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Handleiding voor het gebruiken van Reisportaal  
 
Hieronder vindt u een instructie voor het gebruik van Reisportaal van Connexxion Taxi Services. 
Reisportaal is een online service waarmee u heel eenvoudig de reiziger ziek-, beter- of afwezig kunt 
melden. Ook kunt u gegevens en ritten controleren. Bovendien kunt u met ‘Waar is mijn Taxi’  op elk 
moment op een plattegrond precies zien waar uw taxi zich bevindt en hoe laat deze aankomt.   
 
Hieronder wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe Reisportaal werkt.  
 

1. Aanmelden 
Om toegang te krijgen tot de online omgeving van Reisportaal moet u zich eerst aanmelden. U hebt 
daarvoor een activatielink ontvangen via e-mail. Wanneer u op deze link klikt, kunt u zelf uw 
wachtwoord instellen.  
Hebt u geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met de opdrachtgever en/of vestiging. 
 

Inloggen 
Als u zich al eerder heeft aangemeld gaat u naar: https://rbs2web.connexxion.nl  
U ziet dan het volgende inlogscherm:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mail adres in en bij Wachtwoord het wachtwoord dat u eerder heeft 
ingesteld.  
 
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op Wachtwoord vergeten. Vul vervolgens uw e-mailadres 
in om een nieuwe activatielink te ontvangen.  
 

 
 
 
 
 
 

https://rbs2web.connexxion.nl/
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2. De startpagina  
 
Wanneer u bent ingelogd komt u op de startpagina. Hier ziet u vier knoppen die hieronder worden 
uitgelegd.  

 
Reizigersoverzicht  
Op de startpagina vindt u het reizigersoverzicht waar u in de zoekfunctie reizigers kunt zoeken op 
zowel voor- als achternaam. Als de gewenste naam verschijnt ziet u onder het kopje Status de 
actuele status van de reiziger. Actief betekent dat de reiziger is aangemeld voor vervoer. Indien u de 
reiziger opgeeft als ziek, afwezig of op vakantie dan staat dit hier ook. Als u op de naam van de 
reiziger klikt komt u bij de persoonsgegevens, de mutaties en de ritagenda van de reiziger. Het 
gebruik hiervan wordt uitgelegd in hoofdstuk 3.    

 
 
Rittenoverzicht  
Als u klikt op de knop ‘rittenoverzicht’ komt u bij het overzicht van alle geplande ritten van en naar 
uw instellingslocatie. Rechts bovenaan kunt de gewenste periode selecteren waarin de ritten 
getoond worden. U ziet in het overzicht de datum van de rit, de naam van de rit, de wagen, 
de chauffeur en een      icoon achter de rit. Indien u daarop klikt ziet u de informatie over 
alle reizigers en begeleiders in de bus. De data waarop u de ritten wilt zien kunt u aanpassen 
rechtsboven op de pagina.  
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Aanmaken nieuwe reiziger 
Als u klikt op de knop ‘nieuwe reiziger’ komt u bij het formulier dat ingevuld moet worden als u een 
nieuwe reiziger wilt aanmelden voor het vervoer. Gelieve zo veel mogelijk velden in te vullen en als 
er onduidelijkheden zijn kan u contact opnemen met de vestiging van Connexxion.  
 

 
 
Absentieoverzicht  
Als u klikt op de knop ‘afwezig/aanwezig’ komt u bij het overzicht van alle afwezigen en aanwezigen. 

In het drop down menu kan u een keuze maken voor de gewenste weergave. Hieronder een 

voorbeeld van de afwezigen.  

 

Hieronder een voorbeeld van aanwezigen.  
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3. Informatie Reiziger  

Personalia 

Onder de knop Personalia vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van de reiziger. Naast 
naam, adres en geboortedatum staat hier ook het telefoonnummer en andere contactgegevens. 
Indien u een wijziging wilt doorgeven kan u deze aanvragen via de knop ‘formulieren’ die later in het 
document toegelicht zal worden. Binnen enkele dagen zal de wijziging worden doorgevoerd.  
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Mutaties 
In dit overzicht vindt u alle mutaties die door u of andere gebruikers van Reisportaal zijn verwerkt. 
Een melding via Reisportaal herkent u aan omschrijving "Webmelding door (gebruikersnaam)”. 
Mutaties kunnen vakantie, ziekte en overig betreffen. Mutaties waarvan de ingangsdatum in de 
toekomst is, kunt u via de groene knoppen nog wijzigen of verwijderen. 

 

 
 
 

Rit agenda  
In dit overzicht vindt u alle geplande ritten voor de reiziger in de komende week.  
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4. Mutaties  
 
Hieronder worden de mutaties ziek- en beter melden, afwezig melden en afmelden 
uitgelegd waaraan een verwerkingsduur is gekoppeld waaraan men zich dient te houden:  
 

- Ziek- en beter melden: doorvoeren tot x uur voor de rit (per contract afhankelijk) 
- Afwezig melden: doorvoeren tot 3 dagen voor de dag van de rit 
- Afmelden: doorvoeren tot 3 dagen voor de dag van de rit 

 
Gelieve bovenstaande termijnen in acht te houden bij het gebruik van Reisportaal. Bij 
gevallen die zich voordoen buiten bovenstaande termijnen graag telefonisch contact 
opnemen met Connexxion.  
 

 
Ziek- en beter melden 
 
Als de reiziger ziek is, kunt u hem of haar via Reisportaal ziek melden. Dit doet u door in het 
reizigersoverzicht de reiziger te zoeken en op Ziek melden te klikken. Dan verschijnt het volgende 
scherm:  
 

 
 
Onder Van: vult u de datum in vanaf wanneer u de reiziger wilt ziekmelden. Vul de juiste datum in en 
klik op Opslaan. Let op: U kunt geen datum in het verleden kiezen. U krijgt nu een melding dat de 

ziekmelding is verwerkt. Als de ziekmelding gelukt is, komt er Status: te staan op 
het beginscherm.  
 
Is de reiziger weer beter? 
Dan kunt u dit melden door op de knop Beter melden te klikken. Als de reiziger ziekgemeld is, vindt u 
deze knop op de plek waar eerder Ziek melden stond. Klik op de knop en geef de datum door waarop 
de reiziger weer beter is. 
 

 
 

  

Let op: Verschijnt er geen pop-up scherm zoals in het plaatje hierboven? Dan heeft u wellicht een 
pop-up of adblocker aan staan. Zet de pop-up blocker uit en vernieuw de pagina.  
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Afwezigheid doorgeven 
 
Is de reiziger een periode afwezig, bijvoorbeeld door vakantie of andere redenen? Dan kunt u dit 
doorgeven door op Afwezig te klikken in het reizigersoverzicht. Het volgende scherm verschijnt dan:  
 

 
 
Onder Van: vult u de datum en tijd in vanaf wanneer u de reiziger afwezig wilt melden. Let op: vult u 
hier bijvoorbeeld 13:00 in dan zal de reiziger tot die tijd nog mee gaan met het vervoer en daarna 
niet meer.   
Onder Tot: vult u de datum en tijd in tot wanneer u de reiziger afwezig wilt melden. Klik vervolgens 
op opslaan en de afwezigheid wordt verwerkt.  
 

Onder Status in het beginscherm staat nu . Wanneer de tot en met datum is verstreken, 
verandert de status van de reiziger automatisch weer naar Actief. Indien u eerder terug bent van 
vakantie, dan kunt u dit doorgeven door de datum aan te passen onder Afwezig.  
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Rit afmelden  
 
Wanneer u de reiziger af wilt melden voor een van zijn/haar ritten, klikt u in het reizigersoverzicht op 
Rit afmelden. Het volgende scherm verschijnt dan: 
 

 
 
Klik op het prullenbak icoontje en verwijder de specifieke rit door erop te klikken. Er wordt u 
gevraagd de afmelding te bevestigen. Klik op Bevestigen en de reiziger is afgemeld voor de rit.   
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5. Formulieren 
 
Via de knop formulieren kunt u suggesties, klachten of wijzigingen doorgeven van persoonlijke en/of 
adresgegevens. Afhankelijk van de opdrachtgever krijgt u één of meerdere van de volgende opties:  
 

- Opmerking/klacht  
- Wijziging ritschema     
- Wijziging persoonsgegevens   
- Overige aanvragen    
 

 
Opmerking/klacht  
Op het formulier Opmerking/klacht kunt u in de tekst box uw opmerking of klacht doorgeven aan 
Connexxion over het vervoer of over een incident met de reiziger. Gelieve alle benodigde velden in te 
vullen en wanneer uw opmerking/klacht verzonden is krijgt u binnen 2 dagen reactie van 
Connexxion.  
 
Wijziging ritschema 
Het kan voorkomen dat het ritschema van de reiziger een structurele verandering ondergaat. Het kan 
bijvoorbeeld voorkomen dat de reiziger verhuist of naar een andere dagbesteding gaat. In dit 
formulier kan u deze wijziging omschrijven zodat Connexxion het vervoer hierop kan aanpassen. 
Gelieve het wijzigingsverzoek duidelijk en compleet omschrijven in de daarvoor bestemde tekst box 
inclusief adresgegevens.   
 
Wijziging persoonsgegevens 
Het kan voorkomen dat de persoonsgegevens van de reiziger of contactpersoon aan verandering 
onderhevig zijn. In dit formulier kan u deze wijziging doorgeven door alleen het ingevulde veld aan te 
passen dat aan verandering onderhevig is. De rest van de velden ingevuld laten alstublieft.  
 
Overige aanvragen  
Elke overige aanvraag kan worden doorgegeven via dit formulier. Gelieve de aanvraag zo compleet 
mogelijk te omschrijven in de daarvoor bestemde tekst box.  
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6. Waar is mijn taxi 
 
Onder Waar is mijn taxi kunt u zien waar uw taxi is, tijdens de rit met de reiziger, én op het moment 
van aanrijden.  Buiten deze tijden zal de knop lichtblauw kleuren wat betekent dat de taxi niet 

onderweg is. Klik op de knop  en dan gaat u naar een plattegrond waarop u realtime kunt zien 
waar uw taxi op dat moment is en hoe laat deze aankomt.   
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7. Opslaan Icoon Reisportaal op computer en telefoon  
 
Hieronder wordt omschreven hoe u de toegang tot Reisportaal kan vereenvoudigen door de website 
op te slaan in het startmenu van je computer of als icoon op het beginscherm van je mobiel.  
 
In start menu van computer bij gebruik internet Explorer 

 Ga naar de website https://rbs2web.connexxion.nl 

 Druk op ´Tools´ (ALT+X)  

 Selecteer ‘Site toevoegen aan Start menu’ 

 Vul gewenste naam in en druk op ‘OK’ 

 
Opslaan op beginscherm van iPhone  

 Ga naar de website https://rbs2web.connexxion.nl 

 Klik op het volgende symbool in je browser scherm  

 Selecteer ´Zet in beginscherm´ 

 Vul gewenste naam in en druk op OK  

 Plaats icoon waar gewenst op telefoon  

 
Opslaan op beginscherm van Android telefoon   

 Ga naar de website https://rbs2web.connexxion.nl 

 Klik op ´MEER´ in je browser scherm  

 Selecteer ´Sneltoets toev. Startscherm´  

 Plaats icoon waar gewenst op telefoon  

 

https://rbs2web.connexxion.nl/
https://rbs2web.connexxion.n/
https://rbs2web.connexxion.nl/

