Beste klant,

INHOUD

Na twee lastige coronajaren kunnen we gelukkig weer vooruit kijken.
De coronamaatregelen zijn stukje bij beetje versoepeld, ook bij Deeltaxi
West-Brabant. Op dit moment zijn er geen beperkingen meer voor het reizen
met de deeltaxi. U kunt er weer op uit. Dat u daarnaar heeft uitgekeken,
zien we terug in het toenemend aantal ritten.
Helaas is er naast dit goede nieuws ook een nieuwe uitdaging bijgekomen.
Net als veel andere bedrijven heeft deeltaxi te maken met een tekort aan
personeel en kost het ons moeite om aan voldoende goede chauffeurs te
komen. Natuurlijk vragen wij van taxibedrijven een maximale inspanning
om nieuwe chauffeurs te werven. Daarnaast hopen we op uw begrip in deze
tijden. Laten we onze chauffeurs meer dan ooit koesteren!
Nieuwe gezichten gaan we de komende tijd ook verwelkomen in ons bestuur.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar, heeft
ook invloed op de samenwerking op het gebied van deeltaxi. Vanuit elke
West-Brabantse gemeente zit namelijk één wethouder in het bestuur van
Deeltaxi West-Brabant. Via deze weg wens ik alle bestuursleden veel succes
met hun werkzaamheden.
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Ik wens u alvast een mooie, zonnige zomer toe!

Clèmens P iena

Voorzitter bestuur Deeltaxi West-Brabant
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Deeltaxi actueel
Tekort aan chauffeurs

de middagspits van 15.00 tot 16.30 uur (op
woensdag van 12.00 tot 13.30 uur). Op die
tijden rijden veel chauffeurs klanten naar school
(leerlingen) of dagbesteding en zijn ze niet
inzetbaar voor deeltaxi. Buiten de spits is de
kans dat we u zonder vertraging kunnen vervoeren veel groter. Als u een rit inboekt op een druk
moment in de spits, kan de telefonist(e) u vragen
of u op een ander, rustiger tijdstip wilt reizen.

Tijdens de coronacrisis is het taxivervoer grotendeels stil komen te liggen. Taxibedrijven hebben in
die periode noodgedwongen afscheid genomen van
veel chauffeurs. Inmiddels nemen de ritaanvragen
voor deeltaxi weer toe. Helaas heeft de kwaliteit van
het vervoer momenteel te lijden onder het tekort
aan personeel. Onze taxibedrijven doen er alles aan
om nieuwe chauffeurs te werven, maar dat loopt
moeizaam door de schaarste aan personeel (niet
alleen in de taxibranche). Onze medewerkers doen
binnen de mogelijkheden hun uiterste best om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn.

3. Meld een rit af als u niet reist
Wanneer u geen gebruik maakt van uw
gereserveerde of vaste rit, meld deze dan op
tijd af bij PZN.

Wat kunt u doen?

Om de overlast voor reizigers zo veel mogelijk te
beperken, vragen we om uw medewerking:

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Taxibedrijven zoeken chauffeurs…

1. Reserveer uw ritten zo tijdig mogelijk
Hoe eerder u aangeeft wanneer u wilt reizen
(liefst vier uur van tevoren of nog eerder),
hoe beter we de rit voor u kunnen inplannen.

Vanwege de coronapandemie en het brede banenaanbod, hebben verschillende deeltaxichauffeurs de
afgelopen jaren gekozen voor ander werk.
Dit maakt dat onze taxibedrijven op zoek zijn naar
nieuwe chauffeurs. Heeft u familie, vrienden of
kennissen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het vak
van deeltaxichauffeur? Laat het ons weten via de
klantenservice van PZN (klantenservice@pzn-bv.nl).

2. Plan uw ritten zoveel mogelijk buiten
de spits
We vragen u om zo veel mogelijk buiten de
spitsuren te reizen. De ochtendspits loopt op
doordeweekse dagen van 7.30 tot 9.30 uur,
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Achter de schermen

Deeltaxi kort

Deeltaxichauffeurs weer op training

Telefoonnummers Deeltaxi
West-Brabant

In de folder en op de website van Deeltaxi West-
Brabant staat dat u met de deeltaxi ‘comfortabel
en veilig’ naar uw bestemming wordt gebracht.
Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar het gaat niet
vanzelf. Comfortabel en veilig vervoer vraagt steeds
onze aandacht.

Enkele jaren terug zijn de telefoonnummers van
PZN gewijzigd. Zo nu en dan horen we van klanten
dat ze niet goed weten welk telefoonnummer te
gebruiken. Dat komt ook omdat de nummers maar
één cijfer van elkaar verschillen. Daarom hierbij een
handig overzicht:

Naast de inzet van goede voertuigen zijn deeltaxichauffeurs de belangrijkste schakel in het comfortabel en veilig vervoeren van passagiers. Zij vormen
het visitekaartje van Deeltaxi West-Brabant. Een
goede chauffeur brengt u veilig en met zorg van A
naar B, zet hulpmiddelen (zoals een rolstoel of
rollator) goed vast in het voertuig en weet om te
gaan met verschillende beperkingen van de doelgroep. Bijvoorbeeld passagiers die blind of doof zijn,
of passagiers met een vorm van dementie of
autisme. Kortom: een goede chauffeur heeft oog
voor alle passagiers!

088 - 076 10 00
U belt met PZN callcenter
• Reserveren van uw deeltaxiritten
• Wijzigen van ingeboekte deeltaxiritten
• Bellen over een rit in uitvoering
(bijvoorbeeld als uw taxi te laat is)

088 - 076 19 00

De chauffeurstrainingen voor Deeltaxi West-Brabant
worden verzorgd door ABC Advies & Training.
Zij zijn op landelijk niveau gespecialiseerd in het
trainen van chauffeurs voor doelgroepenvervoer.
In maart maakten zij nieuwe video-opnames op
locatie bij PZN, waar u ook uw ritten boekt. Deze
opnames zijn verwerkt in de vernieuwde online
training die chauffeurs van Deeltaxi West-Brabant
verplicht volgen als opfriscursus.

U belt met PZN klantenservice
• Vragen/opmerkingen over deeltaxi
(bijvoorbeeld over gebruik MijnTaxiApp)
• Vragen over uw deeltaxipas
• Indienen van klacht achteraf

Vervoerreglement

In deze training wordt aandacht besteed aan zaken
als wet- en regelgeving, het rijden zelf, het vast
zetten van hulpmiddelen, communicatie met de
passagiers en de verschillende beperkingen waar
een chauffeur mee te maken krijgt. Na het volgen
van de training zijn onze chauffeurs weer helemaal
op de hoogte en klaar om u comfortabel en veilig
van A naar B te brengen.

Het vervoerreglement, met daarin alle afspraken
over Deeltaxi West-Brabant, is vernieuwd.
Het reglement is aangepast met de meest actuele
informatie. U vindt de nieuwste versie op onze website www.deeltaxi-westbrabant.nl (klik op het roze
blok met de tekst ‘Vervoerreglement’).
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Controle op deeltaxipas opnieuw van kracht

In de coronaperiode hoefden chauffeurs niet te controleren op de aanwezigheid
van uw deeltaxipas, om zo de kans op besmetting via contact te verkleinen.
Nu alle beperkingen zijn opgeheven, controleren chauffeurs weer op de
aanwezigheid van uw deeltaxipas. Neem uw pasje voortaan dus mee als u
met deeltaxi reist.

Prijswinnaar
puzzel december 2021
Mevrouw De Tree uit Roosendaal was de
winnaar van de december puzzel. Zij maakte
een heerlijk boottochtje in de Biesbosch.
Nogmaals gefeliciteerd!

Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN)
Antwoordnummer 60.123 |5000 VB Tilburg

Rit reserveren: 088 - 076 10 00 (lokaal tarief)

Klantenservice
Bent u uw pas kwijt? Heeft u klachten over uw rit? Of wilt u andere informatie?
De klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 19.00 uur.
088 - 076 19 00 (lokaal tarief)
klantenservice@pzn-bv.nl
www.pzn-bv.nl

Bureau Deeltaxi West-Brabant
Heeft u algemene vragen over deeltaxi? Bent u het niet eens met uw klachtafhandeling door PZN?
Bureau Deeltaxi is iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.
Postbus 503 | 4870 AM Etten-Leur
0900-202 00 32 (€ 0,25 /minuut)
bureaudeeltaxi@west-brabant.eu
www.deeltaxi-westbrabant.nl
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Deze nieuwsbrief is ook beschikbaar via Daisy-CD, Webbox en de website www.deeltaxi-westbrabant.nl

