Aanvullend regiovervoer

Gezocht: nieuwe leden voor het reizigerspanel!
Versis staat voor goed aanvullend regiovervoer. Dat kan niet zonder de betrokkenheid
van de reizigers zelf. Het reizigerspanel is op zoek naar nieuwe leden. Iets voor u?
Het reizigerspanel vormt het klankbord voor de kwaliteit van Versis. Bent u reiziger of
nauw betrokken bij iemand die van Versis gebruikmaakt, dan nodigen wij u uit uw stem
te laten horen in het panel.
In het kort, het reizigerspanel van Versis:
· signaleert en bespreekt mogelijkheden voor optimalisatie van de kwaliteit;
· bespreekt nieuwe, gewenste systeemkenmerken;
· is de ingang naar organisaties als ouderenborden, Wmo-raden en instellingen;
· levert kopij voor de nieuwsbrief.

Aanvullend regiovervoer

Komt u het reizigerspanel versterken?
Onder voorzitterschap van Carel Romijn uit Culemborg geeft het panel de Versisreizigers een stem: “Zij weten van de hoed en de rand. Als reizigerspanel leveren wij
waardevolle informatie aan het beheerbureau van Versis. Die zorgt ervoor dat onze
resultaten en constateringen worden meegenomen in de ontwikkeling van Versis.”
Vier vergaderingen per jaar
Het panel vergadert eens per kwartaal en bespreekt
dan alle zaken die de leden in positieve en negatieve
zin hebben opgemerkt. Dat kan van alles zijn; de
ophaaltijden, het gedrag van chauffeurs en medepassagiers, het instapgemak, de werking van het
reserveringssysteem, de herkenbaarheid en meer.
Maar ook het signaleren van misverstanden over
bijvoorbeeld regels of tarieven. Carel: “Wij horen
graag als iets niet duidelijk is en nemen alles
serieus.”
Gezelligheid!
Het reizigerspanel is niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, maar volgens Carel ook een leuke:
“Onze vergaderingen zijn altijd gezellig en de sfeer
is positief. Ze vinden centraal in Tiel plaats en het
vervoer er naartoe is geregeld. Ik hoop op uw aanmelding!”

Meld u aan!
Carel Romijn nodigt u uit om lid
te worden van het reizigerspanel.
U kunt zich aanmelden bij het
beheerbureau van Versis:
telefoon (0344) 63 85 65.
Neem voor meer informatie
contact op met Carel zelf:
telefoon 06 - 145 393 07,
e-mail c.p.romijn@casema.nl.

