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1  Achtergrond  

 

Het voorkomen van sociale onveiligheid in het Nederlandse openbaar vervoer is een 

thema dat al langer in de belangstelling staat. Van Andel (1989) en Ferwerda, Beke & 

Verhagen (1993) onderzochten bijvoorbeeld hoe zwartrijden, vandalisme en agressie 

in het openbaar vervoer een halt toegeroepen kunnen worden. Dat dit onderwerp ac-

tueel blijft, blijkt uit verschillende onderzoeken rondom veiligheid in het openbaar 

vervoer die in de tussentijd zijn uitgevoerd (zie bijvoorbeeld Gemeente Amsterdam, 

2012).  

Ook het feit dat de overheid al langdurig specifiek beleid voert op veiligheid rondom 

het openbaar vervoer is een teken aan de wand. Zo richtte het in 2001 ingezette aan-

valsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) zich op een intensievere aanpak 

door meerdere repressieve en preventieve maatregelen tegelijkertijd in te zetten en 

door partijen nauwer te laten samenwerken (Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 

2001). Een evaluatie van dit aanvalsplan in 2006 leerde dat de betrokken partijen de 

toezicht en handhaving hebben versterkt en de (regionale) samenwerking hebben 

verbeterd (Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer, 2009). De evaluatie leidde vervolgens 

tot het instellen van de Taskforce Veilig Openbaar Vervoer. Deze instantie sloot aan bij 

het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken gestarte programma Veilige Publieke 

Taak (VPT). Hierdoor ontstond het besef dat geweld en overlast in het openbaar ver-

voer niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van vervoerbedrijven, maar ook van 

bijvoorbeeld politie en gemeentelijke opsporingsambtenaren. Samenwerking tussen 

deze partijen en samenhangende maatregelen zijn dan ook belangrijke doelstellingen 

voor het terugdringen van incidenten (Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer, 2009). 

 

1.1 De pilot Duurzaam Verbinden 

De pilot Duurzaam Verbinden sluit bij deze laatste gedachtegang aan. Met deze sinds 

september 2013 operationele werkwijze wordt een intensieve samenwerking en infor-

matiedeling tussen openbaarvervoerbedrijven en de politie beoogd. Dit zou idealiter 

moeten leiden tot afspraken over een aanpak tussen openbaarvervoerbedrijven en de 

politie. Duurzaam Verbinden is met andere woorden een combinatie tussen een koude 

bron (informatie) en warme overdracht (afspraken tussen de betrokkenen). Een goed 

verloop van deze combi moet bijdragen aan een beter overzicht van het aantal en type 

incidenten en overlast (hot crimes) in en rond het openbaar vervoer, evenals beter 

zicht op de locaties waar (hot- spots) en tijden waarop (hot times) deze gepleegd wor-

den. Vervolgens is het de bedoeling dat politie en vervoerder met elkaar om de tafel 

gaan om de incidenten te duiden, oorzaken hiervan te vinden en, indien noodzakelijk, 

maatregelen te treffen. Het (aanpassen van het) optreden van beide partners op basis 

van kennis over hot- spots, hot crimes en hot times moet ertoe bijdragen dat de aan-

pak van incidenten effectiever verloopt. Binnen de pilot gaat het niet om kennis over 
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daders (hot shots), omdat niet voorzien is in uitwisseling van persoonsgevoelige in-

formatie tussen politie en vervoerder (Schipper, Van Paasschen en Laurens, 2013). 

Indachtig de veelgebruikte socialeveiligheidsslogan „schoon, heel en veilig‟ zijn bij-

voorbeeld de volgende informatiegestuurde toezichtsmaatregelen mogelijk: 

 

 Het extra inzetten van mobiele schoonmaakteams in bussen („schoon‟); 

 Het variabele inzetten van een reparatieservice („heel‟); 

 Het inzetten van BOA‟s op andere tijden of routes of het aanpassen van de wijze 

waarop zij optreden: gastheer of controleur („veilig‟). 

 

Het doel van Duurzaam Verbinden is het verbeteren van de objectieve en subjectieve 

veiligheidsbeleving van personeel en reizigers in het openbaar vervoer en het terug-

dringen van het aantal socialeveiligheidsincidenten (Schipper e.a., 2013). 

 

Twee pij lers  

De twee pijlers van Duurzaam Verbinden zijn informatie-uitwisseling en samenwer-

king. Dit alles is als volgt visueel weer te geven: 

 

Figuur 1.1: stroomschema werkwijze Duurzaam Verbinden 

 

 

Het melden en loggen (invoeren in het registratiesysteem) van incidenten vindt bij de 

vervoerders plaats. Een belangrijk punt bij die registratie is het aangeven van de tijd, 

dag, plaats (gps-coördinaat), en bus- of treinlijn. Vervolgens worden daaraan politie-

mutaties toegevoegd. Op die manier wordt een breder beeld van de sociale veiligheid 

rondom het openbaar vervoer beoogd. 
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ABC en maatschappelijke klasse 

Openbaarvervoerbedrijven zijn sinds 2002 verplicht om incidenten die plaatsvinden 

te registreren volgens de ABC-indeling. Deze indeling bestaat uit drie hoofdklassen 

(A, B en C) met daarbinnen diverse subklassen (zie bijlage 1). De A-incidenten om-

vatten misdrijven en overtredingen. De B-incidenten bestaan uit overtredingen van 

de wet Personenvervoer en de C-incidenten zijn overtredingen van de huisregels. 

De politie registreert incidenten niet volgens deze indeling, maar gebruikt haar ei-

gen categorieën, zogenaamde maatschappelijke klassen (zie bijlage 1). Aangezien 

deze maatschappelijke klassen niet specifiek op het openbaar vervoer gericht zijn, 

is ervoor gekozen een selectie te maken van incidenten die plaats kunnen vinden 

rondom het openbaar vervoer. Als deze incidenten binnen een straal van 75 meter 

van een halte of station plaatsvinden, kunnen ze in het systeem van Duurzaam 

Verbinden afzonderlijk geselecteerd worden. Een punt van aandacht is dat deze in-

cidenten niet volledig matchen met de incidentregistratie van vervoerders. Op dit 

moment wordt nog gewerkt aan een betere matching van de incidentregistraties 

van vervoerders en de politie. 

 

De incidentgegevens worden centraal verzameld bij het bedrijf Partners 4 Solutions 

(P4S). Dit is een bedrijf dat zich toelegt op informatievoorziening in samenwerkende 

organisaties in de openbareorde- en veiligheidssector. P4S veredelt de informatie door 

hotspotkaarten en tabellen met soorten incidenten in een systeem aan te leveren. 

Deze kunnen worden geraadpleegd door vervoerders en politie. 

Vervolgens is de gedachte om de informatie in een periodiek overleg tussen politie en 

vervoerder te bespreken. Het gaat dan specifiek om het zoeken naar verklaringen voor 

bijvoorbeeld hotspots en het eventueel koppelen van maatregelen tegen overlast op 

dergelijke plekken (de aanpak). In het verloop van deze rapportage zullen enkele ca-

sus worden beschreven die dit proces van duiding en maatregelen illustreren. 

 

Pi lot in fasen 

De eerste fase van Duurzaam Verbinden bestaat uit een samenwerkingsverband tus-

sen de politie en Arriva. Specifiek gaat het om een samenwerking tussen bepaalde 

districten binnen de politie-eenheid Rotterdam (districten Zuid-Holland-Zuid en Rijn-

mond Zuid-West) en concessies HWGO (Hoekse Waard, Goeree Overflakee) en DAV 

(Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Ook de MerwedeLingelijn, een 

trein die rijdt tussen Dordrecht en Geldermalsen, is bij de pilot betrokken (Tonita, 

2010; Schipper e.a., 2013). Onderhavige evaluatie heeft alleen betrekking op deze 

fase. 

In de tweede fase van de pilot worden naast Arriva ook andere vervoerders binnen 

dezelfde regio uitgenodigd om informatie aan te leveren. Vervolgens wordt de pilot in 

de derde fase landelijk uitgerold (Tonita, 2010; Schipper e.a., 2013). Momenteel zijn 
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bijvoorbeeld in de provincie Gelderland initiatieven genomen om de vervoerders Syn-

tus, Connexxion en Arriva te koppelen aan de politie-eenheid Oost-Gelderland. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Voordat een beslissing genomen wordt over de tweede en derde fase van de pilot be-

staat behoefte aan een proces- en effectevaluatie met aanvullend een advies voor 

betrokken partijen over een eventuele landelijke uitrol. De volgende hoofdvraag is 

hiervoor geformuleerd: 

 

Hoe verloopt het proces van informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie 

tussen de betrokken partijen, op welke wijze vertaalt dit zich in acties, welke effecten 

kunnen daaruit worden afgeleid en wat betekent dit voor een verdere uitrol van de 

pilot Duurzaam Verbinden? 

 

De hoofdvraag valt uiteen in drie deelaspecten: het proces, de effecten en het advies. 

Per deelaspect zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

  

Het proces  

1. Hoe ziet het proces van informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie 

eruit en welke partijen zijn hier op welk niveau (operationeel, strategisch) en in welke 

mate (fte en materiële inzet) bij betrokken? 

2. Welke concrete afspraken zijn ten behoeve van de pilot gemaakt op het gebied van 

informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie en in welke mate worden deze 

afspraken daadwerkelijk nagekomen? 

3. Welke factoren dragen bij aan het naleven van deze afspraken en welke factoren 

dragen er eventueel aan bij dat deze afspraken niet nagekomen (kunnen) worden? Op 

welke wijze wordt in de praktijk omgegaan met het niet-nakomen van afspraken? 

4. Welke knel- en aandachtspunten en positieve aspecten kunnen op het niveau van 

informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie worden onderscheiden en 

welke acties zijn ter verbetering of bestendiging noodzakelijk? 

 

De ef fecten 

1. Wat is de ontwikkeling in het aantal geregistreerde incidenten in de gebieden waar-

binnen Duurzaam Verbinden wordt uitgevoerd? Zijn er ontwikkelingen zichtbaar in de 

ernst van deze incidenten en zo ja, welke? 

2. Hoe heeft de veiligheidsbeleving van personeel in de pilotgebieden van Duurzaam 

Verbinden zich ontwikkeld waar het gaat om geweld en overlast tijdens het uitvoeren 

van hun werkzaamheden? 

3. In welke mate geven reizigers van Arriva in de pilotgebieden van Duurzaam Verbin-

den aan geweld en/of overlast te hebben ervaren? Hoe heeft de veiligheidsbeleving 
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van reizigers zich ontwikkeld waar het gaat om geweld en overlast tijdens het reizen, 

inclusief het wachten op bus of trein? 

 

Het adv ies  

1. Welke effecten op het gebied van objectieve en subjectieve veiligheid kunnen aan 

de pilot Duurzaam Verbinden worden toegeschreven? 

2. Welke invloed heeft de inrichting van het proces op de uitvoering van het project en 

daarmee op het uitvoeren van concrete, gerichte acties om de sociale veiligheid in het 

openbaar vervoer te verbeteren? 

3. Aan welke randvoorwaarden moet zijn voldaan op het vlak van informatie-

uitwisseling, samenwerking en communicatie voordat overgegaan kan worden tot een 

bredere regionale en/of landelijke uitrol? Welke knel- of aandachtspunten kunnen 

daarbij een rol (gaan) spelen? 

 

1.3 Methoden van onderzoek 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksactivi-

teiten uitgevoerd. Het gaat dan om deskresearch, het uitvoeren van 

(groeps)interviews, analyses van registraties en reizigers- en personeelsmonitoren. 

Achtereenvolgens worden de onderzoeksactiviteiten beschreven. 

 

Deskresearch 

De deskresearch dient vooral voor het inventariseren van de literatuur over de pilot 

Duurzaam Verbinden specifiek en informatiegestuurd handhaven in het algemeen, met 

name voor het in beeld brengen van de doelen en de werkzame bestanddelen. Daar-

naast is gekeken naar eventuele afspraken rondom informatie-uitwisseling, 

samenwerking en communicatie en de hiervoor verantwoordelijke partijen. De aanwe-

zige documenten worden naast relevante literatuur over het fenomeen 

informatiegestuurd toezicht gelegd, om te kijken aan welke voorwaarden is voldaan en 

welke voorwaarden (nog) niet zijn ingevuld om op een effectieve wijze vorm te geven 

aan informatiegestuurd toezicht. 

 

(Groeps)interviews 

Bij de eerste fase van de pilot Duurzaam Verbinden zijn de volgende partijen betrok-

ken: provincie Zuid-Holland (als subsidieverstrekker), Arriva, P4S, de politie en het 

Openbaar Ministerie (OM). De politie heeft in het kader van de pilot meerdere OV-

contactpersonen en één regisseur aangewezen. Arriva werkt eveneens, onder aanstu-

ring van verschillende coördinatoren, met meerdere OV-contactpersonen. P4S 

faciliteert in de informatie-uitwisseling tussen beide partijen. Er is een (groeps)inter-

view gehouden met verschillende personen op verschillende niveaus binnen deze in-

stanties. Daarnaast is een aantal personen binnen Gelderse instanties (provincie, 

Syntus, Arriva, politie) geïnterviewd. Dit omdat de ontwikkelingen rondom Duurzaam 

Verbinden in Gelderland dermate vergevorderd zijn dat ook deze ontwikkelingen rele-
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vant zijn om mee te nemen in de evaluatie, met het oog op een verdere uitrol in de 

toekomst. Ook is met een expert op het gebied van sociale veiligheid in het openbaar 

vervoer gesproken. In totaal zijn negentien personen geïnterviewd, opgedeeld in der-

tien gesprekken. Zie voor een lijst met geïnterviewden bijlage 2. Tijdens de interviews 

heeft het schema in figuur 1.1 als leidraad gefungeerd voor het verloop van de ge-

sprekken. Ook is gevraagd naar: 

 

 De mate waarin afspraken binnen de pilot Duurzaam Verbinden worden nagekomen 

en factoren die daarop van invloed zijn; 

 Knel- en aandachtspunten en positieve aspecten op het gebied van informatie-

uitwisseling, samenwerking en communicatie; 

 Ontwikkelingen op het gebied van objectieve en subjectieve veiligheid in relatie tot de 

pilot Duurzaam Verbinden en verklaringen voor deze ontwikkelingen; 

 Mogelijke verbeterslagen en haalbaarheid daarvan in termen van tijd en noodzakelij-

ke investeringen. 
 
 

Analyse van bronmateriaal 

De politie en Arriva leveren P4S onbewerkte data aan over incidenten uit hun eigen 

systemen.1 De bewerking van de gegevens door P4S resulteert in informatie over inci-

denten en hun aanleiding, de locatie (halte, plaats, straat, lijn, gemeente) en het 

moment waarop het incident heeft plaatsgevonden (datum, tijd). De in het systeem 

aanwezige informatie wordt maandelijks van een update voorzien. Over de periode 

januari 2012 tot en met mei 2014 zijn de volgende analyses uitgevoerd: 

 

 Trendontwikkeling in aantal, type en ernst van incidenten (op maandbasis); 

 Analyse van concessiegebied, locatie, aanleiding, maand, dag en tijdstip van inciden-

ten per incidentcategorie. 

 

Belangrijk om te vermelden, is dat het informatiesysteem van Duurzaam Verbinden 

nog niet behulpzaam kan zijn om harde uitspraken over de effecten van de pilot te 

doen. De reden hiervoor is met name dat de activiteiten binnen de pilot tot nu toe 

gericht zijn geweest op het vormgeven van het proces. Verder is het aantal geregis-

treerde meldingen (nog) niet hoog genoeg om betrouwbare uitspraken te kunnen doen 

over de relatie tussen de pilot en ontwikkelingen in de cijfers. Ook een vergelijking 

met landelijke meldingen van incidenten is om deze reden niet mogelijk. Daarom heeft 

de analyse van de data het karakter van een verkenning van de mogelijkheden die de 

informatie in de toekomst kan bieden voor de effectieve inzet van maatregelen. 

 

 

                                                

1. Zoals eerder al is aangegeven, hanteert de politie een andere classificatie dan Arriva. Zie hier- 

voor bijlage 1.  
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Gevoerde gesprekken en de reizigers- en personeelsmonitoren 

Voorafgaand aan gesprekken met personeel van Arriva en reizigers is gekeken naar de 

informatie die de periodiek uitgevoerde reizigers- en personeelsmonitor van Arriva kan 

leveren. Dit om overlap in vraagstelling aan respondenten tegen te gaan. Deze moni-

toren onder reizigers en personeel schetsen een beeld van de veiligheidsgevoelens en 

het type incidenten waar zij mee te maken hebben. De antwoorden op deze vragen 

zijn per concessiegebied beschikbaar. De heranalyse van de monitoren beslaat meer-

dere jaren, namelijk de afgelopen drie metingen, om zo een ontwikkeling te kunnen 

schetsen van veiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer van zowel reizigers als 

personeel. Bij het personeel kan op basis van de informatie in de bestaande monitor 

dieper worden ingezoomd op de oorzaken van onveiligheidsgevoelens van het perso-

neel, welke maatregelen de sociale veiligheid negatief beïnvloeden en de 

meldingsbereidheid van het personeel per type incident. De via de heranalyse ge-

schetste ontwikkeling kan dienen als nulmeting voor het toetsen van het effect van 

Duurzaam Verbinden. Ook bieden de monitoren data van een groot aantal reizigers en 

personeelsleden, waardoor deze een relatief goed beeld schetsen van wat zij ervaren. 

 

Er zijn korte gesprekken gevoerd met personeel (n=33) en reizigers (n=26) van Arriva 

(locatie Dordrecht en Heijnenoord). Deze gesprekken vormen een kwalitatieve verdie-

ping van de heranalyse van de monitoren. In de gesprekken is ingegaan op incidenten 

en ervaren overlast en de impact hiervan op veiligheidsgevoelens. Daarnaast is ge-

vraagd naar effectieve maatregelen om incidenten, overlast en onveiligheidsgevoelens 

te beperken. De gesprekken hebben plaatsgevonden bij haltes (reizigers) en in kanti-

nes van Arriva (personeel). De opbrengst van deze gesprekken is gelegen in concrete 

handvatten voor acties om de sociale veiligheid voor reizigers en personeel te verho-

gen. 

 

1.4 Leeswijzer 

Voordat we in hoofdstuk 3 en 4 aan de onderzoeksbevindingen toekomen, volgt in 

hoofdstuk 2 een nadere verdieping op het fenomeen informatiegestuurd toezicht. Met 

name gaat het dan om de factoren die hiervoor van belang zijn. In hoofdstuk 5 worden 

de onderzoeksvragen beantwoord en volgt het advies voor een eventuele verdere uit-

rol van Duurzaam Verbinden. 
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2 Kaders voor informatiegestuurd toezicht  

 

Versteegh, van der Plas en Nieuwstraten (2010) hebben onderzoek uitgevoerd naar 

aanpak die werkt binnen politie- en veiligheidszorg. Zij constateren, mede op basis 

van ander wetenschappelijk onderzoek, dat vooral een pro-actieve aanpak van crimi-

naliteit werkt. In hun onderzoek wordt een overzicht van de effectiviteit van enkele 

belangrijke veiligheidsstrategieën gegeven. Naast onder andere community en hot- 

spots policing geven zij aan dat intelligence led policing effectief is. Zij stellen het vol-

gende: „hoe beter de sturing van het politiewerk op basis van passende 

veiligheidsanalyses, des te minder criminaliteit en onveiligheid‟. In zekere zin is Duur-

zaam Verbinden een voorbeeld van intelligence led policing en daarmee op voorhand 

theoretisch veelbelovend. 

 

De vraag is alleen, aan welke voorwaarden goede intelligence led policing moet vol-

doen om als zodanig ingezet te kunnen worden. Daarom is in de bestaande literatuur 

gezocht naar factoren die van belang zijn voor de inzet van informatiegestuurd toe-

zicht.2 Dit met de gedachte om de in de literatuur aangehaalde factoren samen te 

brengen in een kader waaraan het informatiegestuurd toezicht binnen Duurzaam Ver-

binden kan worden getoetst. 

 

Informatiegestuurd toezicht is een fenomeen dat in 2005 in Nederland bij de politie is 

doorgebroken. In 2005 is door de zogenaamde Projectgroep Welten (2005) expliciet 

aangegeven dat de politie informatiegestuurd wil gaan werken (Projectgroep Visie op 

de politiefunctie, 2005). Dit voornemen komt voort uit de gedachte dat crime analysis, 

met daaronder intelligence led policing, belangrijk is. In datzelfde jaar adopteert de 

Raad van Hoofdcommissarissen het concept van de informatiegestuurde politie, met 

als doel „de beschikbare capaciteit gerichter in te zetten, zodat de effectiviteit toe-

neemt zonder dat hier meer capaciteit voor noodzakelijk is‟ (Landman, 2005). 

Kernbegrippen zijn dan alleen nog informatie en sturing, maar volgens Landman is een 

analist die dicht op het primaire proces zit en samen met de politie aan betrouwbare 

informatie werkt noodzakelijk. Huisman (2005) voegt daar in haar onderzoek naar de 

informatiegestuurde politie aan toe dat informatie ook geborgd en veredeld moet wor-

den. Daarnaast moeten de baten van informatiegestuurde politie duidelijk voor het 

voetlicht komen. Kampschreur (2005) voegt hieraan toe dat informatieveredeling seri-

eus genomen moet worden en specifiek opgeleid personeel vereist. Dit wordt 

bevestigd door Kop en Klerks (2009), die aangeven aan dat intelligencegestuurd poli-

tiewerk past binnen de ontwikkeling van een reactief naar proactief politiemodel: 

“goed opgeleide analisten zijn het best toegerust om te kunnen functioneren in de 

analysefase”. 

                                                

2. In het onderzoek wordt de term intelligence led policing losgelaten omdat Duurzaam Verbinden 

meer is dan een veiligheidsstrategie voor de politie alleen. 
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In 2008 heeft Cents de informatiegestuurde politie in politieregio IJsselland geëvalu-

eerd. Uit de aanbevelingen zijn de volgende factoren voor succesvol 

informatiegestuurd handhaven te halen: 

 

 Op de werkvloer moet de waarde van informatiegestuurd handhaven duidelijk wor-

den. Om draakvlak te creëren, moet het doel duidelijk zijn, pas daarna komt de 

motivatie.  

 Training van medewerkers is noodzakelijk. Daarin moet het doel van informatiege-

stuurd handhaven ook naar voren komen. 

 

In datzelfde jaar geeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (2008) aan dat een 

bepaalde vorm van regie op de informatiesturing belangrijk is. De houding van de lei-

dinggevende is daarin cruciaal. Hij is “degene die de sturing moet waarmaken”. 

 

Versteegh e.a. (2010) benoemen een aantal voorwaarden voor een veiligheidsanalyse 

binnen informatiegestuurd toezicht, welke vooral een indicatie zijn voor de taakinvul-

ling van een analist.3 Naast het eigenlijke verzamelen van gegevens gaat het om het 

zoeken naar verbanden tussen de gegevens, maar ook om het signaleren van trends. 

Verder is daadwerkelijk advies, rekening houdend met het sturingsniveau voor wie de 

rapportage geldt, van belang. 

 

Den Hengst (2012) geeft aan dat gedegen analyse van data noodzakelijk is. “Het gaat 

daarbij niet alleen om het toepassen van complexe analysetechnieken om verbanden 

te ontdekken. Ook bij het eenvoudigweg bepalen van de significantie van bepaalde 

informatie spreken we van analyse.” Het gaat er volgens Duijn (2012) om dat gege-

vens omgezet worden naar intelligence. Dat betekent dat gegevens eerst op 

betrouwbaarheid en validiteit getoetst en vervolgens in de context beoordeeld moeten 

worden. Daarvoor is interactie tussen analist en degene die beslist noodzakelijk. 

 

De laatste jaren blijkt dat steeds meer partijen betrokken worden bij informatiege-

stuurd handhaven. Dit heeft consequenties op diverse gebieden. Zo geeft Bourgeois 

(2013) aan dat het versterken van de informatieregie belangrijk is, om duidelijk te 

hebben wie de gezamenlijke informatie beheert. Ouwehand (2013) ziet als eerste ver-

eiste dat er een samenwerkingsverband gevormd wordt om de werkwijze als 

ononderbroken keten te kunnen uitvoeren. Informatieuitwisseling leidt dan tot een 

bruikbaar integraal beeld voor alle instanties gezamenlijk. Anno 2014 is het doel van 

informatiegestuurd handhaven opgerekt naar sturing, uitvoering, verantwoording, 

lering en vergelijking (Van der Lans, 2014). De volgende uitgangspunten worden dan 

gehanteerd: 

 

                                                

33. De alleen op de politieorganisatie betrekking hebbende voorwaarden zijn weggelaten. 
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 Niet alleen kijken naar het primaire proces, maar ook naar de achterliggende organi-

satie die efficiënter, effectiever en slimmer kan opereren; 

 Het gebruik van een informatiestandaard bevordert eenduidigheid van begrip; 

 Geen „one size fits all‟, maar differentiatie per regio is het adagium 

 Informatie moet constant getoetst en eventueel bijgesteld worden als dit noodzakelijk 

is. 

 

Ten slotte hebben Van Sluis, Siep en Bekkers (2014) voor het programma Politie & 

Wetenschap een onderzoek naar informatiegestuurd handhaven uitgevoerd. Voor hen 

staat dit gelijk aan de koppeling van systeem- en straatkennis. Daarvoor is verbinding 

nodig die verdiepende analyses mogelijk maakt en de herkomst van problemen ver-

klaart en achtergronden laat zien. Volgens hen kan dit niet zonder de volgende 

componenten: 

 

 Een betere aansluiting tussen organisaties die samenwerken in informatiegestuurd 

handhaven kan tot stand komen via het opstellen van plannen. 

 Naast de inhoud (informatie) moet ook het proces (interacties tussen collega‟s, tus-

sen werkvloer en leiding en met informatieanalisten) goed geregeld zijn, zowel voor 

de politie als voor externe partners. 

 Interactie en overleg, in een cyclische herhaling, zijn belangrijke voorwaarde. 

 De wijkagent moet niet de rol van informatieanalyticus aannemen: ” Het vereist van 

wijkagenten dingen waarvan het de vraag is of ze zich wel verdragen met andere on-

derdelen van het takenpakket (gelet op de beperkte tijd en capaciteit), maar ook met 

kennis, competenties en vaardigheden”. 

 Draagvlak voor informatiegestuurd handhaven is cruciaal. Dit kan volgens hen niet 

zonder terugkoppeling. 

 Terugkoppeling kan leiden tot het verbeteren van leerprocessen, maar deze factoren 

zijn niet structureel ingebed en met elkaar verbonden. Het aantonen van de meer-

waarde van informatiegestuurd handhaven is belangrijk; 

 De informatie moet zowel geschikt zijn voor de korte als voor de lange termijn; 

 Er moet een programma bepaald worden om te voorkomen dat betrokkenen mee-

gaan met de waan van de dag. 

 

2.1 Samenvattend 

De literatuur geeft aanwijzingen voor factoren die van belang zijn om informatiege-

stuurd handhaven succesvol in te zetten. Samengevat gaat het dan om de volgende 

dertien factoren: 

 

 Een regisseur moet sturing geven aan het geheel van informatiegestuurd toezicht, 

zowel aan de processen als aan het informatiebeheer; 

 Er is een plan nodig om samenwerkende organisaties optimaal te laten aansluiten; 

 In het plan moet ook het interne proces goed geregeld zijn; 
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 Het doel, het belang en de meerwaarde van informatiegestuurd toezicht moeten in 

het plan voor iedereen duidelijk worden. Het plan geldt zowel voor de korte als lange 

termijn en vermijdt meelopen met de waan van de dag; 

 Medewerkers moeten getraind worden om te werken met informatiegestuurd toe-

zicht; 

 Onder de medewerkers moet draagvlak voor informatiegestuurd handhaven zijn. 

Terugkoppeling van verkregen informatie en de eventueel daaropvolgende actie zijn 

belangrijk; 

 Er moet een instantie/systeem zijn voor het borgen van informatie; 

 Binnen de informatie moet toegewerkt worden naar eenheid van begrip zodat de 

informatie sluitend is; 

 Een analist, een gespecialiseerd persoon, moet de informatie veredelen; 

 Er is een vorm van interactie tussen analist en verdere beslisser noodzakelijk om van 

informatie naar aanpak te komen, bij voorkeur in een samenwerkingsverband; 

 Binnen de informatie moet ruimte zijn voor differentiatie per regio; 

 Informatie moet constant getoetst en eventueel bijgesteld worden; 

 Periodiek overleg en andere interactie zijn belangrijk. 
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3 De processen op een rij  

 

In dit hoofdstuk staan de bevindingen die uit de interviews en literatuurstudie naar 

voren komen centraal. Het gaat in dit hoofdstuk om bevindingen die betrekking heb-

ben op de processen achter de pilot Duurzaam Verbinden. 

 

Twee hoofdbevindingen zijn op voorhand relevant om te benoemen. De eerste hoofd-

bevinding is in hoofdstuk 2 al verwoord: als representant van intelligence led policing 

is Duurzaam Verbinden op voorhand theoretisch veelbelovend. Dit wil alleen nog niet 

direct zeggen dat Duurzaam Verbinden ook een effectief model is; daarvoor moet eerst 

een aantal procesmatige zaken (beter) geregeld zijn. De tweede hoofdbevinding is dat 

de visie op het proces rondom en de toekomstige invulling van Duurzaam Verbinden 

nagenoeg gezamenlijk gedeeld wordt. In het kort komt het erop neer dat de betrokken 

partijen eensluidend zijn in hun oordeel dat Duurzaam Verbinden geoptimaliseerd kan 

en moet worden. 

 

In de inleiding is beschreven welke fasen de werkwijze van Duurzaam Verbinden om-

vat. Kort samengevat, zijn dit melden en loggen bij de vervoerder, incidentregistratie 

bij de politie, het veredelen van informatie door een analist, overleg tussen vervoerder 

en politie en de eventuele aanpak van overlast. Deze punten zijn als leidraad voor het 

hoofdstuk genomen, met als start enige aandacht voor de werkwijze van Duurzaam 

Verbinden. 

 

Plan van Aanpak 

De grondslag voor Duurzaam Verbinden ligt enerzijds in het zogenaamde Liverpoolmo-

del, dat als basis heeft gefunctioneerd voor het samenwerkingsverband binnen de 

pilot. Anderzijds bieden het Convenant Samenwerkingsverband Duurzaam Verbinden 

en twee overige documenten een basis voor de samenwerking binnen de pilot. 

 

Het Liverpoolmodel 

Het idee achter Duurzaam Verbinden is gebaseerd op het zogeheten Liverpoolmodel. 

In Liverpool ondervond Arriva meerdere problemen, zoals vernielingen van ruiten van 

bussen en lage veiligheidsgevoelens onder personeel en reizigers. Om deze situatie 

aan te pakken, is besloten om in samenwerking met de politie en de lokale overheid 

(Mersey Travel) geweld en agressie in het openbaar vervoer te verminderen. 

De partijen (politie, lokale overheid en vervoerbedrijven) zijn in 2006 gaan samenwer-

ken in een Travel Safe Partnership. Een van de belangrijkste onderdelen van deze 

samenwerking is dat er vaste contactpersonen zijn aangesteld bij zowel de politie als 

de vervoerbedrijven. Deze vaste contactpersonen ontvangen vanuit hun eigen bedrijf 

meldingen en treden dan direct in contact met elkaar. Hierdoor ontstaan korte lijnen 

tussen politie en vervoerders en kan sneller op situaties worden geanticipeerd. Alle 

partijen weten wie ze in kunnen schakelen in het geval van veiligheidsproblemen. Bij 
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de politie en Arriva is een persoon vrijgemaakt om aan de slag te gaan met criminali-

teit en ongeregeldheden in het openbaar vervoer. De lokale overheid faciliteert en 

coördineert het proces. Daarnaast stelt zij een data-analist beschikbaar die de ontwik-

kelingen binnen het openbaar vervoer monitort. Dit gebeurt op basis van landelijke 

trends en data die de politie en vervoerbedrijven aanleveren aan de lokale overheid. 

Naast de contactmomenten in het geval van incidenten vindt eens in de maand een 

overleg plaats tussen de partners van het Travel Safe Partnership. In dit overleg wor-

den concrete acties en ontwikkelingen die de data-analist signaleert besproken; een 

taak die in Nederland ontbreekt. De informatieoverdracht vindt in Liverpool dus zowel 

koud (via een systeem) als warm (in overlegvormen) plaats. Behalve het contact tus-

sen de samenwerkende partijen wordt ook contact gezocht met scholen en 

maatschappelijke organisaties om burgers voorlichting te geven over veilig reizen en 

verantwoordelijk gedrag in het openbaar vervoer (Tonita, 2010). 

 

In Nederland was het niet zozeer de ernst, maar de toename van het aantal incidenten 

binnen het openbaar vervoer die in 2010 aanleiding was voor de intensievere samen-

werking tussen Arriva en de politie in de vorm van Duurzaam Verbinden. Mede daarom 

heeft de samenwerking in Nederland een meer preventieve inslag dan het geval is in 

Liverpool. Een voordeel van de situatie in Nederland is dat er bij aanvang van de pilot 

al een politiefunctionaris bij Arriva is gedetacheerd, waardoor sociale veiligheid in het 

kader van de Taskforce Openbaar Vervoer al prioriteit had. Gecombineerd met de bin-

nen Arriva al werkzame veiligheidscoördinator is voor Duurzaam Verbinden dus geen 

extra capaciteit vrijgemaakt, zoals dat in Liverpool wel het geval is. Dit betekent dat 

de warme informatieoverdracht binnen Duurzaam Verbinden van begin af aan al sterk 

aanwezig is geweest en vooral de koude informatieoverdracht inspanningen vereist. 

Deze succesfactor is ook gelijk een aandachtspunt, nu de taken bij de politie en Arriva 

zijn opgedeeld onder diverse OV-contactpersonen.4 Een gevolg is dat de centrale regie 

bij de politie voor Duurzaam Verbinden op de achtergrond is geraakt. 

 

Er komen, op basis van de uitgevoerde onderzoeksactiviteiten, enkele verschillen tus-

sen Duurzaam Verbinden en het Liverpoolmodel naar voren. Ten eerste spelen 

gemeenten bij Duurzaam Verbinden geen rol, terwijl de provincie op afstand (als sub-

sidieverstrekker) wel in beeld is. De provincie maakt alleen geen deel uit van 

overleggen. Ten tweede kunnen zowel de politie als vervoerbedrijven het informatie-

systeem uitlezen voor meer inzicht in incidenten en ondersteuning in de 

samenwerking. In Liverpool worden de verstrekte data door een analist veredeld en 

vervolgens besproken met de partners, die zelf geen toegang hebben tot het systeem 

of de ruwe cijfers (Tonita, 2010; Schipper e.a., 2013). 

 

                                                

4. Aangegeven wordt dat een OV-contactpersoon tegenwoordig bij de politie vier uur per week en 

bij Arriva acht uur per week wordt vrijgemaakt om zijn taak te vervullen (Schipper e.a., 2013). 
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Het convenant 

Voordat de samenwerking daadwerkelijk van start is gegaan, hebben de partijen bin-

nen de pilot Duurzaam Verbinden het Convenant Samenwerkingsverband Duurzaam 

Verbinden ondertekend. Het convenant beschrijft de samenwerkingsafspraken en 

maakt uitwisseling van informatie mogelijk. Enkele concrete samenwerkingsafspraken 

die in het convenant naar voren komen, zijn het aanwijzen van vaste aanspreekpun-

ten, het opnemen en terugkoppelen van aangifte van vervoerpersoneel en het 

uitwisselen van informatie. De informatie betreft gegevens van incidenten (dag, da-

tum, tijd en soort incident, niet zijnde persoonsgegevens) die zich rond het openbaar 

vervoer hebben afgespeeld. Daarnaast worden ondersteuning door politie bij controle-

acties en evenementen en communicatie en informatie richting de media benoemd als 

activiteiten binnen Duurzaam Verbinden. Tot slot is aangegeven dat beide partijen een 

evenredige capaciteit beschikbaar stellen om de samenwerking tot een succes te ma-

ken. De provincie Zuid-Holland ontvangt een terugkoppeling over de gemaakte 

afspraken en behaalde effecten. Het convenant loopt van september 2013 tot en met 1 

januari 2015 (Politie-eenheid Rotterdam & Arriva, 2013). 

 

Overige documentatie rondom Duurzaam Verbinden 

Naast een convenant bestaat er nog twee documenten waarin aan de gemaakte af-

spraken meer inhoudelijke invulling wordt gegeven. Het eerste stuk is afkomstig van 

de politie en benoemt enkele concrete activiteiten die in het kader van de pilot uitge-

voerd dienen te worden (Schipper e.a., 2013). Dit zijn: 

 

 Twee- tot vierwekelijks overleg tussen de OV-contactpersonen bij de politie en de 

vervoerders; 

 Incidenten/knelpunten en actieplannen in bestaande plaatselijke veiligheidsoverleg-

gen bespreken; 

 Op basis van afweging incidenten/beschikbare capaciteit eventueel gezamenlijk op-

treden in/om OV-domein; 

 (Real-time) uitwisselen van informatie (onder andere camerabeelden); 

 Herinvoeren van het OV-trajectverbod op basis van een evaluatie; 

 Introductie „Oogjes en Oortjes‟-project (koppeling meldkamer OV – meldkamer politie 

actieve wederzijdse informatiedeling analoog aan Burgernet); 

 Periodieke actieve informatieverstrekking van incidenten en activiteiten. 

 

Het tweede stuk is een concept-projectplan (Van der Wilt, 2014) dat is gebaseerd op 

voornoemde stuk van Schipper e.a. (2013) en een concept-plan van aanpak uit 2012 

(Van der Wilt e.a., 2012). Het concept-projectplan kijkt terug op de behaalde resulta-

ten en blikt vooruit richting de doorontwikkeling van Duurzaam Verbinden. Wat betreft 

het laatste wordt een aantal voorwaarden genoemd. Zo moeten OV-contactpersonen 

bij zowel Arriva als politie worden benoemd en worden de concessiegebieden waar de 
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pilot draait aangewezen. Ook zijn meerdere activiteiten benoemd, zoals het periodiek 

overleg tussen vervoerder en politie, het ontwikkelen van een informatieset ter onder-

steuning van het overleg, het uitwisselen van informatie en het herinvoeren van het 

OV-trajectverbod. Ook is een planning voor de pilot Duurzaam Verbinden tot en met 

2014 opgenomen. 

 

Missend plan van aanpak 

Buiten de hiervoor besproken documenten is geen inhoudelijke documentatie over de 

werkwijze binnen Duurzaam Verbinden beschikbaar. Meerdere respondenten, en met 

name de OV-contactpersonen bij politie en Arriva, hebben de behoefte aan een plan 

van aanpak, uitgeplitst naar verschillende functies, uitgesproken. Zij missen momen-

teel een duidelijke beschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden, maar ook 

een werkinstructie voor de werkvloer. 

Uit de gesprekken die met medewerkers van Arriva zijn gevoerd, blijkt dat slechts drie 

van de 33 personeelsleden het project Duurzaam Verbinden kennen. De overigen ach-

ten de doelen achter Duurzaam Verbinden interessant, maar kennen het project niet. 

De meningen over het project verschillen. Sommige personen vinden het hoognodig 

tijd dat samenwerking tussen openbaar vervoerders en de politie gebeurt, terwijl an-

deren stellen dat de nauwe samenwerking met de politie tot een aantal jaar geleden al 

bestond, maar deze door bezuinigingen hard achteruit is gegaan. 

Ook blijkt dat niet alle OV-contactpersonen bij de politie op de hoogte zijn van de 

exacte doelen en inhoud van Duurzaam Verbinden. Dit heeft grotendeels met ontbre-

kende informatie, maar ook met een ontbrekende overdracht van taken te maken. Een 

duidelijke instructie zou hierin volgens enkele geïnterviewden kunnen voorzien. 

 

Het algemene doel van Duurzaam Verbinden is beschreven in de eerdergenoemde 

documenten, maar de wijze waarop het doel te bereiken, kan meer uitgewerkt worden. 

De OV-contactpersonen van Arriva en politie geven aan dat zij elkaar weten te vinden 

in het geval van een incident, maar de verdere invulling van hun taken is niet altijd 

duidelijk. Juist voor OV-contactpersonen die op een later moment bij de pilot betrok-

ken raken, is een duidelijke uitwerking van een plan van aanpak noodzakelijk, om de 

werkwijze vervolgens weer te kunnen uitleggen en delegeren richting de werkvloer. In 

het plan van aanpak moet het doel duidelijk beschreven worden, maar ook het belang 

dat medewerkers zelf hebben om incidenten te melden. Dit alles kan volgens geïnter-

viewden niet zonder een duidelijk intern en extern communicatieplan. 

 

Melden 

Voor een succesvol informatiesysteem binnen Duurzaam Verbinden is het melden van 

incidenten essentieel. Politie en vervoerder kunnen incidenten melden. De politie 

(vooral wijkagenten en noodhulpers) „meldt‟ via het bedrijfsprocessensysteem Basis-

voorziening Handhaving (BVH), waarin zelfgerapporteerde incidenten worden 

geregistreerd. Deze incidenten worden vervolgens in een bulk doorgezet naar het sys-
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teem van Duurzaam Verbinden. De meldingen van Arriva komen van stewards, machi-

nisten en buschauffeurs die bij de meldkamer een incident doorgeven. Bij het melden 

van incidenten is een aantal punten te optimaliseren. 

 

Melden kan meer „tussen de oren‟ van de medewerkers 

Het blijkt dat de meldingsbereidheid van medewerkers verschilt al naar gelang het 

type incident dat zich voordoet. Uit de interviews en de groepsgesprekken blijkt dat bij 

de vervoerders procentueel gezien vooral de A-incidenten worden gemeld; genoemd is 

dat zeker negentig procent van deze incidenten ook daadwerkelijk wordt gemeld. Het 

gaat dan vooral om mishandeling en diefstal. In absolute aantallen worden B-

incidenten het meest gemeld, maar dit is maar een klein deel van het totale aantal B-

incidenten dat plaatsvindt. Een nog geringer percentage C-incidenten komt in het sys-

teem terecht, volgens de geïnterviewden. De bevraagde buschauffeurs geven hierover 

aan dat er verschillende redenen zijn om niet te melden: ze denken dat er al een col-

lega gemeld heeft (bijvoorbeeld bij een kapotgeslagen abri) of dat het geen nut heeft 

(er wordt niets mee gedaan of de medewerker hoort niets terug op de melding). Ook 

hebben veel medewerkers een soort tolerantiedrempel ingebouwd ten aanzien van 

minder zware (B- en C-)feiten: ze geven aan dat dit er tegenwoordig bij hoort of ze 

trekken zich er gewoon weinig van aan. Ook de politie denkt vooral „aangiftematig‟ en 

dus richting A-incidenten als het gaat om zaken die rondom het openbaar vervoer 

spelen. De politie vraagt zich hardop af wat ze met B- en C-incidenten in het openbaar 

vervoer kan als het gaat om opsporing en vervolging. Kennelijk is de filosofie achter 

Duurzaam Verbinden bij de politie nog niet voldoende geland. 

Om het pro-actieve karakter van Duurzaam Verbinden meer te benadrukken, is het 

nodig om de meldingsbereidheid van vooral B- en C-incidenten bij vervoerders om-

hoog te brengen. Hoewel niet bekend is hoe vaak hiervan aangifte wordt gedaan, 

worden de A-incidenten door vervoerders grotendeels wel gemeld. Het gaat binnen 

Duurzaam Verbinden echter niet alleen om het afhandelen van zware feiten richting 

vervolging, maar ook om het feedback krijgen op bijvoorbeeld overtredingen van huis-

regels. Dit om bijvoorbeeld in te springen op preventieprogramma‟s rondom huisregels 

in het openbaar vervoer. Veel respondenten geven namelijk aan dat een focus van 

Arriva en politie op alleen A-incidenten te rigide is: regelmatig eindigen aanvankelijk 

onder de B- en C-categorie te rubriceren incidenten als A-incidenten. Een voorbeeld 

hiervan is de reiziger die agressief wordt na een opmerking over voeten op de bank. 

 

Bij voorkeur simpeler en minder escalatiegevoelig 

Bij de politie vormt de registratie van een incident een onderdeel van het functiepak-

ket, maar bij een vervoerder ligt dit anders. Tot op heden moet een buschauffeur, 

steward of machinist in de pilot via de „traditionele‟ middelen, vaak een intercominstal-

latie, een melding van een incident doorgeven aan de meldkamer. Vooral 

buschauffeurs geven aan dit niet prettig te vinden, omdat een passagier dan kan ho-
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ren wat er over het incident besproken wordt met de meldkamer. Een verdere escala-

tie tussen chauffeur en passagier is dan mogelijk. 

Veel geïnterviewden, zowel werkzaam op werkvloer als in het beleid, geven aan dat 

deze technische en inhoudelijke barrières om te melden zoveel mogelijk weggenomen 

moeten worden. Van meerdere kanten is gesuggereerd om een melding via een tablet- 

of smartphonesysteem te doen. Daarin zouden vooral het soort incident en de aanlei-

ding kort aangestipt kunnen worden en het systeem zou zelf de tijd en plaats kunnen 

registreren. Er moet dan op de koop toe genomen worden dat de informatie per mel-

ding minder nauwkeurig wordt, maar dat het eventuele extra aantal meldingen het 

algehele incidentpatroon op een hoger geaggregeerd niveau sterk verbetert. 

 

De macht van het getal: andere interessante aanleverende partijen 

Het aanleveren van incidenten rondom het openbaar vervoer is binnen Duurzaam Ver-

binden een zaak voor de vervoerder en de politie. Tot op heden zijn gemeenten en 

reizigers niet betrokken bij het aanleveren van incidenten, maar bij meerdere geïnter-

viewden leeft de gedachte om deze belanghebbenden ook meer te betrekken, omdat 

zij ook belang hebben bij een veilige openbare ruimte rondom het openbaar vervoer. 

Dit is wel een constatering die geïnterviewden direct nuanceren als ´toekomstmuziek´. 

Vooral gemeenten hebben te maken met bijvoorbeeld vernielde abri‟s en het stelen 

van fietsen rondom stations. Dergelijke zaken worden momenteel niet altijd gemeld, 

tenzij er bijvoorbeeld aangifte bij de politie wordt gedaan. 

Ook reizigers kunnen een bron van informatie zijn. Daarvoor is het essentieel om te 

kijken naar het belang dat deze groep kan hebben bij het melden van incidenten. 

 

Loggen 

Na het invoeren van een incident in BVH staat het feit bij de politie geregistreerd. Bij 

een vervoerder volstaat het melden van een incident niet; daarvoor moet de melding 

nog gelogd worden. Het loggen van meldingen is een handeling die betrekking heeft 

op meldingen die door medewerkers van het openbaarvervoerbedrijf zijn gedaan. Tij-

dens het loggen wordt een melding van een incident door een meldkamermedewerker 

verwerkt in het digitale systeem. Dit betekent dat een meldkamermedewerker zich 

bijvoorbeeld verder verdiept in de aanleiding en de ontwikkeling van een incident. Een 

incident met een zwartrijder (B-incident) kan zich ontwikkelen tot geweld (A-incident) 

en moet als deze zware categorie ingevoerd worden, maar dit gebeurt niet altijd. Het 

proces van loggen betekent alleen wel dat het systeem van melding tot uiteindelijke 

registratie van incidenten stroperiger is geworden dan menigeen wenst. 

 

Enkele geïnterviewden met kennis van het loggen, zijn van mening dat het loggen van 

vooral de zwaardere incidenten belangrijk is, ook om te fungeren als een soort vraag-

baak voor het personeel op de bus of in de trein. OV-contactpersonen kunnen dan 

bijvoorbeeld aangeven wat na een incident kan worden gedaan, bijvoorbeeld het op-
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roepen van politie en het doen van aangifte. Er gaan dan ook stemmen op om het 

loggen te omzeilen door een systeem te ontwikkelen waarin een melding van de werk-

nemer direct wordt geregistreerd zonder te loggen. Het zou dan vooral gaan om de 

lichtere incidentsoorten, de B- en C-incidenten. Essentieel in te vullen velden zijn dan 

de aanleiding van de melding en het uiteindelijk zwaarste incident van de melding. In 

de paragraaf hiervoor is al aangegeven dat geïnterviewden daarmee ook verwachten 

dat de meldingsbereidheid stijgt. 

 

Een aanvullend aandachtspunt is dat de ABC-categorisering mogelijk aangepast gaat 

worden. De ABC-categorisering wordt al enkele jaren gebruikt, maar vervoerders blij-

ken moeite te hebben om incidenten in de drie subcategorieën onder te brengen. Zo 

wordt er soms gewerkt met een Z-categorie, voor zwartrijders, terwijl deze eigenlijk 

onder de B-categorie vallen. De Z-categorie neemt sowieso een aparte status in; het is 

een extra toevoeging aan de dataset om te achterhalen waar en wanneer zwartrijders 

voorkomen. Dit om hiertegen een preventieve aanpak door te voeren, bijvoorbeeld 

extra toezicht. 

 

Veredelen van informatie 

Een van de weinige verschillen van mening tussen de geïnterviewden is de noodzaak 

tot het veredelen van informatie door een analist. De meeste geïnterviewden, zowel bij 

Arriva als politie, vinden dat alleen een analist duiding kan geven aan de data uit het 

systeem van Duurzaam Verbinden, zowel reactief, maar vooral in de toekomst van 

Duurzaam Verbinden ook proactief. Een enkeling vindt echter dat politie en vervoer-

ders moeten kunnen grasduinen in de data, om zelf een beeld te schetsen van wat er 

rondom het openbaar vervoer plaatsvindt. 

De kern van het verhaal is volgens enkele geïnterviewden dat er een analist moet ko-

men om te voorkomen dat partijen de informatie verschillend interpreteren. Dit 

betekent dat er lokaal informatie opgevraagd wordt, maar dat de analist voor unifor-

miteit en duiding van de informatie zorgt. Ook wordt er het nodige van de analist 

gevraagd als het gaat om strategische kennis en nieuwe ontwikkelingen rondom socia-

le veiligheid, bijvoorbeeld over het proces van concessieverlening. 

 

Uniform met een couleur locale 

De politie is van oudsher bekend met het beoordelen van incidentanalyses op lokaal 

niveau. Mede daarom geven politierespondenten aan dat de mogelijkheid tot het inzien 

van informatie op kleinschalig niveau gewenst is. Verschillende vertegenwoordigers 

van vervoerders geven aan binnen het informatiesysteem ook behoefte te hebben aan 

informatie over de eigen concessie(s). Daarom willen zij vaak meer specifieke informa-

tie dan momenteel uit het systeem te halen is. Met name gaat het dan om lokale 

systeeminformatie die sneller duidelijk maakt op welke incidenten (flexibele) maatre-

gelen ingezet moeten worden. Als er inderdaad een analist tussen de ruwe data en het 
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aanleveren van veredelde informatie geplaatst wordt, is het van belang om rekening te 

houden met deze lokale wensen. 

 

Aandacht voor het niveau van de veredeling 

Tot op heden is gebleken dat de informatieveredeling optimaler kan. Een suggestie die 

in dit kader is gedaan, is om te kijken naar verschillende „informatiefilters‟. De gedach-

te hierachter is dat informatie over haltes of andere geografische locaties geleverd kan 

worden, maar bijvoorbeeld ook over een gehele bus- of treinlijn. Het is in dit geval 

belangrijk om te kijken of de politie-informatie ook op een dergelijk niveau aangele-

verd kan worden. Ook kan gedacht worden aan het seizoensmatig rapporteren, 

waarbij een vergelijking wordt gemaakt met dezelfde seizoenen in voorgaande jaren. 

Interessant is dat meerdere geïnterviewden regelmatig terugkomen op het fenomeen 

notoire zwartrijders. Juist deze groep reizigers zorgt voor veel sociale onveiligheid. 

Extra aandacht voor dit fenomeen leidt ertoe dat Duurzaam Verbinden zich verrijkt 

met informatie op persoonsniveau (hot shots), naast informatie over soort incident 

(hot crimes), tijd (hot times) en plaats (hotspots). Dit biedt meer mogelijkheden om 

sociale veiligheid in de gehele keten aan te pakken. 

 

Van statisch naar dynamisch 

Een punt dat met het veredelen van informatie samenhangt, is de aard van het sys-

teem dat momenteel gebruikt wordt. Tot op heden is het informatiesysteem nog 

betrekkelijk statisch, terwijl opgemerkt wordt dat de wens bestaat om sneller inzicht te 

kunnen krijgen in de laatste ontwikkelingen. Specifiek noemt een respondent het ver-

eiste om data bij voorkeur per laatste afgesloten maand inzichtelijk te krijgen, hoewel 

dit volgens de systeembouwers al kan. Dit laatste is overigens ook afhankelijk van de 

snelheid waarmee de politie en vervoerders informatie kunnen aanleveren. 

Het is van belang om het systeem tot een gemeenschappelijke taak van meerdere 

vervoerders en de politie samen te maken. Tot op heden ligt er veel nadruk op een 

vervoerder die de kar trekt. Dit is niet wenselijk omdat de ontwikkelkosten dan bij een 

vervoerder liggen (zij kunnen de concessie immers verliezen), maar ook omdat er bij 

aanvang geen gemeenschappelijke visie ontstaat ten aanzien van het nieuwe dynami-

sche systeem. 

 

Het borgen van het informatiesysteem vereist continuïteit 

Een aandachtspunt is het borgen van het informatiesysteem bij een organisatie. Tot op 

heden bevindt het systeem zich bij een particulier bedrijf dat de informatie aan be-

langhebbende partijen levert. Een aantal geïnterviewden wijst erop dat er meer 

garanties voor het leveren van data op de langere termijn moeten komen. Dit bete-

kent dat heroverwogen moet worden of het datasysteem beter bij een (semi-)over-

heidsinstantie of een stichting met daarin diverse partijen binnen Duurzaam Verbinden 

ondergebracht kan worden. Ook moet hierin meegewogen worden in hoeverre gege-
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vens vanuit het politiesysteem in verband met de privacywetgeving aan derden mogen 

worden verstrekt. Dit geldt vooral als Duurzaam Verbinden zich meer zou gaan ont-

wikkelen naar een persoonsgebonden aanpak. Persoonsgebonden informatie over 

notoire zwartrijders zal binnen Duurzaam Verbinden vooral gedeeld moeten worden via 

uitwisseling in het casusoverleg, niet zozeer via een digitaal informatiesysteem. 

 

Periodiek overleg 

Buiten de koude informatie-uitwisseling tussen vervoerder en politie via een systeem, 

omvat Duurzaam Verbinden ook een warme informatie-uitwisseling via diverse over-

leggen. Tijdens de overleggen wordt de informatie uit het systeem geduid door 

concreet te maken wat er precies speelt in een bepaald gebied of op een bepaalde lijn. 

De overleggen vinden plaats in twee vormen. Allereerst kunnen de OV-

contactpersonen bij Arriva en de politie bilateraal met elkaar contact opnemen. Zo 

bestaat de samenwerking tussen Arriva en de politie op Goeree-Overflakkee al enige 

jaren, bijvoorbeeld ten aanzien van alcoholcontroles, leeftijdcontroles en voorlichting 

over alcohol bij jongeren die reizen met de zogeheten stapbus. 

Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten waarvoor alle OV-contactpersonen van Arriva 

en de politie worden uitgenodigd, met het doel om casus te bespreken en een aanpak 

hierop aan te laten sluiten. De OV-contactpersonen benadrukken dat een regelmatig 

overleg, zowel bilateraal als groepsgewijs, belangrijk is om betrokken te blijven bij de 

pilot en om het contact warm te houden. Onderling contact hoeft dus niet gebaseerd te 

zijn op incidenten die hebben plaatsgevonden. 

 

Groepsbijeenkomsten: de frequentie en opkomst nemen af 

De interviews wijzen uit dat de overlegvormen niet structureel plaatsvinden. De 

groepsbijeenkomsten zijn in het begin gericht geweest op informatie-uitwisseling over 

het systeem en het verduidelijken van het doel van Duurzaam Verbinden. De overleg-

gen hebben bij aanvang zeswekelijks plaatsgevonden. Na een eerste periode zijn deze 

overleggen in frequentie afgenomen (driemaandelijks), mede door een tekort aan con-

creet casusmateriaal. Daarnaast is de aanwezigheid van personen in de loop der tijd 

afgenomen. Dit lijkt te duiden op een lagere betrokkenheid. Respondenten geven aan 

dat dit te wijten is aan „de waan van de dag‟. Niettemin blijven geïnterviewden wijzen 

op het belang van warme informatie-uitwisseling, gericht op concrete incidenten of op 

effectieve maatregelen. 

 

Meerdere vervoerderspartijen leidt tot een complexere overlegstructuur 

Als groepsbijeenkomsten worden georganiseerd, is het belangrijk dat alle partijen van-

af het begin bij het proces worden betrokken. In Zuid-Holland-Zuid bestaat de situatie 

dat Arriva de enige vervoerder is binnen het gebied. In Gelderland zijn echter naast 

Arriva en de NS nog twee andere vervoerders actief, Connexxion en Syntus. Omdat 

Duurzaam Verbinden in de Gelderse concessie is opgenomen, zijn ook zij onderdeel 
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van dit proces. Het blijkt dat het werken met meerdere vervoerpartijen binnen Duur-

zaam Verbinden extra inspanning kost om het proces op te starten. Wanneer daarbij 

genomen wordt dat een deel van de geïnterviewden in de toekomst ook graag ge-

meenten bij de bijeenkomsten ziet aansluiten, dan lijkt het logisch om een instantie 

aan te wijzen die de bijeenkomsten leidt. De geïnterviewden verschillen in hun mening 

welke instantie dat zou moeten zijn: sommige zien een rol voor de gemeente of pro-

vincie, andere zien hierin een taak voor de politie of vervoerders zelf. 

 

Aanpak 

Duurzaam Verbinden omvat dus zowel koude als warme informatie-uitwisseling dat 

moet leiden tot zowel proactieve als reactieve maatregelen om de sociale veiligheid te 

vergroten. Uit de interviews blijkt dat de koude informatie-uitwisseling nog niet vol-

doende vorm heeft gekregen. Eigenlijk worden voornamelijk reactieve voorbeelden 

van warme informatie-uitwisseling binnen de pilot Duurzaam Verbinden genoemd. Dit 

terwijl geïnterviewden wel het belang zien van een meer proactieve benadering van 

sociale veiligheid door koude informatie-uitwisseling. 

 

De prakti jk: samenwerking in het kader van donkere dagen 

Er komt een melding binnen bij de politie waarbij buren melden dat er een vreemde auto 

in de straat staat. Wanneer twee agenten bij de auto komen, is deze open, maar er ligt 

niets in. De agenten posten vervolgens bij de auto. Er gebeurt niets, dus na anderhalf uur 

gaan de agenten weer weg. Na twee uur komen de bezitters van de auto terug, dus belt 

de melder opnieuw de politie. Wanneer de agenten bij de auto komen, ligt de buit van 

(wat later blijkt) diverse inbraken in de auto, maar de mannen zijn al niet meer in beeld. 

Vervolgens belt de politie Arriva en geeft het signalement van de vermoedelijke daders 

door. Binnen vijf minuten belt een buschauffeur bij wie de personen in de bus hebben ge-

zeten. Via camerabeelden zijn de mannen geïdentificeerd en later gearresteerd. 

 

De prakti jk: over last van jongeren  

Een buschauffeur meldt dat hij meermaals overlast heeft van jeugd in de bus. Arriva kop-

pelt dit terug naar de politie, er is geen aangifte maar wel overlast. Op basis van de 

camerabeelden in de bus herkent de wijkagent de overlastgevende jeugd. Het zijn jonge-

ren van een school in de buurt. Vervolgens koppelt de wijkagent terug naar de school dat 

leerlingen overlast veroorzaken in het openbaar vervoer. De school spreekt zijn leerlingen 

hierop aan en vervolgens is de overlast aanzienlijk verminderd. 

 

Het systeem van Duurzaam Verbinden lijkt momenteel nog weinig gebruikt te worden 

of aanleiding te geven om specifieke maatregelen te nemen. Een voorbeeld waarin het 

systeem wel een rol heeft gespeeld, staat hierna weergegeven.  
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De prakti jk: f ietsendieven 

Uit het systeem blijkt dat er veel sprake is van fietsdiefstallen en met name bij bepaalde 

stations. Agenten weten dat voor deze diefstallen een bepaald type bestelbusje wordt ge-

bruikt om de gestolen fietsen mee te vervoeren. Op basis van deze informatie zijn 

buschauffeurs ingeschakeld als extra oren en ogen om dergelijke busjes te signaleren. Zo 

heeft de politie diverse busjes aan de kant gezet en bij een aantal verdachte situaties kun-

nen ingrijpen. 

 

Suggesties van het OV-personeel voor de aanpak 

Suggesties van het OV-personeel om de sociale veiligheid te verbeteren, zijn in te 

delen in drie categorieën; samenwerking, materieel en toezichthouders. Allereerst 

moet er meer samenwerking zijn tussen machinisten en stewards en tussen de politie 

en Arriva. Een machinist heeft niet altijd door dat een steward op zijn trein in de pro-

blemen is. Daarnaast kan de politie niet altijd meteen komen wanneer een incident 

wordt gemeld, waardoor de trein of bus genoodzaakt is door te rijden (op tijd komen, 

gaat voor het bestraffen van overlast) en de dader niet altijd wordt aangehouden. Op 

het vlak van materieel wordt onder treinpersoneel vooral een portofoon gemist om 

onderling te kunnen communiceren in het geval van een incident. Daarnaast worden 

goede verlichting (bij haltes ‟s avonds) en goed functionerende camera‟s belangrijk 

gevonden. De laatste categorie maatregelen betreft toezichthouders. Zowel trein- als 

buspersoneel heeft behoefte aan meer boa‟s. Daarnaast zouden toezichthouders snel-

ler bereikt moeten kunnen worden, zonder inmenging van de verkeersleiding. Toezicht 

moet flexibeler (snellere en variabele inzet op probleemplekken), meer (mobiel toe-

zicht met name bij problematische punten zoals scholen en discotheken) en duidelijker 

(naar passagiers communiceren over bevoegdheden boa‟s). Hierbij doet een aantal 

personeelsleden de suggestie dat toezichthouders af en toe in burger meegaan op de 

bus, zodat ze kunnen zien wat er speelt. Vroeger was de indeling van regio‟s klein-

schaliger en dit maakte de toezichthouders meer toegankelijk. Wanneer chauffeurs 

weten dat de achtervang in de buurt is, zullen ze ook sneller melden. 
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4 De effecten op een rij  

 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen die voortkomen uit de analyse van drie soor-

ten data gepresenteerd. Het gaat dan om data uit het systeem van Duurzaam 

Verbinden zelf, uit de Reizigersmonitor en uit de Personeelsmonitor. 

De analyses zijn opgedeeld in drie deelanalyses. Eerst is gekeken naar de overlap in 

registraties die Arriva en de politie aanleveren. Vervolgens wordt een beschrijving ge-

geven van de ontwikkeling van incidenten van 2012 tot en met mei 2014. Ten derde 

wordt ingezoomd op personeels- en reizigersmonitoren. 

 

4.1 Naar het oplossen van blinde vlekken in de gemeenschappelijke informatie 

In een analyse is nagegaan in hoeverre er sprake is van overlap tussen de registraties 

bij de politie en Arriva. De analyse richt zich op twee incidentcodes; „assistentie perso-

neel openbaar vervoer‟ en „vernieling van een abri‟. 5  Een vergelijking van de 

aanwezige registraties bij de politie en Arriva laat zien dat het in twintig procent van 

de gevallen om incidenten gaat die bij beide partijen bekend zijn. De overige tachtig 

procent van de incidenten is bij een van de twee partijen niet bekend. De koppeling 

van de incidenten kan voor beide partijen dus een vollediger beeld van dit type inci-

denten rondom het openbaar vervoer opleveren. 

 

4.2 Ontwikkeling van incidenten volgens systeeminformatie uit Duurzaam Verbinden6 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal incidenten per maand laten de cijfers van 

Arriva en de politie het volgende zien. De eerste constatering is dat B-incidenten veruit 

de meest door Arriva gerapporteerde incidentcode zijn (zie figuur 4.1). Daarnaast la-

ten vrijwel alle incidentsoorten een grillig verloop zien. 

                                                

5. De analyse is door P4S uitgevoerd. Bureau Beke beschikt niet over de mogelijkheid deze ana-

lyses uit te voeren. 

6. Het is niet mogelijk het aantal incidenten te relateren aan het aantal reizigers op een lijn, om-

dat cijfers over het aantal passagiers per lijn ontbreken. Daarnaast is het door de korte looptijd 

van Duurzaam Verbinden vrijwel niet mogelijk om de effectiviteit van de pilot te beoordelen aan 

de hand van de ontwikkelingen van incidenten. Desondanks benoemen wij een aantal trends waar 

binnen de pilot rekening mee kan worden gehouden. 
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Figuur 4.1: Incidenten Arriva per maand en categorie 

 
 

Figuur 4.2: Incidenten politie per maand en categorie 

 

Bij de politie zijn, wellicht vanzelfsprekend, vooral veel A-incidenten geregistreerd. Van 

ernstigere overtredingen en misdrijven wordt sneller melding of aangifte gedaan dan 

van overtreding van de huisregels. De trend bij de politie lijkt over de jaren een sei-

zoensinvloed te vertonen. Vooral de maanden januari en juli resulteren in 

incidentpieken. Wanneer bijvoorbeeld dieper wordt ingezoomd op de aantallen per 

maand blijkt namelijk dat in januari 2012 (5.736), januari 2013 (5.730) en januari 

2014 (5.712) de aantallen geregistreerde A-incidenten niet veel van elkaar verschillen. 

Uitgesplitst naar dagen van de week valt op dat met name in het weekend het aantal 

incidenten dat Arriva registreert, toeneemt. Dit geldt met name voor A- en B-

incidenten. De C-incidenten vertonen op vrijdag en zaterdag een lichte piek. Voor de 

door politie geregistreerde incidenten geldt eveneens dat de A-incidenten een piek 

vertonen op vrijdag en zaterdag (zie de figuren in bijlage 3). 
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De incidenten zijn ook uitgesplitst naar moment van de dag. Vanaf de namiddag 

neemt het aantal A-incidenten toe. Dit geldt zowel voor de politie als voor Arriva. Het 

aantal incidenten ligt tussen 1.00 en 7.00 uur het laagst. Opvallend is dat op maan-

dagmorgen het aantal door Arriva geregistreerde A- en C-incidenten relatief hoger ligt 

dan op de andere dagen van de week. Bij de politieregistraties is deze piek niet terug 

te zien. De overige dagen van de week verlopen vrijwel volgens het patroon als hier-

voor beschreven met een piek van incidenten in de namiddag en avonduren (zie 

figuren in bijlage 3). 

 

Ontwikkelingen per type incident 

Binnen de incidentcategorieën vallen diverse incidentsoorten. De meest geregistreerde 

incidenten bij Arriva fluctueren per kwartaal. De zwaardere incidenten (mishandeling, 

bedreiging met en zonder wapen en diefstal/beroveing) fluctueren tussen de tien en 

22 procent van het totaal aantal incidenten per kwartaal. 

 

Figuur 4.3: Incidentsoorten geregistreerd door Arriva per kwartaal 

 
 

Figuur 4.4: Incidentsoort geregistreerd door de politie per kwartaal 
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Bij de politie worden „mishandeling‟, „diefstal‟ en „beroving‟ en „overige overtredingen‟ 

het vaakst geregistreerd in een straal van 75 meter rondom haltes en stations. De 

politie registreert derhalve met name relatief ernstige incidenten, waar lichamelijk of 

materiële schade door ontstaat en waarvan, mogelijk daarom, aangifte of melding 

wordt gedaan. De ontwikkeling van de delicten kent bij de politie een stabieler verloop 

dan bij Arriva. Hierbij is opvallend dat de stijging van het aantal meldingen van mis-

handeling ten opzichte van andere delicten bij Arriva vanaf begin 2013 niet direct is 

terug te zien in de cijfers van de politie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het 

bij de politie om duizenden en bij Arriva om tientallen incidenten gaat, waardoor een 

fluctuatie bij Arriva niet duidelijk zichtbaar wordt in het totaal aantal incidenten. 

 

Ontwikkeling per gebied 

Naast een ontwikkeling over de tijd is ook gekeken naar een ontwikkeling per conces-

siegebied. Dieper inzoomen op specifieke plaatsen of haltes binnen de 

concessiegebieden is door het lage aantal incidenten niet gedaan. De ontwikkelingen 

zijn opgedeeld naar de concessiegebieden HWGO (Hoekse Waard, Goeree Overflakee) 

en DAV (Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). 

 

Figuur 4.5: Incidenten per concessiegebied per maand, geregistreerd door Arriva 

 

Te zien is dat voor beide gebieden nagenoeg alle incidentensoorten tussen nul en twin-

tig incidenten fluctueren, met de B-incidenten in gebied DAV als uitschieter, vooral in 

het begin van de periode.
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Figuur 4.6: Incidenten per concessiegebied per maand, geregistreerd door de politie 

 
 

Uit de politieregistratie komt naar voren dat er meer incidenten plaatsvinden in het 

concessiegebied DAV dan in het concessiegebied HWGO. De eerdergenoemde pieken in 

juli en januari zijn vooral voor de A-incidenten in gebied DAV op te merken. 

 

Alleen de registraties van Arriva omvatten informatie over de exacte locatie waar het 

incident heeft plaatsgevonden. De politieregistraties vermelden enkel „op of rond het 

openbaar vervoer‟, dus in een straal van 75 meter. Uit de registraties van Arriva blijkt 

dat gemiddeld 95 procent van de incidenten plaatsvindt in het voertuig. Slechts een 

klein deel van de incidenten vindt plaats op een station/perron, busroute, halte of 

station. Dit gegeven blijft vrij stabiel over de periode januari 2012 tot en met mei 

2014. 

 

Overige ontwikkelingen 

Over de aanleiding van de incidenten is op basis van de cijfers weinig te zeggen, aan-

gezien informatie hierover vrijwel niet wordt ingevuld. Van de 2001 incidenten in 

januari 2014 wordt slechts bij 485 incidenten (24 procent) een aanleiding vermeld. Dit 

is een te laag aantal om hier een trend van te schetsen of een conclusie aan te verbin-

den. Het aantal incidenten binnen beide concessies is eveneens te klein om hotspot, 

hot time of hot crimes te kunnen bepalen. 

 

4.3 Incidenten en door reizigers en personeel ervaren overlast 

Cijfers uit de Personeelsmonitor laten landelijk zien dat over de afgelopen twaalf jaar 

meer dan 90 procent van het treinpersoneel het slachtoffer is geweest van één of 

meer vormen van ongewenst gedrag (Witvliet, Timmermans & Homburg, 2010; Abra-

ham, Flight & Roorda, 2011). Ook reizigers kunnen tijdens hun reis te maken krijgen 

met overlast en/of agressie, zoals blijkt uit de Reizigersmonitor. In deze paragraaf 

wordt hierop verder ingegaan. Om te onderzoeken welke overlast en incidenten reizi-
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gers en personeel ervaren, is een tweetal activiteiten uitgevoerd. Ten eerste is een 

heranalyse op de bestaande reizigers- en personeelmonitor voor het pilotgebied uitge-

voerd, daarnaast zijn korte gesprekken gevoerd met personeel en reizigers. Tijdens 

deze gesprekken is ook ingezoomd op het melden van incidenten. De tabellen beho-

rende bij deze subparagraaf zijn te vinden in bijlagen 4 en 5. 

 

Reizigers in het pilotgebied 

Op de Reizigersmonitor is een heranalyse uitgevoerd over de jaren 2010-2013. De 

belangrijkste bevinding is dat de ervaren veiligheid in het openbaar vervoer, geduren-

de de rit en bij de halte de afgelopen vier jaar niet significant is veranderd. Over het 

algemeen geven de meeste reizigers de veiligheid op deze drie punten een zeven of 

acht. De mate waarin reizigers te maken hebben met incidenten blijft ongeveer gelijk. 

Ongeveer zeventien procent van de reizigers geeft aan getuige te zijn geweest van een 

incident in het openbaar vervoer of bij de halte. Tien procent van de reizigers geeft in 

2012 en 2013 aan te zijn lastig gevallen in het openbaar vervoer of bij de halte. Een 

tot twee procent van de reizigers heeft te maken gehad met bedreiging, diefstal, mis-

handeling of andere ernstiger delicten. 

Uit de korte gesprekken die met reizigers zijn gevoerd (n=26), blijkt eveneens dat zij 

weinig incidenten meemaken en weinig overlast ervaren. De overlast die zij ervaren, 

bestaat uit alcohol- of drugsoverlast van medepassagiers, ruzie tussen chauffeurs en 

passagiers (met name bij vertraging), vervuiling en baldadige jeugd. Wanneer passa-

giers incidenten melden, doen zij dit bij de buschauffeur, het Arriva-loket op het 

station, via internet of bij de politie wanneer een situatie uit de hand loopt. Enkele 

reizigers geven aan dat zij incidenten en overlast wel zouden willen melden, maar niet 

goed weten hoe en waar ze dit kunnen doen. 

 

Personeel  

Ook op de Personeelsmonitor is voor het pilotgebied een heranalyse uitgevoerd over 

de jaren 2010 en 2012. Meer dan de helft van het personeel in de monitor stelt dat 

Arriva wel iets doet of hard werkt aan sociale veiligheid. Het rapportcijfer dat het per-

soneel gemiddeld geeft voor de inspanningen van Arriva op het gebied van sociale 

veiligheid varieert tussen de zes en zeven. In 2010 is 22 procent van het personeel 

getuige geweest van een incident, in 2012 is dit achttien procent. In 2010 voelden 

meer personen (35 procent) zich weleens onveilig tijdens het werk dan in 2012 (26 

procent). Deze beide verschillen zijn significant. Toch verklaart een grote meerderheid 

van het personeel in beide jaren dat hun veiligheidsgevoel ten opzichte van een jaar 

geleden hetzelfde is gebleven en niet gedaald. Incidenten die de veiligheidsbeleving 

van personeel het meest beïnvloeden, zijn bedreiging met (fysiek) geweld, brandstich-

ting, beroving, drugsoverlast, mishandeling/aanranding en vechtende passagiers. 

Gedragingen waarmee huisregels worden overtreden, zoals met de voeten op de bank, 

lawaai maken en roken in het voertuig, zijn nauwelijks van invloed op de veiligheids-
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beleving van personeel. De onveiligheidsgevoelens die spelen, zijn met name aanwezig 

in de avonduren tussen 21.30 en 24.00 uur. In 2012 voelt personeel zich in deze uren 

significant onveiliger dan in 2010. Van de ervaren incidenten is bijna een kwart van 

het personeel in 2010 en 2012 meermaals hinderlijk aangeraakt, aangesproken of 

aangekeken. Een kleiner deel van het personeel (2010 18%, 2010 12%) heeft meer-

maals te maken gehad met pestgedrag of treiteren door passagiers. Mishandeling en 

diefstal komen bij vier procent van het personeel voor. Tussen de jaren is geen sprake 

van een grote ontwikkeling. Wanneer het gaat om opvang en het melden van inciden-

ten vindt de helft van het personeel dat de opvangmogelijkheden (ruim) voldoende 

zijn. In 2012 zijn de personeelsleden hier significant positiever over dan in 2010. De 

positieve beoordeling heeft vooral te maken met het feit dat er voldoende steun is 

door collega‟s en leidinggevenden. Bijna een derde van het personeel weet niet of er 

binnen het bedrijf een mogelijkheid is om incidenten te laten registreren. En bijna de 

helft van het personeel heeft het idee dat er ook daadwerkelijk iets met een melding 

wordt gedaan. De incidenten waarvan personeel het meest aangeeft deze te melden, 

zijn diefstal, mishandeling en vernielingen. Hinderen/lastigvallen of treiteren/pesten 

worden minder vaak gemeld. Dit is opvallend, aangezien dit de incidenten zijn die 

chauffeurs het meeste meemaken. Wellicht kan dit verklaard worden door de geringe 

invloed die dergelijke incidenten hebben op de veiligheidsgevoelens van personeel. 

 

Uit de korte gesprekken die met personeelsleden van Arriva zijn gevoerd (n=33), blijkt 

dat de overlast over het algemeen meevalt. Het personeel maakt incidenten of over-

last mee, maar dit is meer incidenteel dan dagelijks. De overlast die wordt benoemd, 

is te herleiden naar dronken types (bijvoorbeeld na discotheekbezoek), zwartrijders, 

schooljeugd, spoorlopers en aanrijdingen met auto‟s. Wat vrij geregeld wordt be-

noemd, is verbaal geweld. Personeelsleden geven aan met name fysiek geweld of 

overlast te melden als het uit de hand loopt. Hetzelfde geldt voor vernielingen of hang-

jongeren bij een halte. Bij vernielde abri‟s gaan chauffeurs er echter van uit dat dit al 

wel gemeld is door iemand anders, dus dit melden ze vaak niet tenzij ze een persoon 

op heterdaad betrappen. Spoorlopers worden altijd gemeld. Scheldpartijen vrijwel 

nooit: “anders blijf je melden” en in de loop van de jaren heeft het personeel een dik-

ke huid gekregen. Daarnaast lijken met name buschauffeurs incidenten vaak zelf af te 

handelen en de noodzaak van melden niet in te zien. Het melden kan volgens perso-

neelsleden gestimuleerd worden door in personeelsbijeenkomsten meer aandacht te 

besteden aan incidenten en het nut van melden. Normalisatie van incidenten moet 

worden voorkomen. Dit kan ook door vaker korte, informele gesprekken te voeren met 

personeel. Daarnaast kan het melden gestimuleerd worden door ervoor te zorgen dat 

dit gemakkelijker kan met een paar drukken op de knop, bijvoorbeeld via Albatros. Dit 

zorgt er ook voor dat de overlastmelder in de bus niet doorheeft dat de chauffeur een 

melding maakt. Nu is het zo dat passagiers in de bus kunnen meeluisteren met de 

gesprekken tussen de meldkamer en de chauffeur. Een toezichthouder merkt op dat 
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personeelsleden op de trein wellicht iets vaker melden omdat zij altijd met zijn tweeën 

zijn en elkaar dus aan de regels omtrent melden houden. De terugkoppeling van mel-

dingen kan duidelijker en beter volgens de meeste personeelleden. Een goede 

terugkoppeling lijkt op dit moment met name plaats te vinden bij fysiek geweld. 
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5 Lessen en adviezen voor de toekomst 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij wordt ingegaan op 

wat de lessen zijn die geleerd kunnen worden voor de toekomst en welke stappen 

genomen kunnen worden om de effectiviteit van Duurzaam Verbinden te vergroten. De 

hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe verloopt het proces van informatie-

uitwisseling, samenwerking en communicatie tussen de betrokken partijen, op welke 

wijze vertaalt dit zich in acties, welke effecten kunnen daaruit worden afgeleid en wat 

betekent dit voor een verdere uitrol van de pilot Duurzaam Verbinden? De hoofdvraag 

valt uiteen in drie deelaspecten: het proces, de effecten en het advies. Per deelaspect 

zijn onderzoeksvragen geformuleerd die in het eerste hoofdstuk vermeld staan. 

Gaandeweg het onderzoek blijkt dat de pilot Duurzaam Verbinden een project in ont-

wikkeling is. Dit betekent dat een aantal essentiële zaken een extra impuls nodig heeft 

of nog niet geregeld is. Ook is het pilotgebied, gezien het geringe aantal incidenten dat 

door Arriva is geregistreerd, ongelukkig gekozen. Dit maakt het niet altijd mogelijk om 

de gedetailleerde onderzoeksvragen volledig te beantwoorden. Daarom worden de 

onderzoeksvragen op het niveau van processen, effecten en adviezen, beantwoord. 

 

Het proces 

Het proces van informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie ziet er uit 

zoals weergegeven in figuur 5.1. 

 

Figuur 5.1: Stroomschema werkwijze Duurzaam Verbinden 

 

 

De partijen die de grootste rol hebben in het figuur zijn de politie, Arriva en P4S. Van-

uit zowel de politie als Arriva zijn personen aangesteld om als OV-contactpersoon deel 

te nemen aan Duurzaam Verbinden. P4S is de beheerder van het systeem waarin de 

informatie van politie en Arriva samenkomt. Concrete afspraken over het proces van 

informatie-uitwisseling, samenwerking en communicatie zijn enkel tussen de managers 

van de diverse organisaties gemaakt. Hoewel dit op de eerste contactdagen voor OV-
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contactpersonen van politie en Arriva is besproken, zijn zij niet exact op de hoogte van 

het doel, het belang, de meerwaarde of de concrete taakomschrijving van Duurzaam 

Verbinden. Omdat de OV-contactpersonen verantwoordelijk zijn voor het uitdragen 

van de pilot naar de werkvloer, is het cruciaal dat de achtergrond van Duurzaam Ver-

binden beter verduidelijkt wordt. 

Uit de korte gesprekken met de Arriva-medewerkers blijkt dat slechts drie van de per-

soneelsleden het project Duurzaam Verbinden kennen. Een aantal anderen vindt de 

achtergrond van het project interessant, maar het overgrote merendeel kent Duur-

zaam Verbinden niet. Positief is dat vrijwel alle gesproken respondenten de 

meerwaarde inzien van meer inzicht en uitwisseling van informatie tussen vervoer-

der(s) en politie. De concrete invulling van Duurzaam Verbinden lijkt op dit moment 

echter nog te ontbreken. Dit leidt tot afbreukrisico‟s.  

Op dit moment wordt een duidelijk voorzitterschap of regievoering gemist, waardoor 

organisaties niet worden ondersteund of begeleid, maar ook niet worden aangesproken 

op het niet-nakomen van afspraken (zoals het mislopen van vergaderingen). Mede 

door het ontbreken van regie is de ontwikkeling van Duurzaam Verbinden blijven han-

gen in de fase van het bestendigen van de processen. Dit maakt het onmogelijk om 

uitspraken te kunnen doen over de effecten of aanpak van Duurzaam Verbinden. 

 

Wanneer wordt ingezoomd op het proces is een aantal kanttekeningen te plaatsen. 

Allereerst is het belangrijk dat het voor de OV-contactpersonen van de politie duidelijk 

wordt dat het om meer gaat dan alleen A-incidenten en aangiften. Verder moet het 

personeel van een vervoerder beseffen dat het belangrijk is om alle incidenten en 

overlast te melden. Te constateren is dat er bij Arriva beduidend minder registratiedis-

cipline heerst dan bij de politie. Deels is dit verklaarbaar, omdat registratie van 

incidenten vast onderdeel van het politiewerk vormt. Toch is het belangrijk dat ook 

medewerkers van vervoerders beseffen dat het melden van incidenten niet alleen voor 

henzelf van belang is, maar ook voor de aanpak van incidenten in de toekomst. De 

meldingen zijn leidend voor de informatiepositie van de betrokken partijen en gebrek-

kig melden leidt tot een onvolledig beeld omtrent de sociale veiligheidssituatie in een 

gebied. Twee belangrijke redenen dat niet alles wordt gemeld, zijn dat personeel een 

dikke huid heeft gekregen en zowel het melden als loggen van incidenten makkelijker 

moet kunnen. Aan deze punten moet in een plan van aanpak concreet aandacht be-

steed worden. 

Bij het veredelen van de informatie missen de aangesloten personen de capaciteit en 

vaardigheid om de informatie in het systeem goed te kunnen analyseren en te vertalen 

naar adviezen (van informatie intelligence maken). Dit is een van de redenen waarom 

wordt gepleit voor de komst van een analist die de informatie kan veredelen, zowel 

reactief als proactief. Hierbij kan de analist waar nodig inzoomen op lokale behoeften. 

Op dit moment biedt het systeem nog niet de gewenste mogelijkheden om te kunnen 

voldoen aan de informatiebehoefte van de diverse betrokken partijen. De informatie is 
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vrij statisch en de borging van de informatie wordt beoordeeld als fragiel, omdat er 

onzekerheden bestaan over de borging op lange termijn. Partijen zouden het systeem 

liever in beheer zien van een partij die publiek, objectief en blijvend in het concessie-

gebied aanwezig is.  

Een ander verbeterpunt is de warme informatieoverdracht in de vorm van overleggen. 

De continuïteit en inhoud van de overleggen zijn instabiel. De overleggen nemen, me-

de vanwege het ontbreken van casusmateriaal, in frequentie af. De nadruk in het 

overleg lijkt met name te liggen op het systeem en niet op het uitwisselen van succes-

volle maatregelen of het op de hoogte blijven van elkanders werkzaamheden. 

 

De effecten 

Het blijkt dat er sprake is van twintig procent overlap in incidenten als de registratie 

van Arriva en de politie wordt samengevoegd. Dit betekent dat tachtig procent van de 

incidenten niet bekend is bij een van de twee partijen. Er is dus in ieder geval sys-

teemtechnisch sprake van een meerwaarde van het systeem van Duurzaam 

Verbinden. Uit de data komt naar voren dat de politie op dit moment beduidend meer 

data aanlevert dan Arriva. De verklaring ligt deels in de meer volledige registratie van 

de politie, maar ook in het feit dat incidenten die binnen een straal van 75 meter 

rondom haltes en stations plaatsvinden afzonderlijk kunnen worden geselecteerd in 

het systeem. Dit betekent niet automatisch dat er voor Arriva een grotere meerwaarde 

is bij het koppelen van data; ook de politie kan profiteren van inzicht in incidenten die 

Arriva registreert. Vaak komen A-incidenten via aangiften wel ter kennis van de politie, 

juist B- en C-incidenten zijn voor de politie een grijs gebied, ook omdat deze bij ver-

voerspersoneel minder gemeld worden. Binnen de B- en C-categorie zitten niettemin 

voor de politie relevante incidenten, zoals zwartrijden, overlast en vernielingen (graffi-

ti). De koppeling van data kan het beeld rondom incidenten voor de politie dus 

vollediger maken. Alleen zijn de partijen nog te onbekend met het systeem om de 

incidenten in gezamenlijkheid te duiden. 

 

Zoals eerder benoemd, is het moeilijk te spreken over effecten van Duurzaam Verbin-

den, aangezien de pilot in de procesfase is blijven hangen. Concrete aanpakken in het 

kader van Duurzaam Verbinden zijn dan ook meer incidenteel dan structureel te noe-

men. Wat door een respondent van Arriva wordt opgemerkt, is dat het bespreken van 

data met politie wel tot resultaten leidt. Zo worden bijvoorbeeld notoire zwartrijders op 

basis van al langere samenwerking als een interessante gezamenlijke doelgroep ge-

zien, maar toch ontbreekt de proactieve aanpak vooralsnog. 

 

Ook ligt de focus met name op reactieve maatregelen, terwijl Duurzaam Verbinden 

juist ook bedoeld is voor proactieve maatregelen. Dit moet beter en prominenter uit-

gedragen worden. 
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Daarnaast is gekozen voor een pilotgebied waar weinig incidenten plaatsvinden, dus 

dit bemoeilijkt het meten van een effect. Uit het systeem blijkt dat er sinds 2012 in 

aantallen incidenten weinig veranderingen voorkomen als op maandbasis of per gebied 

gekeken wordt. 

Wanneer naar de veiligheidsbeleving van personeel en reizigers wordt gekeken op 

basis van de bestaande monitoren en korte vraaggesprekken blijkt eveneens dat er 

weinig incidenten plaatsvinden. Reizigers ervaren vrijwel geen overlast. 

Het personeel voelt zich weleens onveilig, de onveiligheidsgevoelens van personeel 

nemen echter over de loop der jaren af. De incidenten die zij ervaren, zijn met name 

pestgedrag, mishandeling en diefstal. Incidenten die de veiligheidsgevoelens van per-

soneel het meest beïnvloeden, zijn bedreiging met geweld, brandstichting, beroving, 

drugsoverlast, mishandeling en vechtende passagiers. De dadertypen zijn vooral 

zwartrijders, schooljeugd en dronken personen. Binnen de dadertypen en ervaren inci-

denten lijkt weinig sprake te zijn van ontwikkelingen in de onderzoeksperiode. Deze 

ontwikkelingen kunnen niet aan Duurzaam Verbinden worden gerelateerd door de kor-

te looptijd van het project, maar bieden wellicht aanknopingspunten voor de aanpak. 

 

Het advies 

Doordat de pilot Duurzaam Verbinden nog niet geheel is doorlopen, is het niet mogelijk 

om de effectiviteit op het gebied van objectieve en subjectieve veiligheid te beoorde-

len. Desondanks kunnen aan de hand van de in hoofdstuk twee geschetste kaders en 

onderzoeksbevindingen enkele aanbevelingen worden gedaan voor de verdere inrich-

ting en uitvoering van het project. In hoofdstuk twee komen dertien factoren die van 

belang zijn in het kader van informatiegestuurd toezicht nar voren. Deze factoren zijn 

gebruikt voor specifieke adviezen voor de verdere uitrol van Duurzaam Verbinden. 

Aan deze factoren is nog een aantal extra factoren gekoppeld die naar onze mening 

van belang zijn. Zo is het belangrijk om bij een toekomstige uitrol of evaluatie een 

concessiegebied aan te wijzen waar naar verwachting voldoende incidenten voorko-

men, want anders kan het systeem nog niet voldoende uitgepilot worden. Pas in een 

dergelijke setting kan Duurzaam Verbinden zijn waarde tonen. Door meerdere respon-

denten wordt genoemd om naast hotspots, hot times en hot places ook aandacht te 

besteden aan hot shots. Net als de politie en andere openbareordehandhavers zijn er 

binnen het openbaar vervoer notoire overlastveroorzakers. Deze personen zorgen voor 

een aanzienlijk deel van de overlast en de aanname is, en enkele voorbeelden onder-

bouwen dit, dat ze dit niet enkel binnen het openbaar vervoer doen. Inzicht in de hot 

shots, kan handvatten geven voor een aanpak van deze notoire overlastgevers. 
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De adviezen zijn gericht op zowel de korte (in 2014) als de lange termijn (vanaf 

2015). Deze adviezen kunnen gelezen worden als minimale voorwaarden om de pilot 

Duurzaam Verbinden verder uit te rollen. Met andere woorden: als aan deze voor-

waarden geen invulling gegeven wordt, is Duurzaam Verbinden op voorhand niet 

levensvatbaar. 

Per advies is aangegeven welke partij(en) het voortouw moet(en) nemen bij het reali-

seren ervan. 

 

In te vullen factoren op korte termijn (in 2014) 

-1- De op de processen en het systeem monitorende regisseur 

Mede met het oog op meerdere partijen in de toekomst (bijvoorbeeld in Gelderland) is 

het noodzakelijk om één regisseur aan te wijzen die het proces monitort. Onder het 

proces verstaan we zowel de aanpak (inclusief het opstellen van een plan van aanpak), 

het verder uitwerken van het informatiesysteem als de onderlinge samenwerking. Een 

regisseur monitort, hoeft niet betrokken te zijn bij casusoverleggen en maatregelen, 

maar stuurt bij in gevallen waar nodig. 

Verantwoordelijke partij: zowel vervoerder als politie. 

 

-2- Schrijven plan van aanpak  

Om duidelijkheid te verschaffen over het doel en de meerwaarde van Duurzaam Ver-

binden is een plan van aanpak essentieel. De uitdaging is om een plan van aanpak te 

schrijven dat specifiek op een regionale situatie toepasbaar is, maar ook voor toekom-

stige regio‟s bruikbaar kan zijn. Het plan van aanpak moet op operationeel, strategisch 

en tactisch niveau uitgewerkt worden. Daarin is aandacht voor interne (bijvoorbeeld 

folders voor personeel) en externe communicatie (bijvoorbeeld kranten en internet) en 

een beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten per functie en organisatie. 

Verantwoordelijke partij: zowel vervoerder als politie. 

 

-3- Aanstellen van een analist  

Voor het veredelen van informatie is het noodzakelijk om een analist aan te stellen. 

Een analist moet zowel landelijk als regiospecifiek data kunnen aanleveren en pro-

actief nieuwe ontwikkelingen signaleren. Ook wordt deze analist verantwoordelijk voor 

het toetsen en bijstellen van de informatie ten behoeve van de informatiekwaliteit. Er 

zal nog nader afgesproken moeten worden welke instantie de analist levert (capaci-

teits- en budgetafweging). Een voorwaarde hiervoor is dat de analist voldoende kennis 

moet hebben van het systeem en de daarin opgenomen data. 

Verantwoordelijke partij: omdat bij de politie meer analytische kennis ligt, is deze in-

stantie eerstverantwoordelijke voor het toezien op het aanstellen van een analist. 
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In te vullen factoren op lange termijn (vanaf 2015) 

-1- Werkvloer trainen  

Zowel medewerkers bij de vervoerders als de OV-contactpersonen bij de vervoerders 

en de politie moeten getraind worden voor Duurzaam Verbinden. In de training moet 

het belang van melden duidelijk naar voren komen en, daaraan gekoppeld, het doel 

van Duurzaam Verbinden. Bij de OV-contactpersonen moet ook nadruk op terugkoppe-

ling van incidenten komen te liggen. Het gaat dan niet alleen om terugkoppeling van 

grote incidenten, maar bijvoorbeeld ook om terugkoppeling van getroffen maatrege-

len. 

Verantwoordelijke partij: zowel vervoerder als politie. 

 

-2- Invoeren van een systeem voor het borgen van incidenten  

Om de drempel voor het melden van incidenten in het openbaar vervoer zoveel moge-

lijk te verlagen, is het invoeren van een effectiever en efficiënter meldsysteem 

noodzakelijk. Een incident moet met een paar drukken op een knop (of tikken op een 

tablet) gemeld kunnen worden. De procedure van het loggen, kan ook gebruiksvrien-

delijker ingericht worden. Een voorstel is om alleen incidenten waarop directe actie 

nodig is via de meldkamer te laten lopen. De resterende incidentmeldingen kunnen 

automatisch in het systeem worden geregistreerd. Dit onder het motto „minder accu-

raat, maar wel meer meldingen‟. 

Verder is het belangrijk dat het huidige systeem meer aansluit bij de informatiebehoef-

te van de gebruikers om het effectiever te maken. Dit betekent onder andere dat er 

regiospecifieke informatie opgevraagd moet kunnen worden. Ook is het van belang dat 

de continuïteit van het systeem geborgd wordt door het bij een (semi-)overheids-

instantie of mogelijk een stichting te plaatsen. 

Verantwoordelijke partij: vervoerder. 

 

-3- Toewerken naar eenheid van begrip  

De ABC-en BVH-indeling bij respectievelijk de vervoerders en de politie worden bij 

voorkeur meer met elkaar gematcht. De kansen liggen daarvoor bij de ABC-indeling, 

aangezien stemmen opgaan om deze aan te passen. Om de indeling niet onnodig ge-

detailleerd en daarmee complex te maken, is het noodzakelijk om voor de melders 

(chauffeurs, stewards, machinisten, maar ook overige toezichthouders) een eenvoudi-

ge en eenduidige indeling in incidentsoorten te maken. 

Verantwoordelijke partij: vervoerder. 

 

-4- Bilateraal overleg bevorderen en overleg flexibeler en op basis van noodzaak plannen  

Overleggen heeft vooral nut als er concreet sprake is van informatie die de sociale 

veiligheid rondom het openbaar vervoer bedreigt. Op dat moment kan de informatie 

tijdens een overleg gebruikt worden om ontwikkelingen te duiden en daarop een maat-

regel te nemen. 
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Zoals vaker blijkt, zijn ook de korte bilaterale lijnen tussen OV-contactpersonen bij 

Duurzaam Verbinden een succes. Om dit te bevorderen, moeten de OV-

contactpersonen bij de vervoerder(s) en de politie bij aanvang van de samenwerking 

een startoverleg voeren en concrete bel- of mailafspraken maken om zo het bilaterale 

contact warm te houden. 

Verantwoordelijke partij: zowel vervoerder als politie. 

 

-5- Duurzaam Verbinden meer probleemgericht inzetten  

Tot op heden is Duurzaam Verbinden ingezet op trein- en bustrajecten waarvan op 

voorhand is aangegeven dat daarop weinig incidenten voorkomen. Duurzaam Verbin-

den heeft grotere meerwaarde als er op een traject een gemeenschappelijk ervaren 

probleem is dat nog niet nader is gespecificeerd naar aard, tijdstip en plaats. 

Verantwoordelijke partij: vervoerder. 

 

-6- Ook de hot shots binnen Duurzaam Verbinden opnemen  

Zwartrijders vormen een probleem voor vervoerders en lijken ook geregeld bekenden 

van de politie te zijn. Juist met het proces van samenwerking en informatiedeling bin-

nen Duurzaam Verbinden liggen er mogelijkheden om op deze personen meer grip te 

krijgen. Een vereiste hiervoor is dat informatie meer op persoonsniveau wordt ge-

deeld. Een randvoorwaarde hiervoor is dat er een convenant voor gegevens-

uitwisseling op persoonsniveau wordt opgesteld. 

Verantwoordelijke partij: zowel vervoerder als politie. 
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Bijlage 1: ABC- en politie-indeling 

 

Item conform 
ABC-
methodiek 

Maatschappelijke klasse BVH 

A-incidenten – strafrecht en APV 

A1 Mishande-
ling 

F12 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN PERSONEN 

E10 SCHIETPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E11 VECHTPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E15 STEEKPARTIJ (ZONDER GEVOLGEN) 

E16 RUZIE/TWIST (ZONDER GEVOLGEN) 

F550 EENVOUDIGE MISHANDELING 

F551 ZWARE MISHANDELING 

F552 OVERIGEN MISHANDELING 

A2 Bedeiging 
met wapen & 
A3 Bedreiging 
zonder wapen 

E391 OVERLAST STALKER 

F530 BEDREIGING 

F531 OVERIGE MISDRIJVEN TEGEN DE PERSOONLIJKE VRIJHEID 

F532 GIJZELING/ONTVOERING 

F533 STALKING 

A4 Dief-
stal/Beroving 

B40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ GEVOLGD DOOR GEWELD 

B70 STRAATROOF 

B72 OVERVAL IN WONING 

B73 OVERVAL OP OVERIGE OBJECTEN 

B74 OVERVAL OP GELDINSTELLING/-LOPER 

A10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO 

B10 DIEFSTAL (OOK BRAAK) UIT/VANAF PERSONENAUTO GE-

VOLGD DOOR GEWELD 

A70 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO 

A71 DIEFSTAL VAN MOTOR/SCOOTER 

A76 DIEFSTAL VAN VRACHTAUTO/BESTELAUTO 

B60 DIEFSTAL VAN PERSONENAUTO GEVOLGD DOOR GEWELD 

B66 DIEFSTAL VAN VRACHTAUTO/BESTELAUTO GEVOLGD DOOR 
GEWELD 

A72 DIEFSTAL VAN FIETS 

A73 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS 

B62 DIEFSTAL VAN FIETS GEVOLGD DOOR GEWELD 

B63 DIEFSTAL VAN BROMFIETS/SNORFIETS GEVOLGD DOOR GE-
WELD 

A40 ZAKKENROLLERIJ/TASSENROLLERIJ 

A90 OVERIGE (EENVOUDIGE) DIEFSTAL 

B95 OVERIGE DIEFSTALLEN (OOK BRAAK) MET/GEVOLGD DOOR 
GEWELD 

A95 OVERIGE DIEFSTALLEN DMV BRAAK 

A5 Optreden bij 
drugoverlast 

F40 BEZIT HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F41 BEZIT SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F42 HANDEL E.D. HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F43 HANDEL E.D. SOFTDRUGS (LIJST 2) 

F44 VERVAARDIGEN HARD-DRUGS (LIJST 1) 

F45 VERVAARDIGEN SOFTDRUGS (LIJST 2) 

E38 OVERLAST IVM DRUGS 

F46 AANTREFFEN DRUGS (GEEN VERDACHTE) 

F47 OVERIGE DRUGSDELICTEN 
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A6 Vandalisme, 
brandstichting, 
graffiti 

C10 VERNIELING VAN/AAN AUTO 

C20 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR VERVOER/ABRI 

C30 VERNIELING VAN/AAN OPENBAAR GEBOUW 

C40 VERNIELING OVERIGE OBJECTEN 

C50 VANDALISME/BALDADIGHEID 

F11 OPENLIJKE GEWELDPLEGING TEGEN GOEDEREN 

E31 BRAND (GEEN BRANDSTICHTING) 

F13 BRANDSTICHTING 

F14 BOMAANSLAG 

H33 AANTREFFEN EXPLOSIEF 

A7 Overige 

overtredingen: 
duwen, trek-
ken, spugen 
etc. 

F520 OPENBARE SCHENNIS DER EERBAARHEID 

F521 VERKRACHTING 

F522 AANRANDING 

F523 OVERIGE ZEDENMISDRIJVEN 

F525 PORNOGRAFIE 

F526 INCEST 

F527 SEXUEEL MISBRUIK KINDEREN  

E33 OVERLAST DOOR GESTOORD/OVERSPANNEN PERSOON 

E34 MELDING GLUURDER 

E35 MELDING OVERLAST JEUGD 

E36 OVERLAST VUURWERK (ZONDER GEVOLGEN) 

E37 OVERLAST ILLEGALE ZENDER 

E41 OVERLAST ZWERVERS 

M131 OVERLAST VUURWERK 

M21 OVERLAST STANK / ROOK / STOF 

B-incidenten – overtredingen Wet Personenvervoer 2000 

B1 Schelden Geen sprake van een strafbaar feit. Er zijn dan ook geen maat-
schappelijk klassen waar dit onder valt. Als er sprake zou zijn van 
belediging wordt het een misdrijf (F51 BELEDIGING). 

B2 Lastigvallen Geen sprake van een strafbaar feit. Er zijn dan ook geen maat-

schappelijk klassen waar dit onder valt. 

B3 Optreden bij 
betalingspro-
blemen 

Geen sprake van een strafbaar feit. Wordt dan ook niet als zodanig 
geregistreerd in BVH. Assistentieverleningen van de politie aan 
SpoPo of Personeel OV-bedrijf wordt geregistreerd onder: 
E53 ASSISTENTIE ANDER KORPS 
E56 ASSISTENTIE PERSONEEL OPENBAAR VERVOER 

B4 Overige 
verstoringen 

Geen specifieke registratie. Zou kunnen vallen onder bepaalde 
vormen van overlast (zie ook A7) 

C-incidenten – overtredingen Besluit Personenvervoer en huisregels 

C1 Overige huisregels Geen registratie in BVH 

C2 Overige overlast: veront-
reiniging in- en exterieur 

Geen registratie in BVH 
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Bijlage 2: Lijst met geïnterviewden 
 
Naam Instantie Type gesprek 

Angelo Coenen Arriva Individueel interview 

Jan Politiek Arriva Individueel interview 

Marja Bogert Arriva Groepsinterview 

Adriaan Maijers Arriva Groepsinterview 

Hans den Hoedt Arriva Groepsinterview 

Leonie Broere Arriva/provincie Individueel interview 

Jan-Derk van „t Rot MuConsult Individueel interview 

Bert Punt OM Individueel interview 

Bob van der Wilt P4S Groepsinterview 

Paul Hanraets P4S Groepsinterview 

Henri Schipper Politie Rotterdam Individueel interview 

Heidi Westerbrink Politie Rotterdam Groepsinterview 

Linda Terlouw Politie Rotterdam Groepsinterview 

Roel Post Politie Rotterdam Groepsinterview 

Antoinet de Bruijn Politie Rotterdam Groepsinterview 

Anton Jansen Politie Oost-Nederland Individueel interview 

Rene Borsje Provincie Flevoland Individueel interview 

Mirjam Salomé Provincie Gelderland Individueel interview 

Inge Heijna Syntus Individueel interview 
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Bijlage 3: Tabellen data-analyse 
 
Figuur b1. Aantal incidenten per dag geregistreerd door Arriva (2012-mei 2014) 

 
 
Figuur b2. Aantal incidenten per dag geregistreerd door de politie (2012-mei 2014) 

 
 
Figuur b3. Incidenten per uur geregistreerd door Arriva 
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Figuur b4. Incidenten per uur geregistreerd door de politie 
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Bijlage 4: Tabellen heranalyse Reizigersmonitor 
 

Tabel R1 – Veiligheid OV7 

 

Tabel R2 – Veiligheid gedurende de rit8 

 2010 2011 2012 2013 Totaal 

1 Zeer onveilig 6 (0%) 12 (1%) 2 (0%) 14 (1%) 34 (0%) 

2 3 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (0%) 6 (0%) 

3 8 (0%) 12 (1%) 0 (0%) 7 (0%) 27 (0%) 

4 13 (1%) 16 (1%) 4 (0%) 23 (1%) 56 (1%) 

5 45 (2%) 46 (2%) 19 (2%) 67 (2%) 177 (2%) 

6 131 (6%) 127 (5%) 41 (4%) 193 (7%) 492 (6%) 

7 465 (20%) 456 (18%) 189 (20%) 544 (19%) 1654 (19%) 

8 736 (32%) 838 (32%) 334 (34%) 941 (32%) 2849 (33%) 

9 447 (20%) 493 (19%) 188 (20%) 588 (20%) 1716 (20%) 

10 Zeer veilig 421 (19%) 546 (21%) 188 (20%) 526 (18%) 1681 (19%) 

 

Tabel R3 – Veiligheid halte9 

 2010 2011 2012 2013 Totaal 

1 Zeer onveilig 13 (1%) 12 (1%) 2 (0%) 16 (0%) 43 (1%) 

2 10 (0%) 11 (0%) 1 (0%) 22 (1%) 44 (1%) 

3 16 (1%) 21 (1%) 6 (1%) 23 (1%) 66 (1%) 

4 53 (2%) 51 (2%) 11 (1%) 46 (2%) 151 (2%) 

5 94 (4%) 109 (4%) 19 (2%) 129 (4%) 351 (4%) 

6 233 (10%) 266 (10%) 86 (9%) 299 (10%) 884 (10%) 

7 578 (26%) 644 (25%) 226 (24%) 630 (22%) 2078 (24%) 

8 622 (28%) 697 (27%) 303 (31%) 836 (29%) 2458 (28%) 

9 298 (13%) 336 (13%) 158 (16%) 488 (16%) 1280 (14%) 

10 Zeer veilig 349 (15%) 427 (17%) 159 (16%) 433 (15%) 1368 (15%) 

                                                

7. Hoe veilig voelt u zich (meestal) tijdens deze rit?  

8. Hoe veilig voelt u zich (meestal) tijdens deze rit? 

9. Hoe veilig voelt u zich (meestal) op de halte waar u bent ingestapt?  

 2010 2011 2012 2013 Totaal 

1 Zeer onveilig 8 (0%) 21 (1%) 3 (0%) 12 (0%) 44 (1%) 

2 6 (0%) 2 (0%) 0 (0%) 10 (0%) 18 (0%) 

3 15 (1%) 23 (1%) 3 (0%) 12 (0%) 53 (1%) 

4 26 (1%) 25 (1%) 9 (1%) 40 (2%) 100 (1%) 

5 108 (5%) 82 (3%) 28 (3%) 130 (5%) 348 (4%) 

6 225 (10%) 234 (9%) 88 (9%) 296 (10%) 843 (9%) 

7 595 (25%) 667 (25%) 247 (25%) 708 (24%) 2217 (25%) 

8 749 (32%) 867 (33%) 321 (33%) 916 (31%) 2853 (32%) 

9 294 (13%) 338 (13%) 140 (14%) 451 (15%) 1223 (14%) 

10 Zeer veilig 312 (13%) 368 (14%) 144 (15%) 368 (13%) 1192 (13%) 
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Tabel R4 – Incidenten in het openbaar vervoer of bij de halte10 

 Jaar Niet 1 keer 2 keer 3 keer 
4 keer 

of vaker 
Totaal 

Lastig val-
len 

2012 
876 

(91%) 
58 (6%) 16 (2%) 6 (1%) 5 (0%) 

961 
(100%) 

2013 
2541 

(87%) 
229 (8%) 72 (3%) 23 (1%) 27 (1%) 

2892 
(100%) 

Bedreigd 

2012 
912 

(99%) 
8 (1%) 0 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 

921 
(100%) 

2013 
2704 

(98%) 
39 (1%) 14 (1%) 2 (0%) 8 (0%) 

2767 
(100%) 

Bestolen 

2012 
905 

(99%) 
12 (1%) 1 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

918 
(100%) 

2013 
2696 

(98%) 
48 (2%) 8 (0%) 6 (0%) 9 (0%) 

2763 
(100%) 

Mishandeld 

2012 
908 

(100%) 
1 (0%) 1 (0%) 0 (0%) 2 (0%) 

912 
(100%) 

2013 
2733 

(99%) 
11 (1%) 3 (0%) 3 (0%) 10 (0%) 

2760 
(100%) 

Anders 

2012 
768 

(98%) 
15 (2%) 3 (0%) 2 (0%) 1 (0%) 

789 
(100%) 

2013 
2318 

(96%) 
54 (2%) 13 (1%) 4 (0%) 20 (1%) 

2409 
(100%) 

 

Tabel R5 – Ooggetuige van incidenten in het openbaar vervoer of bij de halte11 

 Ja Nee Totaal 

2010 366 (16%) 1921 (84%) 2287 (100%) 

2011 444 (17%) 2125 (83%) 2569 (100%) 

2013 495 (17%) 2370 (83%) 2865 (100%) 

 

                                                

10. Bent u in de afgelopen 12 maanden zelf slachtoffer geweest van één of meer van de volgende 

incidenten in het openbaar vervoer of op de halte? 

11. Bent u in de afgelopen 12 maanden ooggetuige geweest van één of meer incidenten in het 

openbaar vervoer of op de halte? 
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Bijlage 5: Tabellen heranalyse Personeelsmonitor 
 

Tabel P1 – Geslacht respondenten 

 

Tabel P2 – Leeftijd respondenten 

Leeftijdscategorie 2010 2012 

18-29 jaar 16 (7%) 31 (10%) 

30-39 jaar 28 (12%) 41 (14%) 

40-49 jaar 55 (23%) 81 (27%) 

50-64 jaar 136 (56%) 132 (44%) 

65 jaar en ouder 5 (2%) 12 (4%) 

Onbekend 1 (0%) 2 (1%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

Tabel P3 – Concessiegebied 

Concessie 2010 2012 

DAV-gebied 161 (67%) 149 (50%) 

Hoekse Waard/Goeree Overflakkee 80 (33%) 79 (26%) 

Merwedelingelijn 0 (0%) 71 (24%) 

Totaal 241 299 (100%) 

 

Tabel P4 – Inspanningen verbeteren sociale veiligheid12 

 2010 2012 

Ja, bedrijf werkt er hard aan 45 (19%) 68 (23%) 

Ja, bedrijf doet daar wel iets aan 121 (50%) 149 (50%) 

Nee, bedrijf doet er weinig aan 41 (17%) 36 (12%) 

Nee, bedrijf doet er niets aan 9 (3%) 4 (1%) 

Weet niet 25 (10%) 40 (13%) 

Onbekend 0 (0%) 2 (1%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

                                                

12. Heeft u het idee dat het vervoerbedrijf waar u werkt, werkt aan het verbeteren van uw (so-

ciale) veiligheid in en rond het openbaar vervoer?  

Geslacht 2010 2012 

Man 191 (79%) 233 (78%) 

Vrouw 50 (21%) 63 (21%) 

Onbekend 0 (0%) 3 (1%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 
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Tabel P5 – Rapportcijfer inspanningen sociale veiligheid13 

 2010 2012 

1,0 2 (1%) 5 (2%) 

2,0 3 (1%) 1 (0%) 

3,0 4 (2%) 6 (2%) 

4,0 11 (5%) 12 (4%) 

5,0 37 (15%) 25 (8%) 

6,0 57 (24%) 67 (22%) 

7,0 69 (29%) 94 (31%) 

8,0 44 (18%) 61 (21%) 

9,0 5 (2%) 15 (5%) 

10,0 1 (0%) 2 (1%) 

Onbekend 8 (3%) 11 (4%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

Tabel P6 – Ooggetuige incident14  

 2010 2012 

Nee 185 (77%) 245 (82%) 

Ja, met eigen ogen gezien/meegemaakt 54 (22%) 53 (18%) 

Onbekend 2 (1%) 1 (0%) 

Totaal 241 299 (100%) 

 

                                                

13. Kunt u door middel van een rapportcijfer (tussen de 1 en de 10) aangeven wat u vindt van de 

inspanningen die het vervoerbedrijf waar u werkt verricht om de sociale veiligheid van het perso-

neel te vergroten?  

14. Heeft u de afgelopen 12 maanden tijdens de uitoefening van uw werk wel eens gezien of 

meegemaakt dat iemand anders (passagier/collega) slachtoffer werd van agressie of diefstal in of 

rond het openbaar vervoer.  



I n f o r m a t i e g e s t u u r d  t o e z i c h t  i n  h e t  O V  -  5 3  -  

Tabel P7 – Veiligheidsbeleving door incidenten 

Hoe onveilig 
voelt u zich 
tijdens uw 
werk door: 

Jaar Zeer 
onveilig 

Enigs-
zins 

onveilig 

Nauwe-
lijks 

onveilig 

Hele-
maal 
niet 

onveilig 

Onbe-
kend 

Totaal 

Bedreiging met 
(fysiek) geweld  

2010 66 
(28%) 

72 
(30%) 

49 
(20%) 

49 
(20%) 

5 (2%) 241 
(100%) 

2012 43 
(14%) 

37 
(12%) 

16 (6%) 3 (1%) 200 
(67%) 

299 
(100%) 

Beroving 2010 70 
(29%) 

59 
(24%) 

46 
(19%) 

60 
(25%) 

6 (3%) 241 
(100%) 

2012 50 
(17%) 

22 (7%) 19 (6%) 5 (2%) 203 
(68%) 

299 
(100%) 

Brandstichting 2010 83 
(34%) 

44 
(18%) 

40 
(17%) 

62 
(26%) 

12 (5%) 241 
(100%) 

2012 55 
(18%) 

15 (5%) 19 (6%) 8 (3%) 202 
(68%) 

299 
(100%) 

Conflicten tus-
sen passagiers 
en (overig) 
personeel 

2010 20 (8%) 72 
(30%) 

86 
(36%) 

59 
(24%) 

4 (2%) 241 
(100%) 

2012 19 (6%) 49 
(16%) 

26 (9%) 5 (2%) 200 
(67%) 

299 
(100%) 

Deuren van 
voertuigen 
opentrappen 

2010 37 
(15%) 

62 
(26%) 

49 
(20%) 

84 
(35%) 

9 (4%) 241 
(100%) 

2012 35 
(12%) 

38 
(13%) 

18 (6%) 7 (2%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 

Drugsoverlast 2010 48 
(20%) 

63 
(26%) 

65 
(27%) 

57 
(24%) 

8 (3%) 241 
(100%) 

2012 36 
(12%) 

32 
(11%) 

25 (8%) 5 (2%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 

Graffi-
ti/vernieling/va
ndalisme 

2010 18 (8%) 50 
(21%) 

97 
(40%) 

73 
(30%) 

3 (1%) 241 
(100%) 

2012 25 (8%) 33 
(11%) 

32 
(11%) 

10 (3%) 199 
(67%) 

299 
(100%) 

Hinderlijk ge-
drag/baldadigh
eid 

2010 12 (5%) 84 
(35%) 

98 
(40%) 

73 
(18%) 

4 (2%) 241 
(100%) 

2012 19 (6%) 52 
(18%) 

23 (8%) 7 (2%) 198 
(66%) 

299 
(100%) 

Met de voeten 
op de bank 

2010 5 (2%) 27 
(11%) 

100 
(42%) 

106 
(44%) 

3 (1%) 241 
(100%) 

2012 2 (1%) 26 (9%) 44 
(15%) 

28 (9%) 199 
(66%) 

299 
(100%) 

Misbruik nood-
rem 

2010  35 
(15%) 

40 
(17%) 

56 
(23%)  

96 
(40%)  

14 (5%)  241 
(100%)  

2012 30 
(10%) 

32 
(11%) 

25 (8%) 10 (3%) 202 
(68%) 

299 
(100%) 

Mishande-
ling/aanranding 

2010 79 
(33%) 

52 
(22%) 

39 
(16%) 

63 
(26%) 

8 (3%) 241 
(100%) 

2012 53 
(18%) 

21 (7%) 22 (7%) 3 (1%) 200 
(67%) 

299 
(100%) 

Overtreding 
huisregels 

2010 7 (3%) 49 
(20%) 

96 
(40%) 

84 
(35%) 

5 (2%) 241 
(100%) 

2012 5 (2%) 40 
(14%) 

48 
(16%) 

3 (1%) 200 
(67%) 

299 
(100%) 

Passagiers die 
lawaai maken 

2010 8 (3%) 41 
(17%) 

102 
(42%) 

88 
(37%) 

2 (1%) 241 
(100%) 

2012 8 (2%) 27 (9%) 47 
(16%) 

18 (6%) 199 
(67%) 

299 
(100%) 

Passagiers die 
roken in het 
voertuig 

2010 11 (4%) 26 
(11%) 

97 
(40%) 

105 
(44%) 

2 (1%) 241 
(100%) 

2012 6 (2%) 28 
(10%) 

42 
(14%) 

22 (7%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 
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Hoe onveilig 
voelt u zich 
tijdens uw 
werk door: 

Jaar Zeer 
onveilig 

Enigs-
zins 

onveilig 

Nauwe-
lijks 

onveilig 

Hele-
maal 
niet 

onveilig 

Onbe-
kend 

Totaal 

Passagiers die 
worden lastig-
gevallen 

2010 16 (7%) 73 
(30%) 

92 
(38%) 

56 
(23%) 

4 (2%) 241 
(100%) 

2012 16 (5%) 46 
(16%) 

33 
(11%) 

4 (1%) 200 
(67%) 

299 
(100%) 

Vechtende 
passagiers 

2010 76 
(31%) 

64 
(27%) 

43 
(18%) 

53 
(22%) 

5 (2%) 241 
(100%) 

2012 53 
(18%) 

27 (9%) 16 (5%) 2 (1%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 

Verbale agres-
sie/provocatie 

2010 34 
(14%) 

92 
(38%) 

72 
(30%) 

41 
(17%) 

2 (1%) 241 
(100%) 

2012 36 
(12%) 

44 
(15%) 

17 (5%) 3 (1%) 199 
(67%) 

299 
(100%) 

Verkeersagres-
sie 

2010 30 
(12%) 

83 
(35%) 

74 
(31%) 

49 
(20%) 

5 (2%) 241 
(100%) 

2012 17 (5%) 44 
(15%) 

29 
(10%) 

8 (3%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 

Verontreiniging 
van voertuigen 

2010 6 (3%) 39 
(16%) 

94 
(39%) 

100 
(41%) 

2 (1%) 241 
(100%) 

2012 4 (1%) 22 (7%) 55 
(19%) 

19 (6%) 199 
(67%) 

299 
(100%) 

Zakkenrolle-
rij/diefstal 

2010 44 
(18%) 

59 
(24%) 

65 
(27%) 

67 
(28%) 

6 (3%) 241 
(100%) 

2012 31 
(11%) 

34 
(11%) 

28 (9%) 5 (2%) 201 
(67%) 

299 
(100%) 

Zwartrijders 2010 12 (5%) 59 
(25%) 

100 
(41%) 

67 
(28%) 

3 (1%) 241 
(100%) 

2012 18 (6%) 41 
(14%) 

32 
(10%) 

9 (3%) 199 
(67%) 

299 
(100%) 

 

 

Tabel P8 – Ervaren incidenten of overlast 

Hoe vaak 
bent/heeft u de 
afgelopen 12 
maanden tijdens 
uw werk:  

Jaar Nooit Eenmaal Vaker Weet 
niet 

Onbekend Totaal 

door passagiers ge-
treiterd of gepest? 

2010 154 
(64%) 

27 
(11%) 

43 
(18%) 

12 
(5%) 

5 (2%) 241 
(100%) 

2012 228 
(76%) 

36 
(12%) 

35 
(12%) 

0(0%) 0 (0%) 299 
(100%) 

bedreigd (dat bete-
kent dat iemand 
dreigde u te mishan-
delen of aan te vallen 

zonder dat u daad-
werkelijk mishandeld 
of aangevallen bent)? 

2010 184 

(76%) 

33 
(14%) 

23 
(10%) 

0 
(0%) 

1 (0%) 241 
(100%)  

2012 232 
(78%) 

40 
(13%) 

25 
(8%) 

0 
(0%) 

2 (1%) 299 
(100%) 

hinderlijk aangeraakt, 
hinderlijk aangespro-
ken en/of hinderlijk 
aangekeken? 

2010 119 
(49%) 

38 
(16%) 

58 
(24%) 

18 
(8%) 

8 (3%) 241 
(100%) 

2012 173 
(58%) 

61 
(21%) 

64 
(21%) 

0 
(0%) 

1 (0%) 299 
(100%) 

mishandeld in of rond 
het openbaar ver-
voer? 

2010 233 
(97%) 

5 (2%) 3 
(1%) 

0 
(0%) 

0 (0%) 241 
(100%) 

2012 285 
(95%) 

10 (3%) 2 
(1%) 

0 
(0%) 

2 (1%) 299 
(100%) 
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Hoe vaak 
bent/heeft u de 
afgelopen 12 
maanden tijdens 
uw werk:  

Jaar Nooit Eenmaal Vaker Weet 
niet 

Onbekend Totaal 

met eigen ogen ge-
zien dat iemand bezig 
was om iets in, aan 
of rond een voer-
tuig/halte/station te 
vernielen, bekladden 
of beschadigen? 

2010 183 
(76%) 

33 
(14%) 

24 
(10%) 

0 
(0%) 

1 (0%) 241 
(100%) 

2012 232 
(78%) 

42 
(14%) 

24 
(8%) 

0 
(0%) 

1 (0%) 299 
(100%) 

iets van u gestolen 
(werkmateriaal en/of 
persoonlijke bezittin-
gen)? 

2010 231 
(96%) 

8 (3%) 2 
(1%) 

0 
(0%) 

0 (0%) 241 
(100%) 

2012 290 
(97%) 

8 (3%) 1 
(0%) 

0 
(0%) 

0 (0%)   299 
(100%) 

 

Tabel P9 – Onveiligheidsgevoelens per dagdeel 

 jaar Aantal 

Overdag in de ochtenspits (6.30-9.00 uur) 
2010 5 (2%) 

2012 13 (4%) 

Overdag in de daluren (9.00-16.00 uur) 
2010 3 (1%) 

2012 3 (1%) 

Overdag in de avondspits (16.00-19.00 uur) 
2010 6 (2%) 

2012 10 (3%) 

Vroeg in de avond (19.00 – 21.30 uur) 
2010 13 (5%) 

2012 9 (3%) 

Laat in de avond (21.30-24.00 uur) 
2010 57 (23%) 

2012 86 (29%) 

's nachts (24.00 uur - 06.30 uur) 
2010 24 (10%) 

2012 50 (17%) 

Maakt niet uit 
2010 18 (7%) 

2012 25 (8%) 
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Tabel P10 – Opvangmogelijkheden binnen Arriva15 

 2010 2012 

Ja, ruim voldoende 25 (10%) 32 (11%) 

Ja, voldoende 79 (33%) 120 (40%) 

Niet voldoende, niet onvoldoende 59 (25%) 51 (17%) 

Nee, onvoldoende 16 (6%) 22 (8%) 

Nee, ruim onvoldoende 8 (3%) 4 (1%) 

Weet niet 52 (22%) 70 (23%) 

Onbekend 2 (1%) 0 (0%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

Tabel P11 – Redenen voor positieve beoordeling opvangmogelijkheden 

 Jaar Aantal 

Opvang komt voldoende op tijd 
2010 11 (5%) 

2012 18 (6%) 

Voldoende beschikbaarheid van opvang 
2010 33 (14%) 

2012 52 (17%) 

Voldoende deskundige opvang 
2010 25 (10%) 

2012 36 (12%) 

Voldoende evaluatiegesprekken na een incident 
2010 23 (10%) 

2012 29 (10%) 

Voldoende informatie over opvangmogelijkheden 
2010 18 (8%) 

2012 44 (15%) 

Voldoende nazorg 
2010 19 (8%) 

2012 27 (9%) 

Voldoende steun van leidinggevende 
2010 63 (26%) 

2012 84 (28%) 

Voldoende steun van collega‟s 
2010 75 (31%) 

2012 94 (31%) 

 

Tabel P12 – Mogelijkheid incidentregistratie16 

 2010 2012 

Ja 155 (64%) 201 (67%) 

Nee 6 (3%) 4 (1%) 

Weet niet 76 (31%) 91 (31%) 

Onbekend 4 (2%) 3 (1%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

                                                

15. Vindt u dat er voldoende (goede) opvang binnen het bedrijf aanwezig is om hulp te bieden als 

zich een incident heeft voorgedaan?  

16. Is er binnen uw bedrijf een mogelijkheid om incidenten te (laten) registreren?  
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Tabel P13 – Behandeling melding incidenten17 

 2010 2012 

Ja 102 (42%) 125 (42%) 

Nee 24 (10%) 17 (6%) 

Weet niet 45 (19%) 60 (20%) 

Onbekend 70 (29%) 97 (32%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

P14 – Onveiligheidsgevoelens tijdens werk18 

 2010 2012 

Nee, nooit 39 (16%) 62 (21%) 

Nee, zelden 114 (47%) 159 (53%) 

Ja, af en toe/soms 75 (31%) 72 (24%) 

Ja, vaak/regelmatig 9 (4%) 5 (2%) 

Onbekend 4 (2%) 1 (0%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

P15 – Onveiligheidsgevoelens per locatie19 

 2010 2012 

Vooral in het voertuig 20 (8%) 20 (7%) 

Vooral bij halte/op station 29 (12%) 30 (10%) 

Maakt niet uit 41 (17%) 31 (10%) 

Weet niet 6 (3%) 10 (3%) 

Onbekend 145 (60%) 208 (70%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

P16 – Veiligheidsgevoelens ten opzichte van een jaar geleden20 

 2010 2012 

Hetzelfde 199 (82%) 254 (85%) 

Veel veiliger dan vorig jaar 2 (1%) 6 (2%) 

Veiliger dan vorig jaar 9 (4%) 17 (6%) 

Onveiliger dan vorig jaar 28 (12%) 16 (5%) 

Veel onveiliger dan vorig jaar 2 (1%) 1 (0%) 

Onbekend 1 (0%) 5 (2%) 

Totaal 241 (100%) 299 (100%) 

 

                                                

17. Heeft u het idee dat er iets met de melding van incidenten gedaan wordt? 

18. Voelt u zich tijdens uw werk wel eens onveilig?  

19. Voelt u zich vooral in het voertuig onveilig of vooral daarbuiten bij de halte of het 

(bus)station?  

20. Voelt u zich, vergeleken met een jaar geleden, veiliger of onveiliger tijdens uw werk?  
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P17 – Redenen voor verbeteren veiligheidsgevoelens 

 Jaar Aantal 

Afname agressie en criminaliteit 
2010 20 (8%) 

2012 0 (0%) 

Eigen ervaringen dit jaar gunstiger 
2010 22 (9%) 

2012 7 (2%) 

Andere veranderingen in eigen houding/gedrag 
2010 10 (4%) 

2012 1 (0%) 

Heb trainingen gevolgd 
2010 11 (5%) 

2012 5 (2%) 

Meer beveiliging/veiligheidsvoorzieningen in voertuig 
2010 21 (9%) 

2012 3 (1%) 

Meer veiligheidsvoorzieningen op haltes/stations 
2010 19 (8%) 

2012 11 (4%) 

Meer bevoegdheden 
2010 8 (3%) 

2012 0 (0%) 

Meer communicatiemogelijkheden 
2010 8 (3%) 

2012 2 (1%) 

Meer efficiënte assistentie 
2010 15 (6%) 

2012 7 (2%) 

Meer toezicht en controle 
2010 40 (17%) 

2012 15 (5%) 

Minder randfiguren 
2010 20 (8%) 

2012 1 (0%) 

Minder zwart/grijsrijders 
2010 23 (10%) 

2012 6 (2%) 

Meer tolerant geworden 
2010 16 (6%) 

2012 1 (0%) 

 



I n f o r m a t i e g e s t u u r d  t o e z i c h t  i n  h e t  O V  -  5 9  -  

P18 – Melden van type incidenten 

 Jaar 
ik meld 

dit 
altijd 

ik meld 
dit 

meest-
al 

ik meld 
dit 

soms 

ik meld 
het 

(bijna) 
nooit 

nooit 
mee-
ge-

maakt 

Onbe-
kend 

Totaal 

Diefstal 

2010 
97 

(40%) 
9 (4%) 0 (0%) 1 (0%) 

55 
(23%) 

79 
(33%) 

241 
(100%) 

2012 
127 

(43%) 
5 (2%) 3 (1%) 1 (0%) 

67 
(22%) 

96 
(32%) 

299 
(100%) 

Hinderen/ 
lastigval-
len 

2010 
45 

(19%) 
26 

(11%) 
36 

(15%) 
19 

(8%) 
39 

(16%) 
76 

(31%) 
241 

(100%) 

2012 
51 

(17%) 
37 

(12%) 
39 

(13%) 
24 

(8%) 
49 

(16%) 
99 

(33%) 
299 

(100%) 

Mishande-
ling 

2010 
106 

(44%) 
5 (2%) 1 (0%) 1 (0%) 

51 
(22%) 

77 
(32%) 

241 
(100%) 

2012 
135 

(45%) 
3 (1%) 0 (0%) 1 (0%) 

64 
(22%) 

96 
(32%) 

299 
(100%) 

Treiteren/ 
pesten 

2010 
36 

(15%) 
19 

(8%) 
40 

(16%) 
22 

(9%) 
45 

(19%) 
79 

(33%) 
241 

(100%) 

2012 
49 

(16%) 
30 

(10%) 
38 

(13%) 
31 

(10%) 
53 

(18%) 
98 

(33%) 
299 

(100%) 

Vernieling 

2010 
101 

(42%) 
24 

(10%) 
5 (2%) 2 (1%) 

34 
(14%) 

75 
(31%) 

241 
(100%) 

2012 
122 

(41%) 
10 

(3%) 
4 (1%) 6 (2%) 

60 
(21%) 

97 
(32%) 

299 
(100%) 

Andere 
incidenten 

2010 
58 

(24%) 
32 

(13%) 
26 

(11%) 
8 (3%) 

38 
(16%) 

79 
(33%) 

241 
(100%) 

2012 
97 

(32%) 
22 

(8%) 
17 

(6%) 
7 (2%) 

59 
(20%) 

97 
(33%) 

299 
(100%) 

 

 

Tabel P19 – Maatregelen voor het verbeteren van de sociale veiligheid 

Genoemde maatregelen 2010 2012 

Effectiever bestrijden van zwart/grijsrijden 90 (37%) 103 (34%) 

Effectiever weren van randfiguren 53 (22%) 69 (23%) 

Efficiënte assistentie vergroten/verbeteren 77 (32%) 104 (35%) 

Beveiliging/veiligheidsvoorzieningen in het voertuig 35 (15%) 50 (17%) 

Beveiliging/veiligheidsvoorzieningen op haltes/stations 62 (26%) 63 (20%) 

Communicatiemogelijkheden vergroten/verbeteren 66 (27%) 93 (31%) 

Gedrag of houding personeel verbeteren 54 (22%) 58 (19%) 

Bevoegdheden vergroten/verbeteren 32 (13%) 36 (12%) 

Vaardigheden personeel vergroten/verbeteren 58 (24%) 51 (17%) 

Toezicht en controle vergroten/verbeteren 185 (77%) 124 (42%) 

Anders 15 (6%) 10 (3%) 
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