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1 Inleiding 
 

 

Deze rapportage beschrijft de sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer in 

de periode 2007-2013 

In dit rapport staat de sociale veiligheid in het openbaar vervoer centraal. Jaarlijks is in 

de vragenlijst van de OV-Klantenbarometer aandacht voor veiligheidsgevoelens en 

slachtofferschap van incidenten in het openbaar vervoer. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve 

veiligheid gaat om de daadwerkelijke ervaring met incidenten. In dit onderzoek zijn dit 

er vijf: lastigvallen, diefstal, bedreiging, mishandeling en overige voorvallen en inci-

denten. Subjectieve veiligheid beschrijft het (on)veiligheidsgevoel van reizigers. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen onveiligheidsgevoelens in het openbaar vervoer in 

het algemeen, tijdens de laatste rit en onveiligheid op de halte waar men is ingestapt.  

Achtergrond 

In 2012 en 2013 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze worden in hoofdstuk 2 

verder toegelicht. De OV-Klantenbarometer is een jaarlijks terugkerend onderzoek 

onder reizigers in het stads- en streekvervoer in heel Nederland. Vanaf 2012 wordt dit 

onderzoek uitgevoerd door I&O Research. In 2012 zijn enkele veranderingen in het 

onderzoek doorgevoerd. Het aantal concessiegebieden is teruggebracht en in 2013 wa-

ren er 77 onderzoeksgebieden. Vanaf 2012 is met terugwerkende kracht gerekend met 

deze nieuwe gebiedsindeling. Hierdoor kunnen cijfers van 2011 en eerder verschillen 

ten opzichte van eerdere rapportages. Verder is het aantal vragen over veiligheid in 

2012 verminderd. Meer hierover staat in hoofdstuk 2. 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de belangrijkste veranderingen in 2012 en 2013 en de op-

zet van het onderzoek. In hoofdstuk 3 is aandacht voor slachtofferschap van incidenten 

in het openbaar vervoer. In hoofdstuk 4 staat het ooggetuigenschap van incidenten in 

het openbaar vervoer centraal. Hoofdstuk 5 beschrijft de oordelen van de reizigers 

over sociale veiligheid, met uitsplitsingen naar onder meer leeftijd, geslacht en modali-

teit. De rapportage sluit af met een extra analyse naar de beïnvloeding van veiligheid 

door andere onderdelen van de reis (zoals de netheid van het voertuig en de rijstijl van 

de chauffeur) in hoofdstuk 6. 
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2 Opzet en uitvoering onderzoek 
 

In 2013 zijn er in totaal 77 onderzoeksgebieden. De vraag over 

ooggetuigenschap van een incident in het openbaar vervoer is in 2013 weer 

opgenomen in de vragenlijst.  

Onderzoeksgebieden 

Het onderzoek beslaat nu 77 onderzoeksgebieden, dit zijn er twee meer dan in 2012. 

De gebiedsindeling van 2013 is ook toegepast op de eerdere metingen, om zo een ver-

gelijking in de tijd te kunnen maken. Dat zorgt ervoor dat de cijfers van deze gebieden 

kunnen afwijken van eerdere jaren en rapportages.  

Wijzigingen in de vragenlijst 

In 2012 is de vraagstelling over sociale veiligheid gewijzigd. Dit had vooral een finan-

ciële reden: omdat de bijdrage vanuit het ministerie vanaf 2012 is afgenomen, werd het 

aantal vragen ook minder. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 De toelichtingsvragen in het geval dat iemand een 6 of lager gaf voor het veilig-

heidsgevoel tijdens deze rit en op de instaphalte zijn helemaal weggelaten. Men 

kon dan aangeven waarom, met als antwoordmogelijkheden: te druk, te rustig, 

vandalisme, agressie, rondhangende personen, slechte verlichting en gebrek aan 

toezicht. 

 De vragen over het slachtofferschap van incidenten zijn op een andere manier ge-

steld. In 2012 is gevraagd of men in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer is ge-

weest van een of meer incidenten in het openbaar vervoer of op de halte. De inci-

denten zijn hetzelfde: lastigvallen, bedreiging, diefstal, mishandeling en andere in-

cidenten. De antwoordmogelijkheden zijn in 2012: niet, 1 keer, 2 keer, 3 keer en 

4 keer of vaker. Tot en met het onderzoek van 2011 was de vraagstelling meer ge-

laagd. Deze begon met de vraag of men in het afgelopen jaar zelf slachtoffer is ge-

weest van een of meer incidenten in het openbaar vervoer of de halte (antwoord-

mogelijkheden ja of nee). Indien men ‘ja’ invulde werd er doorgevraagd over onder 

meer de incidenten waar het om ging en de frequentie.  

 De vragen: ‘Kunt u aangeven waar het laatste incident plaatsvond’ en ‘Bent u min-

der gebruik gaan maken van het openbaar vervoer omdat u zich onveilig voelde of 

omdat u een incident heeft meegemaakt’ zijn in 2012 helemaal weggelaten. 

 De vraag over het ooggetuigenschap van een incident in het openbaar vervoer is in 

2012 niet gesteld. In 2013 is deze weer toegevoegd. In hoofdstuk 4 wordt over de 

resultaten gerapporteerd.  

 

Omdat de vragen over slachtofferschap van incidenten vanaf 2012 anders zijn gesteld, 

is er geen vergelijking mogelijk met de resultaten van eerdere meetjaren. De vraag-

stelling van de drie vragen over sociale veiligheid (in het openbaar vervoer, tijdens de 

rit en op de instaphalte) is niet veranderd. Voor deze vragen is wel een vergelijking in 

de tijd mogelijk, wat ook is gedaan in deze rapportage. 
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3 Slachtofferschap en/of  ooggetuigenschap van incidenten 
 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk gaat in op slachtofferschap en ooggetuigenschap van incidenten in het 

openbaar vervoer. Ook in 2013 zijn vragen gesteld over slachtofferschap van vijf inci-

denten: lastigvallen, bedreiging, mishandeling, diefstal en andere incidenten. Op basis 

van deze vijf is een variabel slachtofferschap in het openbaar vervoer samengesteld. De 

vraag over ooggetuigenschap is in 2013 weer opgenomen in de vragenlijst. In dit 

hoofdstuk is eerst aandacht voor slachtofferschap en ooggetuigenschap afzonderlijk 

(paragraaf 3.2 tot en met 3.5). In paragraaf 3.6 wordt het gecombineerde percentage 

van slachtofferschap en ooggetuigenschap besproken. Het gaat dus om reizigers die 

slachtoffer of ooggetuige waren van een incident, of beide. 

Om te beginnen toont tabel 3.1 het slachtofferschap in het algemeen. Het percentage 

daalt van 12,4 procent in 2012 naar 11,9 procent in 2013.  

 

Tabel 3.1 Slachtofferschap algemeen, 2012-2013 

 
2012 2013 

Wel slachtoffer 12,4% 11,9% 

Geen slachtoffer 87,6% 88,1% 

 

In tabel 3.2 en 3.3 wordt het slachtofferschap naar incident getoond. Net als in 2012 

komt lastiggevallen worden het vaakst voor: in 2013 kreeg 11,5 procent van de reizi-

gers hier mee te maken. Bedreiging, diefstal (bestolen worden) en mishandeling over-

komt in beide meetjaren minder dan 2 procent van de reizigers.  

 

Tabel 3.2 Percentage slachtofferschap naar incident, 2012-2013 

 
Lastiggevallen Bedreigd Bestolen 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Wel slachtoffer 11,5% 11.5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 

Geen slachtoffer 88,5% 88,5% 97,7% 97,8% 97,8% 97,8% 

 
Mishandeling Anders 

 
2012 2013 2012 2013 

Wel slachtoffer 0,9% 0,8% 3,6% 3,3% 

Geen slachtoffer 99,1% 99,2% 96,4% 96,7% 
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Tabel 3.3 splitst het slachtofferschap verder uit naar frequentie. In de meeste gevallen 

is men één keer slachtoffer geworden van een incident. Zowel in 2012 als 2013 is 

7 procent van de reizigers die lastiggevallen zijn, één keer lastiggevallen, en 3 procent 

twee keer.  

 

Tabel 3.3 Frequentie slachtofferschap naar incident, 2012-2013 

 
Lastiggevallen Bedreigd Bestolen 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Niet 88,5% 88,5% 97,7% 97,8% 97,8% 97,8% 

1 keer 7,0% 7,0% 1,7% 1,5% 1,7% 1,7% 

2 keer 2,7% 2,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 

3 keer 0,7% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

4 keer of vaker 1,0% 1,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

 
Mishandeling Anders 

 
2012 2013 2012 2013 

Niet 99,1% 99,2% 96,4% 96,7% 

1 keer 0,6% 0,4% 2,1% 1,8% 

2 keer 0,2% 0,1% 0,7% 0,7% 

3 keer 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 

4 keer of vaker 0,1% 0,2% 0,5% 0,5% 

 

3.2 Slachtofferschap naar achtergrondkenmerken 

Vrouwen worden vaker het slachtoffer van een incident in het openbaar vervoer dan 

mannen. In 2013 overkwam dit 10 procent van de mannen en 13 procent van de vrou-

wen. In 2012 lagen deze percentages voor beide 1 procentpunt hoger (tabel 3.4). 

 

In 2013 zijn reizigers die geen alternatief vervoermiddel tot hun beschikking hebben 

(captives) vaker het slachtoffer van incidenten geworden (13 procent) dan reizigers 

met een alternatieve vervoersmogelijkheid (10 procent). 

 

Tabel 3.4 Slachtofferschap naar geslacht 

 
2012 2013 

Man 11% 10% 

Vrouw 14% 13% 
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Tabel 3.5 Slachtofferschap naar leeftijd 

 
2012 2013 

Jonger dan 18 jaar 18% 18% 

18 t/m 27 jaar 18% 17% 

28 t/m 40 jaar 13% 13% 

41 t/m 64 jaar 9% 9% 

65 jaar en ouder 5% 4% 

totaal 15% 15% 

3.3 Slachtofferschap naar kenmerken openbaar vervoer 

Tabel 3.6 toont het slachtofferschap van incidenten in het openbaar vervoer naar  

modaliteit. In 2013 nam het percentage slachtofferschap in de tram met 2 procentpunt 

af naar 16 procent. Ook in de trein en op de veerboot werden in 2013 minder reizigers 

slachtoffer van een incident. 

In 2013 geven metroreizigers het vaakst aan slachtoffer geworden te zijn van een inci-

dent (18 procent), in 2012 waren dit nog de tramreizigers. 

 

Tabel 3.6 Slachtofferschap naar modaliteit/vervoerswijze 

 2012 2013 

Tram 18% 16% 

Metro 17% 18% 

Trein 15% 14% 

Bus 13% 13% 

Veerboot 7% 6% 

3.4 Ooggetuigenschap naar achtergrondkenmerken 

Bijna een vijfde van de reizigers (18 procent) is de afgelopen twaalf maanden oogge-

tuige geweest van een incident in het openbaar vervoer (tabel 3.7). Dit percentage is 

nagenoeg gelijk aan 2011 (19 procent). Naar leeftijd zijn de verschillen klein, met uit-

zondering van reizigers van 65 jaar en ouder: van hen is 10 procent ooggetuige  

geweest van een incident in het ov. Onder de andere leeftijdsgroepen varieert dit per-

centage tussen de 17 en 19 procent (tabel 3.7). 

 

Tabel 3.7 Ooggetuige van incident, naar leeftijd 

 
Ja Nee 

Jonger dan 18 jaar 19% 82% 

18 t/m 27 jaar 19% 81% 

28 t/m 40 jaar 18% 82% 

41 t/m 64 jaar 17% 83% 

65 jaar en ouder 10% 90% 

totaal 18% 82% 
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Uit tabel 3.8 blijkt dat mannen in 2013 vaker ooggetuige waren van een incident  

(20 procent) dan vrouwen (16 procent). Tussen reizigers die een alternatief vervoer-

middel tot hun beschikking hebben, en de groep voor wie dat niet geldt, zijn geen ver-

schillen. Onder beide groepen is 18 procent de afgelopen twaalf maanden ooggetuige 

geweest van een incident. 

Tabel 3.8 Ooggetuige van incident, naar geslacht 

 
Ja Nee 

Man 20% 80% 

Vrouw 16% 84% 

3.5 Ooggetuigenschap naar modaliteit  

Tramreizigers waren in 2013 het vaakst ooggetuige van een incident, in bijna een 

kwart van de gevallen (23 procent). Ook de metroreizigers (20 procent) waren vaker 

dan gemiddeld getuige van een incident in het voertuig. Onder trein- en busreizigers is 

dit percentage 16 procent, en onder reizigers per veerboot was het percentage met  

8 procent duidelijk het laagst (tabel 3.9). 

Tabel 3.9 Ooggetuige van incident, naar modaliteit 

 
Ja Nee 

Tram 23% 78% 

Metro 20% 81% 

Trein 16% 84% 

Bus 16% 84% 

Veerboot 8% 92% 

 

3.6 Combinatie slachtoffer- en ooggetuigenschap 

In deze paragraaf wordt het gecombineerde percentage van slachtofferschap en oogge-

tuigenschap getoond. Het gaat dus om reizigers die slachtoffer of ooggetuige waren 

van een incident, of beide. In 2013 gaat het om een kwart van de reizigers (25 procent). 

Het is niet mogelijk om vergelijkingen met eerdere meetjaren te maken. 

 

De jongere reizigers zijn het vaakst slachtoffer en/of ooggetuige van een incident in 

het openbaar vervoer. Onder de jongeren onder de 18 jaar en de leeftijdsgroep tussen 

de 18 en de 27 jaar is dit percentage 28 procent. Naarmate de reizigers ouder worden 

neemt dit percentage af, tot 12 procent onder de reizigers van 65 jaar en ouder. 

Tabel 3.10 Slachtoffer en/of ooggetuige van een incident, naar leeftijd 

 
Ja Nee 

Jonger dan 18 jaar 28% 72% 

18 t/m 27 jaar 28% 72% 

28 t/m 40 jaar 24% 76% 

41 t/m 64 jaar 20% 80% 

65 jaar en ouder 12% 88% 

totaal 25% 75% 
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Tussen mannen en vrouwen is geen verschil (tabel 3.11). In beide gevallen was  

25 procent slachtoffer en/of ooggetuige.  

 

Tabel 3.11 Slachtoffer en/of ooggetuige van incident, naar geslacht 

 
Ja Nee 

Man 25% 75% 

Vrouw 25% 76% 

 

Reizigers per tram zijn het vaakst slachtoffer en/of ooggetuige van een incident in het 

openbaar vervoer (in 28 procent van de gevallen), gevolgd door metroreizigers  

(25 procent). Onder bus- en treinreizigers is dit percentage 22 procent. Reizigers per 

veerboot sluiten de rij.  

 

Tabel 3.12 Slachtoffer en/of ooggetuige van incident, naar modaliteit 

 
Ja Nee 

Tram 28% 72% 

Metro 25% 76% 

Trein 22% 78% 

Bus 22% 78% 

Veerboot 21% 79% 
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4 Reizigersoordeel over sociale veiligheid 
 

De reizigers zijn positief over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. In verge-

lijking met de voorgaande jaren verandert er weinig. Het rapportcijfer voor het hele 

openbaar vervoer, voor deze rit en voor de opstaphalte, liggen in 2013 op minimaal 

een 7,6. Deze resultaten kunnen met de eerdere meetjaren worden vergeleken. 

4.1 Oordeel naar achtergronden reiziger 

De waardering voor de sociale veiligheid in het algemeen, van de rit, en van de instap-

halte zijn in 2013 gelijk aan de cijfers van 2012: voor de algemene veiligheid in het 

openbaar vervoer wordt een 7,6 gegeven. De veiligheid van de laatste rit krijgt een 7,9 

(dit cijfer is sinds 2008 hetzelfde) en de veiligheid van de opstaphalte wordt met een 

7,7 gewaardeerd. Dit cijfer is sinds 2011 constant. 

 

Tabel 4.1 Oordeel over sociale veiligheid per jaar 

Onderzoeksjaar Veiligheid 

openbaar  

vervoer 

Veiligheid deze 

rit 

Veiligheid  

opstaphalte 

2007 7,5 7,8 7,5 

2008 7,6 7,9 7,6 

2009 7,5 7,9 7,6 

2010 7,5 7,9 7,6 

2011 7,5 7,9 7,7 

2012 7,6 7,9 7,7 

2013 7,6 7,9 7,7 

 

Reizigers die slachtoffer zijn geworden van een incident oordelen minder positief over 

de sociale veiligheid. Voor zowel de veiligheid in het algemeen als de veiligheid van de 

instaphalte is het verschil in 2013 bijna 1 punt: reizigers die slachtoffer waren van een 

incident oordelen met een 6,9. Voor reizigers die niet te maken hadden met een inci-

dent is dit cijfer een 7,8. Ook bij het oordeel over de veiligheid van de rit is dit verschil 

zichtbaar: als men slachtoffer was van een incident is het cijfer een 7,4. Als dit niet ge-

val was dan stijgt de waardering van de veiligheid van de rit naar een 8,0 (tabel 4.2). 

De verschillen tussen 2012 en 2013 zijn klein. 

 

Tabel 4.2 Oordeel over sociale veiligheid en slachtofferschap 

 2012 2013 

 
Wel 

slachtoffer 
Geen 

slachtoffer 
Wel 

slachtoffer 
Geen 

slachtoffer 

Veiligheid in het openbaar vervoer 6,8 7,8 6,9 7,8 

Veiligheid rit 7,3 8,1 7,4 8,0 

Veiligheid instaphalte 6,9 7,9 6,9 7,8 

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

9 
 

Vrouwen oordelen minder positief over de sociale veiligheid dan mannen (tabel 4.3). 

Dit verschil is te zien bij alle drie de aspecten, en in alle meetjaren. In 2013 beoordelen 

vrouwen de veiligheid in het openbaar vervoer met een 7,5. Mannen geven een 7,8.  

De verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke reizigers bij de waardering van de 

veiligheid van de rit en de veiligheid van de opstaphalte zijn respectievelijk 0,3 (8,1 en 

7,8) en 0,4 punt (7,9 om 7,5). 

 

Tabel 4.3 Oordeel over veiligheid in het openbaar vervoer naar geslacht 

Jaar Geslacht Veiligheid 

openbaar 

vervoer 

Veiligheid 

deze rit 

Veiligheid 

opstaphalte 

2010 man 7,7 8,1 7,9 

 vrouw 7,3 7,8 7,5 

2011 man 7,7 8,1 7,9 

 vrouw 7,4 7,8 7,5 

2012 man 7,8 8,1 7,9 

 vrouw 7,5 7,8 7,5 

2013 man 7,8 8,1 7,9 

 vrouw 7,5 7,8 7,5 

 

Tabel 4.4 toont de veiligheid in het openbaar vervoer naar vier leeftijdsgroepen. Door 

de jaren heen is te zien dat de reizigers van 65 jaar en ouder het meest positief oorde-

len: in 2013 bijvoorbeeld een 8,0. Voor de vier overige leeftijdsgroepen is het cijfer 

voor de veiligheid in het openbaar vervoer in alle gevallen een 7,6. De verschillen met 

de voorgaande meetjaren zijn klein. 

 

Tabel 4.4 Oordeel over veiligheid in het openbaar vervoer naar leeftijd 

Jaar 2010 2011 2012 2013 

Jonger dan 18 jaar 7,5 7,5 7,6 7,6 

18 t/m 27 jaar 7,5 7,6 7,6 7,6 

28 t/m 40 jaar 7,4 7,5 7,5 7,6 

41 t/m 64 jaar 7,5 7,5 7,6 7,6 

65 jaar en ouder 7,8 8,0 7,9 8,0 

4.2 Oordeel naar modaliteit en concessiegebied 

Net als in de voorgaande jaren zijn de reizigers per veerboot in 2013 het meest positief 

over de veiligheid, voor de veiligheid in het ov geven veerbootreizigers een 8,0, voor 

de veiligheid van de rit een 8,5 en voor de veiligheid van de halte een 8,2. De veiligheid 

van de rit per trein en bus worden met een 8,0 beoordeeld. Tram- en metroreizigers 

zijn het minst positief over de veiligheid in het openbaar vervoer. Metroreizigers  

beoordelen de veiligheid in het openbaar met een 7,1 en tramreizigers met een 7,4. Ook 

over de veiligheid van de rit en van de opstaphalte zijn metroreizigers minder vaak te-

vreden dan tramreizigers (tabel 4.5). In vergelijking met 2012 zijn de verschillen klein. 
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Tabel 4.5 Oordeel over veiligheid in het openbaar vervoer naar  

modaliteit/vervoerswijze 

Jaar Modaliteit Openbaar 
vervoer 

Deze rit Opstaphalte 

2010 tram 7,2 7,7 7,5 

 metro 6,9 7,4 7,2 

 trein 7,6 8,0 7,5 

 bus 7,7 8,1 7,8 

 veerboot 7,7 8,4 8,0 

2011 tram 7,2 7,7 7,5 

 metro 7,1 7,6 7,3 

 trein 7,6 8,0 7,6 

 bus 7,7 8,1 7,8 

 veerboot 8,0 8,5 8,2 

2012 tram 7,3 7,6 7,4 

 metro 7,1 7,5 7,3 

 trein 7,6 7,9 7,7 

 bus 7,8 8,1 7,8 

 veerboot 8,0 8,6 8,3 

2013 tram 7,4 7,7 7,5 

 metro 7,1 7,5 7,2 

 trein 7,7 8,0 7,7 

 bus 7,8 8,0 7,8 

 veerboot 8,0 8,5 8,2 

 

Het landelijk gemiddelde voor ov-autoriteiten met busvervoer is een 8,0 in 2013. Op 

drie gebieden na (Stadsregio Rotterdam en Zeeland met een 7,9 en Flevoland met een 

7,8), is het rapportcijfer in alle gebieden een 8,0 of hoger. 

 

Tabel 4.6 Overzicht waardering sociale veiligheid naar ov-autoriteit en  

vervoerswijze bus 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Landelijk, bus 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,0 

Bestuur Regio Utrecht 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 

Haaglanden bus 8,0 8,0 8,2 8,1 8,0 8,1 

Stadsregio Arnhem-Nijmegen 8,2 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 

Regio Twente 8,0 8,1 8,2 8,2 8,2 8,3 

Stadsregio Amsterdam 7,9 8,0 8,0 7,9 8,1 8,0 

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 8,1 7,9 8,1 8,1 8,1 8,0 

Stadsregio Rotterdam 8,0 7,8 8,1 8,2 7,8 7,9 

OV-bureau Groningen-Drenthe 8,1 8,1 8,3 8,3 8,1 8,1 

Flevoland 7,9 7,9 7,8 7,9 7,7 7,8 

Fryslân 8,0 8,2 8,1 8,2 8,0 8,0 

Gelderland 8,1 8,1 8,1 8,2 8,0 8,2 

Limburg 8,1 8,1 8,0 8,2 8,1 8,1 

Noord-Brabant 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 

Noord-Holland 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

Overijssel 8,1 8,1 8,1 8,1 8,0 8,1 

Utrecht 8,0 8,1 8,2 8,2 8,2 8,1 

Zeeland 8,1 8,0 8,1 8,1 8,2 7,9 

Zuid-Holland 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,1 
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Het landelijk gemiddelde van de treinen komt in 2013 uit op een 8,0. In 2012 was dit 

een 7,9. De verschillen naar gebied zijn doorgaans klein. In Gelderland is het gemid-

delde in 2013 boven de 8,0 uitgekomen (8,1). In 2012 was dit een 7,9 (tabel 4.7). 

 

Tabel 4.7 Overzicht waardering sociale veiligheid naar ov-autoriteit en ver-
voerswijze trein 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Landelijk, trein 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,0 

Zuid-Holland 8,1 8,2 8,0 8,2 8,1 8,1 

Gelderland 8,0 8,0 8,0 8,0 7,9 8,1 

Fryslân 8,2 8,4 8,3 8,2 8,2 8,1 

Regio Twente 8,1 8,1 8,0 8,1 8,0 8,0 

Stadsregio Rotterdam * 7,6 7,7 7,8 7,6 7,6 

Groningen 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 

Limburg * 8,0 8,0 8,0 7,9 7,8 

 

Tabel 4.8 toont de waardering van de sociale veiligheid naar de ov-autoriteiten met 

tramconcessies. Hier valt de stijging van de tevredenheid van Stadsregio Rotterdam, 

tram op. In 2012 werd hier nog een 7,3 gemiddeld gegeven. In 2013 is dit een 7,7 (net 

als in 2011). De waardering voor Bestuur Regio Utrecht, tram daalt van een 7,9 naar 

een 7,7.  

 

Tabel 4.8 Overzicht waardering sociale veiligheid naar ov-autoriteit en  
vervoerswijze tram 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Landelijk, tram 7,7 7,6 7,7 7,7 7,6 7,7 

Haaglanden: stadsvervoer Den Haag, tram 7,4 7,2 7,5 7,3 7,4 7,3 

Stadsregio Amsterdam, tram 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Stadsregio Rotterdam, tram 7,5 7,4 7,5 7,7 7,3 7,7 

Bestuur Regio Utrecht, tram 7,5 7,6 7,6 7,6 7,9 7,7 

 

Tabel 4.9 toont de gemiddelden voor de drie metrogebieden. Het landelijk gemiddelde 

is zowel in 2012 als 2013 een 7,5. Ook tussen de gebieden zijn de verschillen  

minimaal. 

 

Tabel 4.9 Overzicht waardering sociale veiligheid naar ov-autoriteit en  
vervoerswijze metro 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Landelijk metro 7,4 7,5 7,5 7,6 7,5 7,5 

Stadsregio Amsterdam 7,4 7,4 7,4 7,6 7,5 7,4 

Stadsregio Rotterdam 7,1 7,4 7,4 7,7 7,5 7,5 

Stadsgewest Haaglanden: Randstadrail 7,9 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6 
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Omdat er veel concessiegebieden zijn, is het onoverzichtelijk om deze allemaal in een 

tabel op te nemen, of een vergelijking door de jaren heen te tonen. Tabel 4.10 laat 

daarom de tien hoogste en de tien laagst genoteerde busconcessiegebieden over 2012 

zien. Het gebied met het hoogste cijfer in 2013 is Veerdienst Amsterdam-Velsen (8,4), 

gevolgd door drie gebieden waar een 8,2 wordt gegeven: Stadsdienst Apeldoorn,  

Vlieland, Terschelling en Ameland en Schiermonnikoog. Bij de minst scorende tien 

gebieden komt het cijfer voor de sociale veiligheid nog altijd boven de 7,0 uit. Er zijn 

vijf concessiegebieden waar dit cijfer uitkomt op een 7,4. 

 

Tabel 4.10 Overzicht (bus)concessiegebieden met de hoogste en laagste waarde-
ring van de veiligheid op deze rit 

Bovenste 10  
Veiligheid 
algemeen Onderste 10 

Veiligheid 
algemeen 

Veerdienst Amsterdam-Velsen 8,4 Trein Roermond-Nijmegen (Maaslijn) 7,4 

Stadsdienst Apeldoorn 8,2 Trein Gouda-Alphen a/d Rijn 7,4 

Vlieland, Terschelling en Ameland 8,2 Stadsvervoer Almere 7,4 

Schiermonnikoog 8,2 Stadsvervoer Rotterdam, tram 7,4 

Veerdienst Dordrecht-Rotterdam 8,1 Sneltram Utrecht-Nieuwegein/IJsselstein 7,4 

Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, excl. trein 8,1 Trein Rotterdam-Hoek van Holland 7,3 

Stads- en streekvervoer Twente 8,0 RandstadRailtram, Haaglanden 7,2 

Waterland 8,0 
Stadsvervoer Rotterdam, metro en Rand-

stadRail 
7,1 

Gooi en Vechtstreek 8,0 Stadsvervoer Amsterdam, metro 7,1 

Noord-Holland Noord 8,0 Stadsvervoer Den Haag, tram 7,0 
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5 Beïnvloeden van sociale veiligheid 
 

5.1 Inleiding 

De reizigers in het stads- en streekvervoer oordelen doorgaans (zeer) positief over de 

veiligheid in het openbaar vervoer. Veiligheid is een vluchtig begrip dat door veel  

factoren, zoals persoonskenmerken (leeftijd, geslacht) kan worden beïnvloed. Deels 

zijn deze ongrijpbaar, zoals eerdere ervaringen met nare voorvallen, al dan niet in het 

openbaar vervoer, deels kan een vervoerder of een ov-autoriteit bijvoorbeeld bijdragen 

aan een positief veiligheidsgevoel van de reizigers door de bushaltes in de avonduren 

te verlichten. 

In het onderzoek van de OV-Klantenbarometer wordt gevraagd naar een waarderings-

cijfer (rapportcijfer) voor de volgende aspecten van de reis: 

 Zitplaats 

 Netheid 

 Vriendelijkheid 

 Rijstijl 

 Geluid 

 Gemak instappen 

 Informatie algemeen 

 Informatie vertragingen 

 Gemak kopen vervoerbewijs/laden reissaldo 

 Tarief 

 Punctualiteit 

 Reissnelheid 

 Frequentie 

 Gebruiksgemak OV-chipkaart 

 Overstaptijd 

 Totale rit 

 

Er kan worden gekeken naar een verband tussen deze aspecten van de rit en de totale 

waardering van de veiligheid in het openbaar vervoer. Een dergelijk verband geeft 

richting aan de mogelijkheden van vervoerders en/of ov-autoriteiten om de waarde-

ring van de veiligheid te beïnvloeden. In tabel 5.1 is voor elk van de drie veiligheidsas-

pecten de top 5 opgenomen. 

5.2 Beïnvloeders van veiligheid 

Tabel 5.1 toont de resultaten van deze analyse. De netheid van het voertuig, de over-

staptijd, de rijstijl van de bestuurder en de vriendelijkheid van het personeel zijn de  

belangrijkste beïnvloeders van sociale veiligheid. Deze komen bij alle drie de sociale 

veiligheidsaspecten terug. De top vijf wordt voor het algemene veiligheidsgevoel  

gecomplementeerd door het gebruiksgemak van de OV-chipkaart, en voor de aspecten 

veiligheid rit en veiligheid halte door het instapgemak. 
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Wat het belang van de recent toegevoegde aspecten gebruiksgemak OV-chipkaart en 

overstaptijd in ieder geval laat zien, is dat er nog veel aspecten zijn die het veiligheids-

gevoel van reizigers beïnvloeden die geen onderdeel zijn van de vragenlijst. Hierbij 

kan aan allerlei zaken worden gedacht, zoals de verlichting van stations en haltes, de 

aanwezigheid van bepaalde groepen reizigers en de aanwezigheid van een goede fiet-

senstalling of taxistandplaats, die bijvoorbeeld goed verlicht zijn, en niet al te afgele-

gen liggen. 

 

Tabel 5.1 Top 5 belangrijkste beïnvloeders veiligheid (2013) 

Veiligheid openbaar vervoer 
algemeen 

Veiligheid rit Veiligheid halte 

overstaptijd rijstijl bestuurder overstaptijd 

netheid voertuig netheid voertuig netheid voertuig 

rijstijl bestuurder overstaptijd instapgemak 

gebruiksgemak OV-chipkaart instapgemak rijstijl bestuurder 

klantvriendelijkheid klantvriendelijkheid klantvriendelijkheid 

 

5.3 Relatie tussen belang en waardering 

In de vorige paragraaf is bekeken welke aspecten van de reis de meeste invloed hebben 

op het veiligheidsgevoel van de reizigers. Hierbij is echter niet de link gelegd met de 

tevredenheid over een bepaald aspect. Als een reiziger ontevreden is over een bepaald 

aspect, maar hier weinig belang aan hecht, is de uiteindelijke invloed hiervan op – in 

dit geval de veiligheid in het openbaar vervoer – gering. Hetzelfde geldt voor aspecten 

waar men ontevreden over is. Als deze (relatief) onbelangrijk worden gevonden is er 

geen directe noodzaak om hier eventueel wat mee te doen.  

 

Hieronder staat de prioriteitenmatrix voor het algemene veiligheidsgevoel in het 

openbaar vervoer. Er zijn twee aspecten die in het kwadrant ‘actiepunten hoge priori-

teit’ staan: de netheid van het voertuig en de overstaptijd. De waardering van deze as-

pecten is relatief gezien laag, en er wordt door de reizigers een relatief groot belang 

aan gehecht. Door bijvoorbeeld het verminderen van de overstaptijd door betere aan-

sluitingen te realiseren, of meer aandacht te hebben voor netheid van de voertuigen, is 

de kans het grootst dat het algemene veiligheidsgevoel van de reizigers wordt ver-

groot. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de waardering hiervoor al jaren 

goed is, met een 7,6 gemiddeld in 2013. 

 

De actiepunten met lage prioriteit hebben in dit geval te maken met het veiligheidsge-

voel. Voor het veiligheidsgevoel maken de prijs van de rit, het geluid van het voertuig 

en de informatievoorziening relatief weinig uit. Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen 

dat dit in het algemeen ook zo is. De prijs kan een grote invloed hebben op de algeme-

ne tevredenheid over het openbaar vervoer, maar dit geldt in minder mate voor het 

veiligheidsgevoel in het openbaar vervoer. 
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Figuur 5.1 Prioriteitenmatrix veiligheid in het openbaar vervoer 

actiepunten hoge prioriteit handhaven: belangrijk 

netheid voertuig rijstijl bestuurder 

overstaptijd instapgemak 

  gebruiksgemak OV-chipkaart 

  reissnelheid 

  vriendelijkheid personeel 

  gemak kopen vervoerbewijs 

  

actiepunten lage prioriteit handhaven: relatief onbelangrijk 

geluid voertuig vertrekmogelijkheden 

informatie vertragingen informatie instaphalte 

prijs rit stiptheid rit 
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