 uur 
[46,-

[1,15 
[0,11 
[1,25 
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kostprijsopbouw: 

omschrijving: 

gemiddelde afschrij~ng 
loon chauffeur 
ombouwkosten bus 
inventaris 
wegenbelasting 

totaal vaste kosten: 

taxivergunning 
boekhouding 

totaal initiele kosten 

totale kosten: 

variabele kosten: 
verbruik 

inventaris: 

afschrj~ngsmethode: 

Renault TraflC 

bedrag opmerking 

16845,- op jaarbasis over 2 jaar 
60000,- op jaarbasis incl. socl. premies 

6500,- op jaarbasis, over 2 jaar 
1300, - op jaarbasis, over 2 jaar 

__ ~2~564~.-~per jaar 
87209 

2045.- aanvraag provo staten 
__ ~7:o::5~0.!I!"- software + cursus (Exact) 

2795 

90.004 afgerond 190.000.-

1:9.2 10,8 liter wor 100 kilometer 

speciale stoel 
EHBO-set 
brandblusapparaat 
trapje 

vast % aanschafwaarde 

45.000.-
17.500,-

totaal: 12000 - 14.000 
totaal: 2600 

aanschafwaarde: 
inruilwaarde na 2 jaar 

af te schrijven bedrag 27.500,- afschrij~ng per jaar: 113750.- over een periode van 2 jaar 

afschrij~ng 

13750 
13750 

rente (15 %) totaal 
4125 17.875 
2063 15.815 

33.690 

jaar 1 
jaar 2 

gemiddelde afschrij~ng: 16845 

kostprijs: 
in kilometers 

kostprijs in uren: 

vast 
variabel 

1600 uur 
156,-

90.000,- 180.000 = 
1,45/9 = 

1800 uur 2000 uur 
150,- 145,-

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 

11,13 
10,16 
11,29 
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Bedrijfskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven 

kostprijsopbouw: 

omschrijving: 

gemiddelde afschrijving 
loon chauffeur 
ombouwkosten bus 
inventaris 
wegenbelasting 

totaal vaste kosten: 

taxivergunning 
boekhoucling 

totaal initi61e kosten 

totale kosten: 

variabele kosten: 
verbruik 

inventaris: 

afschrjvingsmethode: 

aanschafwaarde: 
inruilwaarde na 2 jaar 

at te schrijven bedrag 

afschrijving 

Volkswagen Transporter 

bedrag opmerking 

22663,- op jaarbasis over 2 jaar 
60000,- op jaarbasis incl. socl. premies 

6500,- op jaarbasis, over 2 jaar totaal: 12000 - 14.000 
1300,- op jaarbasis, over 2 jaar totaal: 2600 

__ ~2~564~,_-per jaar 
93027,-

2045, - aanvraag provo staten 
__ ""'!l'!7!'!o5'!!i0';"- software + cursus (Exact) 

2795,-

95821.- afgerond 196.000,-

1:12 8,33 liter wor 100 kilometer 

speciale stoel 
EHBO-set 
brandblusapparaat 
trapje 

vast % aanschafwaarde 

55.000,-
18.000,-

37000,- afschrijving per jaar: 118500,- over een peri ode van 2 jaar 

rente (15 %) totaal 
18500 5550 24.050 jaar 1 

jaar 2 18500 2775 21.275 

gemiddelde afschrijving: 

inruilwaarde na: 
2jaar 
3jaar 
4 jaar 

wor ale zekerheid: 

kostprijs: 
in kilometers 

kostprijs in uren: 

45.325 
22663 

35.000 (bij 80.000 km) 
27.000 (bij 120000 km) 
18.000 (bij 160.000 km) 

18.000 

vast 
variabel 

1600 uur 

160,-

96.000.- I 80.000 = 
1,45112 = 

1800 uur 2000 uur 
153,- 148,-

O"derzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 
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Bedrijfskundewinkel Technische Universite;t Eindhoven 

kostprijsopbouw: 

omschrij'v'ing: 

gemiddelde afschrijving 
loon chauffeur 
ombouwkosten bus 
inventaris 
wegenbelasting 

totasl vasta kosten: 

taxivergunning 
boekhouding 

totaal initit:!1e kosten 

totale kosten: 

variabele kosten: 
verbruik 

inventaris: 

afschrj'v'ingsmethode: 

Hyundrai Esprit 1 

bedrag opmerking 

14100, - op jaarbasis over 2 jaar 
60000,- op jaarbasis incl. socl. premies 

6500,- op jaarbasis, over 2jaar 
1300,- op jaarbasis, over 2jasr 
2564,- per jaar 

-~8446~~4,~. 

2045,- aanvraag provo staten 
750,· software + cursus (Exact) 

---=27:o:i9~5 

87259,- afgerond 188.000,-

1: 11 9,1 liter voor 100 kilometer 

speciale stoel 
EHBO-set 
brandblusapparaat 
trapje 

vast % aanschafwaarde 

35.000,-
12.000,-

totaal: 12000· 14.000 
totas!: 2600 

aanschafwaarde: 
inruilwaarde na 2 jasr 

af te schrijven bedrag 23.000,- afschrijving per jaar: 111.500,- over een periode van 2 jaar 

afschrijving 
11.500,-
11.500,-

gemiddelde afschrijving: 

kostprijs: 
in kilometers 

kostprijs in uren: 

rente (15 %) totaal 
3450,- 14.950 jaar 1 

jaar 2 1725,- 13.250 

14.100,-

vast 
variabel 

1600 uur 
155,-

28.200 

88.000,-/80.000 = 
1,45/11 = 

1800 uur 2000 uur 
149,- 144,-

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 

11,10 
10,13 
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Bedriffskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven Taxiplus 

Eij/age 3 /ijst zorginstellingen regio Eindhoven 

Onderzoek naar marictpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 30 



Bedriifskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven 

Stichting Centrum Maatsch. Dienstverlening 
Geldrop en Nuenen 
t.a v. de heer D. Drenth, directeur 
Postbus 36 
5660 AA GELDROP 

Maatschappelijk Werk Eindhoven 
ta v. de heer C. Neggers, directeur 
Kloosterdreef 90 
5622 AB EINDHOVEN 

Stichting Thuiszorg "DommeIstreek" 
ta v. mevr Ineke Rovers, rayonmanager 
Postbus 60 
5490 AB SINT-OEDENRODE 

Stichting Thuiszorg IIDommelstreek" 
t.a v. de heer H. Groenen, rayonmanager 
Postbus 121 
5550 AC V ALKENSW AARD 

Stichting Thuiszorg "Dommelstreek" 
t.a v. de heer H. Groenen, directeur 
Wal160 
5501 HP VELDHOVEN 

Stichting Regionale Instelling voor beschermende 
woonvormen Eindhoven en de Kempen 
ta v. de directie 
Postbus 884 
5600 AW EINDHOVEN 

Kruisvereniging Eindhoven 
Postbus 310 
5600 Ah EINDHOVEN 

Regionale Kruisvereniging "de Kempen" 
Postbus 144 
5580 AC W AALRE 

Epilepsiecentrum Kemphenhaeghe 
ta v. Hoofd Verplegingsdienst 
Postbus61 
5590 AB HEEZE 

Severinusstichting 
t.a v. Hoofd Verplegingsdienst 
Postbus 6666 
5500 MA VELDHOVEN 

Onde.rzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 

Taxiplus 

31 



Bedrijftkundewinkel Technische Universiteit Eindhoven 

Eckartdal 
ta.v. de heer J. v.d. Heuvel 
Postbus 90053 
5600 PE EINDHOVEN 

de Donksbergen 
ta v. de heer drs. G.J.P.M. Wilms 
Postbus 3 
5520 AA EERSEL 

St.Anna Ziekenhuis 
ta v. mevr Mulder, hoofd Klinische Zorg 
Bogardeind 2 
5664 EH GELDROP 

St. losephziekenhuis 
ta v. Hoofd Verplegingsdienst 
Postbus 7777 
5500 MB VELDHOVEN 

Catharina Ziekenhuis 
tav. de heer Stroeks 
Postbus 1350 
5602 ZA EINDHOVEN 

Diaconessenhuis 
ta v. Hoofd Verplegingsdienst 
Postbus 90052 
5600 PD EINDHOVEN 

Elkerliek Ziekenhuis 
ta v.de heer Th.Meuwuissen 
Postbus 98 
5700 AB HELMOND 

GGZE 
ta v. Raad van Bestuur 
Postbus 909 
5600 AX EINDHOVEN 

Stichting Gezinsverzorging
Thuiszorg Eindhoven 
ta v direktie 
Le Sage ten Broeklaan 11 
5615 CP EINDHOVEN 

Beschermende Woonvorm Dommelen 
t.a v. de heer H. vd Leur, hoofd 
Schildhof8 
5551 DPVALKENSWAARD 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 
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Bedriffskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven 

Stichting Valkenhof 
t.a.v. direktie 
Postbus 10101 
5550GA VALKENSWAARD 

Stichting Huisvesting en Verzorging 
Bejaarden Nuenen 
t.a v. direktie 
Postbus 125 
5670 AC NUENEN 

Zorgstichting Geldrop 
t.a v. direktie 
Appelaar 35 
5664 TZ GELDROP 

Stichting Bejaardencentrum Leenderhof 
t.a v. direktie 
Margrietlaan 6 
5595 EC LEENDE 

Stichting Peppelrode 
t.a v. direktie 
Postbus 90005 
5600 PA EINDHOVEN 

Stichting Woonvormen voor Ouderen Eindhoven 
t.a v. direktie 
Herman Gorterlaan 1 
5664 SB EINDHOVEN 

Stichting Ouderenzorg De Kempen 
t.a. v. direktie 
Rondweg25 
5531 AJBLADEL 

Gecoordineerd Ouderenwerk "De Kempen" 
t.a v. de heer J. de Corte, direkteur 
Willibrorduslaan 12 
5521 KC EERSEL 

Mutsaersoord 
t.a v. drs. E.J.A. Mulder 
Postbus 242 
5900 AE VENLO 

Onderzoek naar marktpotentieel Taxi-plus. Auteur: ing. A. de Niet 
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Bedriffskundewinkel Technische Universiteit Eindhoven 

Instituut voor Psychiatrische Zorg 
Oost-Brabant 
t.a v. direktie 
Postbus 304 
5420 AH ROSMALEN 

Stichting Bejaardencentra Waalre 
t.a v. direktie 
Hoevenakkers la 
5561 AVWAALRE 

Stichting Gec06rdineerd Ouderenwerk 
Valkenswaard 
t.a v. direktie 
Dommelseweg 28 
5554 NR V ALKENSW AARD 

Stichting Sint loris Bejaardencentrum 
t.a v. direktie 
Postbus 38 
5688 ZG OIRSCHOT 

Stichting Bejaardenzorg Son en Breugel 
Huize "de Vloed" 
t.a.v. direktie 
Crocusstraat 2 
5691 TDSON 

Bejaardencentrum 't Laar 
t.a v. de direktie 
Malvalaan2 
5582 Bd W AALRE 

Bejaardencentrum Odendael 
t.a v. direktie 
Odendaell 
5492 CT SINT -oedenrode 

Huize Carolus 
t.a v. direktie 
Carolusdreef 137 
5554 BA V ALKENSW AARD 

Stichting Regionale Instelling 
Welzijn Ouderen 
t.a v. de heer H W. Ritter 
De HogeWeg3 
6026 RW MAARHEEZE 

Onden:oek "aar marktpote"tieel Taxi-plus. Auteur: i"g. A. de Hiet 
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