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Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Concessie Limburg 2022. Dit plan is een 

actualisatie van het plan Sociale Veiligheid Concessie Limburg 2021 en gebaseerd op nieuwe 

inzichten en leereffecten van het lopende planjaar.  

Arriva is verantwoordelijk voor het in stand houden en verbeteren van de veiligheid van zowel de 

reiziger als het personeel tijdens de reis. Dit geldt zowel voor de sociale veiligheid als voor de 

verkeersveiligheid. Een kernwaarde van Arriva is dat het personeel met een veilig gevoel het werk 

kan doen en reizigers met een veilig gevoel met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daartoe wil 

Arriva samen met de opdrachtgever en partners, in veiligheidsarrangementen blijven werken aan 

een (sociaal) veiliger openbaar vervoer. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van het openbaar 

vervoer verbeterd. 

Ook in 2022 zijn de speerpunten van Arriva het verbeteren van het veiligheidsgevoel bij de reizigers 

en personeel en het terugdringen van het aantal incidenten. 

De hoofddoelstellingen die Arriva hanteert voor het planjaar 2022 zijn:  

 Subjectief: Veiligheidsgevoel van personeel vergroten 

 Subjectief: Veiligheidsgevoel van reizigers vergroten 

 Objectief: terugdringen aantal incidenten 

 
 

Samenvatting jaarplan sociale veiligheid 2022  
 
De objectieve veiligheid in het openbaar vervoer is de afgelopen jaren gestegen. Door gezamenlijke 

inspanningen van alle stakeholders zijn de ernstige incidenten (A-incidenten) sinds 2010 sterk 

gedaald, echter sinds 2020 is er een kleine stijging te zien in de A-incidenten. Om deze trend te 

buigen heeft Arriva een aantal acties benoemd in het jaarplan sociale veiligheid. Het subjectieve 

veiligheidsgevoel daarentegen is helaas niet significant gestegen. In het jaarplan van 2022 staat de 

subjectieve veiligheid van personeel en reizigers centraal. Door middel van proactie, preventie, 

preparatie, repressie en nazorg, wil Arriva de gestelde doelen bereiken. Het vergroten van het 

veiligheidsgevoel van personeel en reizigers is dan ook een belangrijk speerpunt voor het jaarplan 

sociale veiligheid 2022.   

Onderstaand een opsomming van de acties die Arriva in het jaar 2022 wil gaan uitvoeren en die 

verder worden toegelicht in het jaarplan 2022. 

 Verbeteren sociale veiligheid 

 Samenwerken met stakeholders 

 Controleacties 

 Geweldsbevoegdheid BOA 

 Vervoersverbod en stationsverbod 

 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) 

 Opvang en Nazorg 

 Gastheer en Gastvrouw op het station 

 Serviceteams 

 Preventieprogramma (sociale) veiligheid in het OV 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG 

 Verbod gezichtsbedekkende kleding 
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1. Landelijke ontwikkelingen 
 
Landelijk zijn onderstaande overleggen en projecten actueel: 

 

1.1. Landelijk Convenant Sociale Veiligheid 
 
Er is gelukkig veel aandacht voor sociale veiligheid. In 2020 is het landelijk convenant ondertekend 

ter bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie omtrent 

sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Partijen komen op basis van dit convenant regelmatig bij 

elkaar om actuele concessie overstijgende en (concessie-) grensoverschrijdende thema’s rond 

sociale veiligheid in het OV met elkaar te bespreken. Hierbij dragen de concessiehouders zorg voor 

een uniforme incidentregistratie van gemelde incidenten die aansluit bij gemaakte afspraken rond 

de ABC-methodiek. Daarnaast stimuleren en faciliteren concessiehouders hun personeel actief om 

incidenten sociale veiligheid te melden en te registreren (verhogen meldingsbereidheid). Het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt er zorg voor dat de landelijke sector brede 

onderzoeken naar het sociale veiligheidsgevoel onder reizigers en personeel, te weten de OV-

klantenbarometer en de Personeelsmonitor worden voortgezet.  ProRail en NS Stations dragen zorg 

voor landelijk onderzoek naar reizigersbeoordeling van treinstations via de stations 

belevingsmonitor. Concessiehouders werken mee aan en/of ondersteunen de uitvoering van de 

deze onderzoeken. 

 

1.2. Landelijke overleg Sociale Veiligheid 
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert overleggen op zowel beleidsniveau, 

directieniveau en bestuurlijk niveau. Concessieverleners, Concessiehouders en ProRail monitoren 

met het ministerie van Justitie & Veiligheid de effectiviteit van boa-werkzaamheden en zoeken zo 

nodig met elkaar naar mogelijkheden voor het opheffen van belemmeringen voor een 

samenhangende aanpak, met name in gevallen van concessiegrensoverschrijdende werkzaamheden 

en overdrachten van concessies tussen verschillende vervoerders. Partijen verkennen de 

wenselijkheid en mogelijkheid om regionale of lokale arrangementen of convenanten af te sluiten 

om daarmee de samenwerking op concessie- of regionaal niveau te bevorderen. Ook 

grensoverschrijdende afspraken kunnen tot regionale of lokale arrangementen of convenanten 

behoren.   

Jaarlijks gaat het om de onderstaande bijeenkomsten: 

A. Kerngroep sociale veiligheid, 4x per jaar overleg 

Overleg met overheden (opdrachtgevers vertegenwoordiging, DOVA, Ministerie I&W, Ministerie 

J&V) en alle vervoerders, vakbonden, specialisten als het CCV. 

1. Project komt voort uit de HIC aanpak (High Impacts Crime) n.a.v. incident Hoofddorp 

(NS) en de overvallen van de modaliteit bus waardoor het cash v/d bus project is gestart 

en nu landelijk werkt. 

a. Hieruit zijn 23 deelprojecten gedefinieerd (wordt ook als input voor de Kennis Hub 

gebruikt).  

2. Onderzoeksagenda 2020/2021  

a. Mogelijkheden Kennis Hub SV OV verkennen door de regionale vervoerders met een 

aantal werkgroep leden waaronder DOVA; 

b. Mogelijkheden landelijk delen van data (trends) door ProRail en NS met alle 

vervoerders; 
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c. DOVA: onderzoekt bij alle opdrachtgevers op welke wijze SV OV is belegd. 

 

3. Onderzoeksagenda* 2022 

a. 2022: herdefiniëren omschrijvingen van de ABC data details (hoofdstuk 5.1.3. pagina 

25). 

*Ter bevordering van innovatie en continue verbetering van de aanpak van sociale veiligheid wordt er 

jaarlijks een gezamenlijke landelijke onderzoeksagenda sociale veiligheid vastgesteld. Uit de evaluatie van 

het convenant sociale veiligheid en het actieprogramma is gebleken dat de samenwerking en uitwisseling 

van kennis duidelijke meerwaarde biedt en noodzakelijk wordt geacht in een sector waar vele partijen 

verantwoordelijkheden dragen en werken aan een veiliger openbaar vervoer voor reizigers en personeel. Het 

draagt bij aan structurele aandacht en bij het vaststellen van een acceptabel minimum aan eisen o.a. 

toegangspoortjes op stations, cameratoezicht, reisverboden ed. 

B. Directeuren overleg sociale veiligheid, 2x per jaar overleg 

C. Bestuurlijk overleg sociale veiligheid, 1x per jaar overleg 

 
 

1.3. Een 2-jaarlijks onderzoek ‘Personeelsmonitor’ 
 
Deze is in Q 2020 gehouden bij alle vervoerders. 

 
 

1.4. OV-Klantenbarometer 
 
De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat in 2020 maar een klein deel van het 

reizigersonderzoek kon worden uitgevoerd. Het reizigersonderzoek werd uitgevoerd van 18 

augustus 2020 tot en met januari 2021. Normaal gesproken wordt het oordeel van reizigers met de 

OV-Klantenbarometer gemeten door enquêtes af te nemen in de voertuigen, maar door de 

coronamaatregelen werd dit in het voorjaar stilgelegd. CROW en de OV-autoriteiten besloten het 

onderzoek in aangepaste vorm door te zetten, onder meer om juist in coronatijd inzicht te krijgen in 

de beleving van reizigers. Met een rapportcijfer 7,9 is de waardering voor het OV ook in coronatijd 

hoog. 

In onderstaande tabel is de waardering van de reizigers in 2020 over het openbaar vervoer in 

Nederland weergegeven.  

 
 

https://www.ovpro.nl/bus/2020/12/24/elektrische-bussen-zorgen-voor-hogere-cijfers-ov-klantenbarometer/
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Bron: KpVV CROW OV-Klantenbarometer 2020 

1.5. BOA OV  
 
Landelijke overleggen om onderlinge afstemming en ontwikkelingen goed af te stemmen: 

a. Stuurgroep BOA OV 

b. Klankbordgroep BOA OV 

c. BOA OV Examencommissie 

 
 

1.6. Data analyse met DOVA SV analyse tool 
 
Alle regionale vervoerders en GVB nemen hier aan deel. Het eigenaarschap ligt bij de DOVA namens 

de opdrachtgevers. 

 

 

1.7. AZC problematiek 
 
Dit betreft een relatief klein deel van AZC personen, waaronder veiligelanders.  

 Het ministerie J&V heeft een landelijk ketenmarinier aangesteld in 2019; 

 Samen met de ketenmarinier, COA en OM worden er maatregelen met de operatie bedacht 
en afgestemd; 

 Er is een landelijke toolbox ‘overlast gevende asielzoekers’ gemaakt door het ministerie J&V; 

 De vervoerders zoeken hier samenwerking met de gemeente / COA / Politie en eventueel 
andere vervoerders. 

 
 

1.8. Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) 
 
Niet direct aan de sociale veiligheid gelinkt maar wel aan het SV OV is het ATb-Spoor en ATb Stads- 

en Streekvervoerders. Het Allerteringssysteem Terrorismebestrijding is een vorm van een publiek-

private samenwerking die de overheid en bedrijven handelingsperspectief biedt bij situaties waar 

sprake is van een terroristische dreiging. Het hoofddoel is om de kans op een aanslag bij vitale en 

kwetsbare bedrijven te verkleinen en de betreffende bedrijven veilig te laten functioneren, ook 

onder een eventuele dreiging. 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/atb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/atb
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2. Regionale ontwikkeling sociale veiligheid in 2021 
 
Sinds 2007 worden de incidenten in het openbaar vervoer in Limburg volgens een landelijk 

vastgestelde ABC-methodiek geregistreerd. Alle OV-vervoerders leggen volgens dezelfde 

systematiek de incidenten vast om op deze manier inzicht te verkrijgen. In de methodiek wordt drie 

categorieën gebruikt: 

A. Incidenten met betrekking tot strafrecht en APV (mishandeling, bedreiging, diefstal en 

drugsoverlast). 

B. Bevat overtredingen van de wet personenvervoer (WP2000), (schelden, belediging, lastig 

vallen, betalingsproblemen en hinderlijk gedrag). 

C. Overtredingen uit het besluit personenvervoer en de huisregels, (voeten op de bank, roken 

in het voertuig en vernieling ABRI). 

 

 

2.1. ABC incidenten bus 2021 

A incidenten 
 
Het aantal A incidenten in de periode januari tot en met september is in 2021 toegenomen: 
34 incidenten in 2021 tegen 29 incidenten in dezelfde periode in 2020.  
 

 
SVOV-DA: Analyse A incidenten Concessie Limburg Bus per maand 
 
 

Incidenten van de subcategorieën A2a (bedreiging met wapen-personeel), A4a (Diefstal) en A7 
(spugen, aanranding etc.) zijn toegenomen. Incidenten van de overige subcategorieën A incidenten 
zijn afgenomen of gelijk gebleven. 
 

 
SVOV-DA: Analyse A-sub categorie incidenten Concessie Limburg Bus jaar 
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B incidenten 
 
Het aantal B incidenten in de periode januari tot en met september 2021 is in 2021 sterk 
afgenomen: 670 incidenten in 2021 tegen 1004 incidenten in dezelfde periode in 2020.  
 

 
SVOV-DA: Analyse B incidenten Concessie Limburg Bus per maand 

 

 

In 2021 is er een daling in nagenoeg alle subcategorieën B incidenten. 
 

 
SVOV-DA: Analyse B-sub categorie incidenten Concessie Limburg Bus jaar 
 
 

C incidenten 
 
Het aantal C incidenten is in de periode januari tot en met september 2021 sterk afgenomen:  
138 incidenten in 2021 tegen 164 incidenten in dezelfde periode in 2020. 
 

 
SVOV-DA: Analyse C incidenten Concessie Limburg Bus per maand 

 

 
 

2.2. ABC incidenten trein 2021 

A incidenten 
 
Het aantal A incidenten in de periode januari tot en met september 2021 is gelijk gebleven ten 
opzichte van dezelfde periode in 2020. In beide perioden zijn er 18 incidenten geregistreerd. 
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SVOV-DA: Analyse A incidenten Concessie Limburg Trein per maand 
 
 

Incidenten van de subcategorieën A1a (mishandeling met letsel personeel) en A3a (bedreiging 
personeel) zijn toegenomen. Incidenten van de overige subcategorieën A incidenten zijn afgenomen 
of gelijk gebleven. 
 

 
SVOV-DA: Analyse A-sub categorie incidenten Concessie Limburg Trein jaar 

 
 

B incidenten 
 
Het aantal B incidenten in de periode januari tot en met september 2021 is licht toegenomen:  
138 incidenten in 2021 tegen 130 incidenten in dezelfde periode in 2020.  
 

 
SVOV-DA: Analyse B incidenten Concessie Limburg Trein per maand 

 
 

Incidenten van de subcategorieën B2 (Misbruik voorzieningen),  B3 (Optreden bij 
betalingsproblemen), B4 (Verdacht pakket, gedrag) zijn toegenomen. Incidenten van de overige 
subcategorieën B incidenten zijn afgenomen. 
 

 
SVOV-DA: Analyse B-sub categorie incidenten Concessie Limburg Trein jaar 
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C incidenten 
 
Het aantal C incidenten in de periode januari tot en met september 2021 is licht afgenomen: 
32 incidenten in 2021 tegen 41 incidenten in dezelfde periode in 2020.  
 

 
SVOV-DA: Analyse C incidenten Concessie Limburg Trein per maand 
 
 
 

2.3. Samenvatting ABC incidenten 
 
In 2020 is er een toename van het aantal geregistreerde B incidenten en incidenten in het voertuig, 

met name in de bus. Het totaal aantal geregistreerde incidenten is hiermee in 2020 sterk 

toegenomen t.o.v. 2019, deze incidenten zijn in 2021 weer afgenomen. Daarentegen hebben in 2020 

vanwege coronamaatregelen minder (frequente) reizigers gebruik gemaakt van het openbaar 

vervoer, echter is het aantal meldingen van optreden bij betalingsproblemen in de bus meer dan 

twee keer zo hoog dan in 2021. De trend in de stijgende lijn van A incidenten lijkt door te zetten 

waarbij ook de ernst van de A incidenten (aangiftewaardig) toeneemt. 

In de onderstaande tabel een overzicht van de ontwikkeling ABC incidenten in de afgelopen jaren, 

waarbij moet worden opgemerkt dat de aantallen voor 2021 representatief zijn tot en met 

september 2021, het is dan ook aannemelijk dat deze aantallen tot einde 2021 nog zullen toenemen.  

 

 

   Trein     Bus     Limburg     

 A B C A B C A B C Totaal 

2015 16 41 0 97 61 4 113 102 4 219 

2016 23 39 5 80 88 23 103 127 28 258 

2017 28 137 95 67 612 338 103 749 479 1323 

2018 17 151 98 39 740 304 95 891 402 1349 

2019 47 252 107 42 707 283 56 959 390 1438 

2020 24 172 55 42 1282 241 66 1454 296 1816 

*2021 18 138 32 34 670 138 52 808 170 1030 

 *periode tot en met september 2021       
Incidenten sociale veiligheid naar soort 2015 – september 2021 (bron: Veolia en Arriva, exclusief NS-lijnen) 
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In de onderstaande tabel wordt een verdeling gemaakt naar de plaats van het incident: op een halte 

resp. station of in het voertuig. Alleen de incidenten in het voertuig vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de vervoerder. 

Incidenten sociale veiligheid naar plaats 2015– oktober 2021 (bron: Veolia en Arriva, exclusief NS-lijnen) 

 

 
 

2.4. Veiligheidsbeleving reiziger en personeel 
 
De reiziger (bron OV-klantenbarometer) voelt zich in het algemeen veilig tijdens zijn reis met het 

openbaar vervoer. Vanwege een aangepaste onderzoeksmethodiek (oorzaak corona) zijn de 

tevredenheidscijfers alleen uitgesplitst per modaliteit, dus geen details per vervoerder en niet naar 

(deel) concessie. De tevredenheidscijfers zijn dan ook representatief voor het openbaar vervoer in 

Limburg. In tegenstelling tot andere jaren is er in de onderzoeksperiode veel anders in het openbaar 

vervoer en daarmee ook de beleving ervan. Frequente reizigers zoals studenten, kantoorwerkers en 

toeristen maakten geen of in mindere mate gebruik van het openbaar vervoer. Door het lage 

reizigersaanbod konden reizigers bijna altijd een zitplaats vinden.  

In de onderstaande tabel wordt de waardering van de reizigers in 2020 over het gehele OV 

weergegeven  

 

Bron: KpVV CROW OV-Klantenbarometer 2020 

   Trein     Bus     Limburg   

 Station In Trein Totaal Halte In bus Totaal Halte Voertuig Totaal 

2015 6 51 57 83 79 162 89 130 219 

2016 15 55 70 86 126 212 101 18 282 

2017 101 205 306 384 633 1017 485 838 1323 

2018 90 176 266 342 741 1083 432 917 1349 

2019 145 258 403 343 692 1035 488 950 1438 

2020 67 159 226 267 1160 1427 334 1319 1653 

*2021 73 115 188 128 680 808 201 795 996 

 *periode tot en met oktober 2021      
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Wat opvalt is dat de drukte in het voertuig en de zichtbaarheid van personeel de laagste waardering 

krijgen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat door geldende coronamaatregelen in de voertuigen 

waaronder de 1,5 meter maatregel, de reiziger de drukte in het voertuig anders heeft beleefd.           

De lage waardering voor de zichtbaarheid van personeel kan te wijten zijn aan de keuze om 

personeel zo min mogelijk door de treinen te laten lopen vanwege potentieel besmettingsgevaar en 

de schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de eerste maanden van de corona- 

periode. Daarentegen heeft Arriva extra personeel ingezet om tijdens stationnementen extra 

schoonmaakwerkzaamheden in bussen en treinen te laten uitvoeren zoals het reinigen/ontsmetten 

van drukknoppen, tafeltjes, stangen ed.  

Uit de Personeelsmonitor Sociale Veiligheid Landelijk OV blijkt dat het rapportcijfer wat het 

personeel in Limburg geeft aan veiligheidsbeleving in 2020 is gedaald ten opzichte van 2018 en ook 

lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Het personeel van Limburg trein is het minst positief over de 

veiligheidsbeleving. Met een rapportcijfer van 5,5 is dit een daling t.o.v. 2018.                               

Objectief kan gesteld worden dat het percentage personeel dat één of meer strafbare en/of niet-

strafbare incidenten heeft meegemaakt in 2020 is gestegen ten opzichte van 2018 en het percentage 

slachtofferschap van bedreiging, lastigvallen en pesten en spugen is toegenomen ten opzichte van 

2018. Personeelsleden Limburg trein zijn het vaakst ooggetuige geweest van agressie of diefstal. Het 

slachtofferschap van strafbare als niet-strafbare incidenten ligt hiermee in Limburg boven het 

landelijk gemiddelde.                                                                                                                                       

Subjectief gezien is het oordeel van de sociale veiligheid van de machinisten het minst positief 

terwijl stewards de meeste strafbare en niet-strafbare incidenten meemaken. Het personeel voelt 

zich niet veiliger, maar ook niet onveiliger door COVID-19. Als uitzondering hierop voelt het 

personeel van Limburg trein zich onveiliger vanwege COVID-19.  

Opmerkelijk is het feit dat het personeel de sociale veiligheid lager waardeert dan de reiziger. Dit is 

te verklaren doordat sociale veiligheid voor de reiziger een randvoorwaarde is; de reiziger gaat ervan 

uit dat zijn of haar reis met Arriva altijd veilig is. Een reiziger is zich vaak alleen bewust van 

onveiligheid zodra er iets mis gaat. Elk incident zorgt daarbij voor een negatieve waardering. Voor 

personeel is het belangrijk dat zij zonder problemen het werk kunnen doen.  

 

In onderstaande tabel is de waardering van de veiligheid door het personeel weergegeven.  

 

Functie/ 
modaliteit NL 2018 

Arriva  
2018 

Limburg 
2018 NL 2020 

Arriva  
2020 

Limburg 
2020 

Bus 7,1 7,1 6,9 7,1 7 6,8 

Trein 6,9 6,6 5,9 6,3 6,1 
5,5 

Toezicht 6,6 6,4 5,2 6,4 6,6 

Rapportcijfer veiligheid door het personeel 2020 (bron: personeelsmonitor sociale veiligheid) 
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2.5. Conclusie regionale ontwikkelingen t/m 2020 
 
Sinds de start van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 waren er minder reizigers in het OV, 

frequente reizigers waaronder studenten, kantoorwerkers en toeristen waren niet of nauwelijks 

aanwezig in het OV en mogelijk is er zelfs sprake van een ander soort reiziger dan vóór de corona 

periode gelet op de ontwikkeling in de aard van de incidenten. Ook is door de wetgever aanvullende 

wet- en regelgeving opgesteld voor het reizen met het openbaar vervoer, zoals de verplichting tot 

het dragen van een mondkapje. Het toezicht en de handhaving hierop heeft mogelijk tot incidenten 

geleid die zonder COVID-19 niet hadden plaatsgevonden. 

De reiziger voelt zich in het algemeen veilig in het openbaar vervoer, en geeft ondanks corona een 

hoge waardering voor het reizen met het openbaar vervoer, daarentegen is het gevoel van sociale 

veiligheid bij het personeel afgenomen waarbij machinisten het minst positief zijn. Het vergroten 

van het veiligheidsgevoel van personeel is dan ook een belangrijk speerpunt voor het jaarplan 

sociale veiligheid 2022.   

Er is nog steeds sprake van een stijgende trend in het aantal geregistreerde A incidenten, om deze 

trend te doen dalen zullen ook in 2022 de benodigde acties worden genomen.  
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3. Basisplan sociale veiligheid Arriva 
 
Het sociaal veiligheidsplan 2017 is het basisplan sociale veiligheid bij de start van de concessie van 

Arriva Limburg. In de jaarplannen 2017 en 2018 is uitvoering ingegaan op de invulling van de 

bestekeisen van de Provincie Limburg door Arriva.  

In onderstaande opsomming wordt een overzicht gegeven van de bestek eisen die zijn doorgevoerd 

en nog steeds operationeel zijn.  

 

 

 Concessiehouder denkt mee om de veiligheid te verbeteren (bestek PRVL C.6.1) 

 Landelijke convenant sociale veiligheid OV 2012 (bestek PRVL C.6.2) 

 Concessiehouder neemt actief deel aan nieuwe convenanten (bestek PRVL C.6.3) 

 Concessiehouder zorgt ervoor dat SV op ten minste het huidige niveau blijft (cijfers 2013) 

(bestek PRVL C.6.4) 

 Stations, niet zijnde Intercitystations dienen te zijn voorzien van een in werking zijnde 

noodknopvoorziening (bestek PRVL C.6.5) 

 Melden van vernielingen bij haltes of stations (bestek PRVL 6.6)  

 Melden van incidenten door reizigers (bestek PRVL C.6.7) 

 Communiceren van huisregels (bestek PRVL C.6.8) 

 Cameravoorzieningen in het rijdende materieel (bestek PRVL C.6.9.) 

 Noodknopvoorziening materieel (bestek PRVL C.6.10.) 

 Beveiliging nachtlijnen (bestek PRVL C.6.11) 

 BOA bevoegdheid stewards (bestek PRVL C.6.12) 

 Minicamera (bestek PRVL C.6.13) 

 Aantal stewards Limburg (bestek PRVL C.6.14) 

 Voldoende gespreide inzet van toezichthoudend personeel (bestek PRVL C.6.15) 

 Rijdend en toezichthoudend wordt regelmatig en afdoende getraind (bestek PRVL C.6.16)  

 Afstortmogelijkheden (bestek PRVL C.6.17) 

 Opvang en nazorg (bestek PRVL C.6.18) 

 Kwartaalrapportage (bestek PRVL C.6.19) 

 Jaarlijks plan sociale veiligheid (bestek PRVL C.6.20) 
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4. Vorderingen jaarplan sociale veiligheid 2021 
 
Onderstaand een puntsgewijs statusoverzicht van de acties zoals die zijn opgenomen in het jaarplan 

sociale veiligheid 2021. Acties die niet volledig zijn afgerond en/of ook in 2022 actueel zijn zullen 

worden gecontinueerd in het planjaar 2022. 

 

4.1. Doelstellingen sociale veiligheid (bestek PRVL C.6.4) 
 
In de bestekeisen van de Provincie Limburg is opgenomen dat de Concessiehouder ervoor zorgt dat 

de sociale veiligheid op ten minste op het niveau van 2013 behouden blijft op de volgende aspecten:  

 Het gemiddeld rapportcijfer van de Reiziger voor sociale veiligheid in het Materieel 

(landelijke OV-klantenbarometer; bus 8,1 en trein 7,9); 

 Het percentage Reizigers dat cijfer 8,1 (Bus) en 7,9 (Trein) of hoger geeft voor sociale 

veiligheid in het Materieel (landelijke OV klantenbarometer); 

 Het gemiddelde rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van het personeel in de Concessie 

Limburg; 

o (Landelijke personeelsmonitor). 

 Het aantal incidenten (A, B, C afzonderlijk en totaal, naar Trein en Bus); 

 Het percentage zwartrijden (landelijke monitor zwartrijden).  

 

Status 2021: 

1. De doelstelling die de Provincie heeft gesteld ten aanzien van sociale veiligheid wordt op 

punt 1 gehaald. Veiligheid scoort gemiddeld een 8.3. Vanwege een aangepaste 

onderzoeksmethodiek (oorzaak corona) zijn de tevredenheidscijfers alleen uitgesplitst per 

modaliteit, dus geen details per vervoerder en niet naar (deel) concessie.  

De tevredenheidscijfers zijn hiermee dan ook representatief voor het openbaar vervoer in 

Limburg. 

 
Bron: KpVV CROW OV-Klantenbarometer 2020 
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2. Vanwege een aangepaste onderzoeksmethodiek (oorzaak corona) zijn de 

tevredenheidscijfers alleen uitgesplitst per modaliteit, dus geen details per vervoerder en 

niet naar (deel) concessie. 

 

3. De doelstelling van punt 3 wordt helaas nog steeds niet gehaald. Het gemiddelde 

rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van het personeel scoort in 2022 voor bus 6.8 en 

voor trein 5,5. 

 

4. De doelstelling van punt 4 wordt in 2021 gehaald, met de kanttekening dat er vanwege 

corona minder reizigers aanwezig zijn hetgeen van invloed kan zijn op het aantal incidenten  

 

 
Bron: DOVA overzicht ABC incidenten periode januari t/m september 2020 en 2021 

 

 

4.2. Service- & alarmzuil (SA-Zuil) met cameravoorziening op stations  
 
Arriva en de Provincie hebben uitvoerig overleg gehad over de invulling van de bestekeis en 

afspraken over de invoering gemaakt. Stations niet zijnde Intercitystations dienen te zijn voorzien 

van een in werking zijnde noodknopvoorziening (met directe verbinding naar ASL) en een bij gebruik 

van de noodknop werkende cameravoorziening op een centrale, afdoende plaats op ieder perron 

(bestek PRVL 6.5).  Daarnaast schrijft Arriva een projectplan voor een pilot met een mobiel 

camerasysteem. Nadat de pilot is uitgevoerd en de resultaten zijn geëvalueerd en positief zijn 

bevonden, neemt de Provincie een definitief besluit met betrekking tot wijziging van bestekeis C.6.5. 

Status 2021:  Arriva heeft alle stations, niet zijnde Intercitystations, voorzien van één   

  enkele  service- en alarmzuil met een in werking zijnde noodknopvoorziening  

  en een bij gebruik van de noodknop werkende cameraverbinding met de  

  Arriva verkeersleiding. Hiermee is het eerste deel van de actie gereed. 
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Actie:  Arriva start een project voor de pilot met een mobiel camerasysteem. De actie  

  is opgenomen in het jaarplan sociale veiligheid 2022, hoofdstuk 5.12. pagina 32. 

 
 

4.3. Preventieprogramma (sociale) veiligheid in het OV 
 
In het afgelopen jaar is Arriva bezig geweest met het opzetten en uitrollen van het OV-Lespakket, 

een lesprogramma speciaal bedoeld voor scholen in het VSO en S(B)O om kinderen te leren 

zelfstandig te reizen. Dit lespakket is een aanvulling op het al bestaande OV-partnership waarbij 

Arriva de Voor Elkaar Pas Oefenpas aanbiedt, een speciale OV-chipkaart die door scholen in het VSO 

en S(B)O gebruikt kan worden om onder lestijd met leerlingen op een laagdrempelige wijze met het 

OV te leren reizen. Arriva heeft dit lespakket aangeboden aan alle scholen die al een OV-partnership 

hadden. Daarnaast is het OV-lespakket (inclusief Voor Elkaar Pas Oefenpas) ook onderdeel van de 

ROVL menukaart voor Limburgse scholen.  

De onderstaande scholen maken op het moment gebruik van zowel de Voor Elkaar Pas Oefenpas als 

het OV-Lespakket: 

 

 SO VSO de Buitenhof 

 SBO de Piramide Gennep 

 De wijnberg Onderwijsexpertise SO/VSO 

 VSO Impuls LLV 

 SO VSO DE Ortolaan Heibloem 

 Herman Broerenschool VSO 

 SO/VSO DE Pyler 

 Catharinaschool VSO 

 SO VSO Mikado 

 VSO Adelante Valkenburg 

 VSO de Widdonckschool Weert 

 SO VSO Jan Baptist Kerkrade 

 VSO DE Ortolaan Roermond 

 

Status 2021:  Speciaal voor Limburg is er een filmpje gemaakt over hoe je dient te reizen met de 

  (Arriva) trein.  

Actie:   Arriva wil het leerlingenbestand in 2022 vergroten en het OV-lespakket ook geschikt 

  maken voor reguliere basisscholen (hoofdstuk 5.11. pagina 31). 

 
 

4.4. Samenwerken met diverse stakeholders  
 
Arriva wil in 2021 de samenwerking met de diverse stakeholders verder intensiveren. Goed 

samenwerken vormt de basis voor veilig openbaar vervoer. Arriva wil blijven participeren in de 

diverse overlegvormen met gemeentes, politie, NS, grensoverschrijdende partners en de 

veiligheidsregio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat alle veiligheidspartners elkaar 

goed en snel weten te vinden op het moment dat dit noodzakelijk is. Daarnaast geven de overleggen  
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Arriva de kans om de problematiek die wordt ervaren rond het thema veiligheid, periodiek te 

bespreken. Arriva wil de samenwerking met de diverse partners het komend jaar continueren en 

verder intensiveren o.a. door het sluiten van convenanten. Het voordeel van een convenant is dat er 

altijd teruggevallen worden op de structuur die met elkaar is afgesproken en dat er vaste 

contactpersonen zijn. 

Ook is Arriva in gesprek met andere stakeholders; zo zal Arriva een samenwerkingsconvenant sluiten 

met Connexxion. De categoriale beschikking wordt daarmee ook geldig binnen een aantal regio’s van 

CXX en vice versa. Voor de regio Limburg wordt het hierdoor makkelijker om elkaar te ondersteunen 

tijdens gezamenlijke acties of handhaving acties rondom Nijmegen en de Maaslijn.   

Vijf gemeenten in Gelderland en Noord-Brabant hebben een samenwerking opgericht om de 

problematiek met overlastgevende asielzoekers aan te pakken. De gemeenten zetten hiervoor extra 

toezichthouders in het zogenaamde ‘flying squad’ in. Dit bestaat uit toezichthouders domein 1 en 

domein 4 (welke bij CXX is ondergebracht), die in zowel woon-, winkelgebieden en het OV aan de 

slag gaan. De gemeenten hebben deze samenwerking op 8 september 2021 vastgelegd in een 

convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers openbare 

ruimte’. De vervoersbedrijven zijn hier geen partij in maar kijken wel mee voor het gedeelte OV 

omdat zij zowel bus- als treinlijnen hebben in het gebied.  Een mooie samenwerking! 

Arriva heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Duitse ASEAG en is in gesprek met andere 

stakeholders om samenwerkingen rondom veiligheid te intensiveren en in die hoedanigheid een 

samenwerkingsconvenant te sluiten met Connexxion. Dit convenant maakt het mogelijk dat Arriva 

en Connexxion in elkaars voertuigen kunnen controleren en indien nodig te handhaven.  

Status 2021: Door de Coronacrisis en het daarmee wegvallen van fysieke afspraken is het Arriva 

niet gelukt om in 2021 een convenant af te sluiten met de Lijn en de TEC.   

 

Actie:   Het Samenwerkingsconvenant Arriva-Connexxion wordt getekend op maandag 29 

 november 2021 te Zwolle, in planjaar 2022 wordt hier verdere uitvoering aan 

 gegeven o.a. door gezamenlijke acties. Dit sluit aan bij de samenwerking met het 

 flying squad vanuit het convenant ‘Aanpak van overlastgevende asielzoekers 

 openbare ruimte’. 

 Samenwerkingsconvenanten met de Lijn en TEC opnieuw onderzoeken. 

  

4.5. Op afstand uitlezen van camera’s in de bus 
 
Door het vergroten van de kans om een dader op heterdaad te betrappen of de pakkans van daders 

te vergroten, geeft Arriva een preventief signaal af naar de maatschappij en naar medewerkers en 

ontlast Arriva het justitieel apparaat. Met grote regelmaat worden er door de politie camerabeelden 

gevorderd van een strafbaar feit gepleegd in of buiten de bus. Door het direct beschikbaar hebben 

van de beelden kan de politie op basis hiervan direct actie ondernemen. Normaliter duurt het enkele 

dagen voordat de beelden beschikbaar zijn voor de politie, waardoor er vertraging optreedt in het 

gehele proces.  

Het in 2019 gestarte project om het op afstand uitlezen van bus camerabeelden mogelijk te maken is 

afgerond.  

 



Pagina 20 van 34 

 

4.6. Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) 
 
Sinds 2018 is in Nederland de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) van kracht. Arriva 

volgt de AvG met betrekking tot camerabeelden in haar voertuigen en heeft de procedure omtrent 

het cameratoezicht afgestemd met de Provincie Limburg. Arriva heeft een gerechtvaardigd belang 

om camera’s te plaatsen. Medewerkers en reizigers worden namelijk beter beschermd door het 

plaatsen van camera’s in de voertuigen. Door het cameratoezicht kan mogelijk een gewelddadig 

incident voorkomen worden. De opgenomen camerabeelden worden een aantal dagen bewaard en 

dan automatisch gewist door nieuwe beelden.  

Alleen bij een incident worden de beelden veiliggesteld en middels een vordering overgedragen aan 

de politie. Ook aangaande gegevensbescherming van reizigers volgt Arriva strikt de AvG, de 

aangestelde security manager borgt dit in de Arriva organisatie. 

Status 2021:  Doorlopende actie 

Actie:   Continueren in planjaar 2022 

 
 

4.7. Controleacties 
 
Arriva wil doorgaan met de gerichte controle acties bij bus en trein. Het doel van deze gerichte 

controle acties is het aanpakken van “hotspots” in het vervoersgebied. Om meer daadkracht te 

genereren worden deze acties samen met de politie en NS uitgevoerd. Daarnaast gaat Arriva door 

met de actieweken met de ROC’s HTV. In deze actieweken wordt een week lang de gehele dag door 

controleacties uitgevoerd bij bus en trein. Ook heeft Arriva afspraken met politie om wekelijks 

gezamenlijk controle acties te doen. 

Status 2021:  Gereed    

Actie:   Continueren in planjaar 2022 

 
 

4.8. Verbeterplan stewards  
 
In januari 2019 is de personeelsmonitor sociale veiligheid gehouden. In deze monitor geven 

medewerkers aan hoe veilig ze zich voelen bij de uitoefening van hun werk. Met name de groep 

stewards (boa) van Arriva gaf aan dat ze zich steeds minder op hun gemak voelen. Uit dialoogsessies 

die met de stewards zijn gehouden, blijkt dat ze zich niet serieus genomen voelen door hun 

werkgever. Voor hun gevoel zijn ze een timmerman zonder hamer. Voor Arriva is dit de reden 

geweest om samen met de stewards een verbeterplan op te stellen. Door middel van een 

projectmatige aanpak zijn de problemen in kaart gebracht en opgepakt.  

Status 2021:  Stewards voelen zich meer serieus genomen en gezien door de organisatie.  

  Ook neemt een afvaardiging van stewards deel aan een kwaliteitsgroep die  

  onderzoekt hoe het veiligheidsgevoel onder het personeel vergroot kan worden. De 

  acties die hieruit voortvloeien zijn er enerzijds op gericht de stewards/boa’s beter te 

  faciliteren en te ondersteunen, anderzijds om zowel de subjectieve- en objectieve 

  veiligheid te verbeteren (hoofdstuk 5.1.2. pagina 23). 

  



Pagina 21 van 34 

 

In onderstaande tabel een opsomming van de punten en de status 2021; 

Dashboard en overleg  

Duidelijke KPI's en opvolging door teammanager en management team gereed 

Landelijke vakgroep stewards gereed 

Directe terugkoppeling Boetebeheer aan stewards kwaliteit boetes en PV gereed 

Landelijk overleg met alle stakeholders in het stewardproces gereed 

Handboeken en informatie  

Handboek stewards vernieuwen gereed 

Boetebeleid Arriva herzien gereed 

Arriva drive app gaan gebruiken als informatiesysteem. gereed 

Middelen  

Nieuw uniform  lopend 

Koppelriem voor attributen gereed 

Controleapparaat vernieuwen gereed 

Body Cam vernieuwen gereed 

Telefoon vernieuwen gereed 

 

Actie: Het actiepunt nieuw uniform wordt gecontinueerd in het jaarplan sociale veiligheid 2022, 

hoofdstuk 5.1.2. pagina 23.                                                                                                                          

Mogelijkheden om het uniform (binnen de concessie) aan te passen worden onderzocht in 

de kwaliteitsgroep naar aanleiding van uitkomsten personeelsmonitor 2020. Afhankelijk van 

de uitkomst van dit onderzoek zal er al dan niet een nieuw uniform dan wel een aanpassing 

op het huidige uniform worden doorgevoerd.  

 
 

4.9. Vervoersverbod en stationsverbod 
 
Arriva wil graag de mogelijkheid hebben om overlast gevende reizigers en notoire zwartrijders het 

reizen in de treinen door middel van een OV-verbod te ontzeggen. Onder het OV-verbod wordt 

verstaan een verbod om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een specifiek 

traject (bijvoorbeeld Heerlen – Maastricht) of alle trajecten in de provincie. Daarnaast is Arriva de 

mogelijkheden aan het onderzoeken om net als NS uit name van ProRail een stationsverbod te 

kunnen opleggen.  

Status 2021:  Geen uitvoering aan gegeven. 

Actie:   Opgenomen in het jaarplan sociale veiligheid 2022, hoofdstuk 5.6. pagina 28. 

 
 

4.10. Uitvoering geven aan het vernieuwde convenant sociale veiligheid OV 2020 
 
In juli 2020 is het vernieuwd convenant sociale veiligheid OV getekend door de deelnemende 

partijen. De ambitie van het convenant is de tot stand gekomen samenwerking, delen van kennis, 

uitwisselen van informatie, vergroten innovatie en het behaalde niveau van sociale veiligheid te 

behouden en waar mogelijk te verbeteren. Uitgangspunt van het convenant is dat Partijen werken 

vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het sociale-veiligheidsbeleid. Het 

convenant ziet niet toe op het inrichten dan wel vervangen van crisisorganisaties in geval van 

grootschalige sociale veiligheidsincidenten.                                                                                                     

In planjaar 2021 heeft Arriva uitvoering geven aan de gemaakte afspraken uit het convenant.   
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4.11. Verbod gezichtsbedekkende kleding  
 
In augustus 2019 is in Nederland de nieuwe wet gezichtsbedekkende kleiding van kracht geworden. 

Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, zorginstellingen, 

overheidsgebouwen en in het openbaarvervoer. De overheid voert de wet op die locaties in omdat 

gezichtsherkenning daar noodzakelijk is.  

Arriva heeft samen met de overige vervoerders afgesproken de aantallen keren dat iemand meewilt 

reizen met gezichtsbedekkende kleding, te registeren in de incidentenregistratie (onder 

aanleidingcode T12 en C-code C4). Zodoende kan er een goed landelijk inzicht verkregen worden. 

Status: Doorlopende actie 

Actie:  Continueren in jaarplan 2022 
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5. Jaarplan sociale veiligheid 2022 
 
‘Arriva biedt een veilige werkomgeving en veilige reiservaring, door veiligheid serieus te nemen en te 

verankeren in de organisatie’ 

Het is mogelijk om (sociale) veiligheid te beïnvloeden. Om objectieve veiligheid te beïnvloeden 

neemt Arriva maatregelen die het aantal incidenten kunnen beïnvloeden. Om deze incidenten te 

beperken en te voorkomen wordt er nauw samengewerkt met andere veiligheidspartners uit het 

werkveld, o.a. politie, andere vervoerders, opdrachtgevers, Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat en met gemeenten. 

Om de subjectieve veiligheid te beïnvloeden draait het volkomen om het gevoel van de reiziger en 

de werknemer. Dit is een lastig iets om in te schatten, omdat gevoel gepaard kan gaan met veel 

factoren. Als een volledig objectief veilige reis is gefaciliteerd, kan een reiziger zich alsnog onveilig 

hebben gevoed door bijvoorbeeld graffiti, verkeersdrukte, slechte weersomstandigheden ed.  

 

 

5.1. Verbeteren sociale veiligheid (bestek PRVL C.6.4) 
 
In de bestekeisen van de Provincie Limburg is opgenomen dat de Concessiehouder ervoor zorgt dat 

de sociale veiligheid op ten minste op het niveau van 2013 behouden blijft op de volgende aspecten:  

1. Het gemiddeld rapportcijfer van de Reiziger voor sociale veiligheid in het Materieel 

(landelijke OV-klantenbarometer; bus 8,1 en trein 7,9). 

2. Het percentage Reizigers dat cijfer 8,1 (Bus) en 7,9 (Trein) of hoger geeft voor sociale 

veiligheid in het Materieel (landelijke OV klantenbarometer). 

3. Het gemiddelde rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van het personeel in de Concessie 

Limburg (Landelijke personeelsmonitor). 

4. Het aantal incidenten (A, B, C afzonderlijk en totaal, naar Trein en Bus). 

5. Het percentage zwartrijden (landelijke monitor zwartrijden).   

 

 

5.1.1. Het gemiddelde rapportcijfer van de reiziger in het materieel 
 

Actiepunt 5.1.3, het aantal incidenten A-B en C, en actiepunt 4.5, controleacties, draagt tevens bij 

aan het verhogen van het gemiddeld rapportcijfer van de Reiziger voor sociale veiligheid in het 

Materieel  

 

5.1.2. Het gemiddelde rapportcijfer voor het veiligheidsgevoel van het personeel  
 

Het streven van het beleid sociale veiligheid van Arriva is dat in 2023 alle operationele 

medewerkers zich aantoonbaar meer gekend voelen in hun sociale veiligheid. Om dit te 

bewerkstelligen zijn een hoofddoel en twee subdoelen gedefinieerd die zowel met subjectieve 

veiligheid (het veiligheidsgevoel) als objectieve veiligheid (feitelijke incidenten) hebben te maken: 

A. ‘Iedere medewerker is in 2023 op de hoogte van de werkzaamheden op het gebied van 

sociale veiligheid en worden bij ontwikkelingen hierin betrokken en over geïnformeerd’. 

 

i. ‘Iedere directe medewerker heeft kennis van wat er gebeurt met sociale 

veiligheidsmeldingen zoals landelijke registratie van incidenten en de daaruit opgemaakt 
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analyses’. Specifiek wordt bedoeld dat in 2023 iedere directe medewerker (chauffeurs, 

stewards en machinisten) weten wat er gebeurt met een sociale veiligheidsmelding. Dit 

is te meten door middel van de personeelsmonitor. Deze doelstelling heeft direct 

invloed op hoe medewerkers de inzet op veiligheid ervaren binnen Arriva en daarmee 

de subjectieve veiligheid.  

 

ii. ‘Er wordt van A1, A2, en A3 incidenten standaard aangifte gedaan in 2023 en 

daarbovenop wordt bij deze aangiftes altijd teruggekoppeld bij uitkomsten’. Er wordt 

bedoeld dat dat bij alle aangiftewaardige geweldsincidenten van deze categorieën 

aangifte wordt gedaan. Aangifte wordt gedaan wordt bij de politie gedaan onder de 

categorie Veilig Publieke Taak. Zo wordt enerzijds erkenning gegeven aan het leed dat 

gedaan is en anderzijds naar gerechtigheid gestreefd voor de medewerker, het 

slachtoffer. Een terugkoppeling van uitkomsten is hierbij een belangrijk aspect, zo wordt 

de situatie gecreëerd dat de werknemer op Arriva kan rekenen. Om te werken aan de 

manier van aangiftes en deze constanter in te dienen en te monitoren heeft er binnen 

Arriva met succes een pilot gedraaid met een advocatenkantoor die de medewerker kan 

bijstaan. Deze pilot zal worden overgenomen in de regio Limburg. 

 

Daarnaast heeft in het najaar van 2021 naar aanleiding van het tegenvallende rapportcijfer uit de 

recente personeelsmonitor  een onderzoek plaatsgevonden onder de medewerkers: in een zgn. 

kwaliteitsgroep, waarin een vertegenwoordiging van het personeel en het management, is het 

resultaat van de personeelsmonitor uitvoerig besproken. Vervolgens is door middel van de Lean 

systematiek gekeken naar de sociale veiligheid en het veiligheidsgevoel van personeel in de regio 

met als doel; ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons personeel zich veiliger voelt?’ Vanuit een zgn. 

‘Brown paper’ sessie zijn categorieën met bijbehorende onderwerpen benoemd van waaruit acties 

zullen worden gedefinieerd in een samenwerking tussen personeel en management op de 

onderwerpen; 

 Werkwijze / Beleid 

 Stakeholders 

 Middelen 

 Communicatie 

De acties die hieruit voortvloeien zijn er enerzijds op gericht de stewards/boa’s beter te faciliteren 

en te ondersteunen, anderzijds om zowel de subjectieve- en objectieve veiligheid te verbeteren.                    

Om opvolging, voortgang en resultaat van deze acties te monitoren en te borgen is met de 

kwaliteitsgroep een nieuwe bijeenkomst gepland voor Q1-2022. 
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Het actiepunt ‘nieuw uniform voor stewards’ uit het jaarplan sociale veiligheid 2021 is onderwerp 

binnen de kwaliteitsgroep. Mogelijkheden om het uniform (binnen de concessie) aan te passen 

zullen worden onderzocht en afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal er al dan niet een 

nieuw uniform dan wel een aanpassing op het huidige uniform worden doorgevoerd.  

Een concrete actie die direct zal worden ingevoerd is dat sociale veiligheid een vast 

gespreksonderwerp wordt in de periodieke balansgesprekken met de individuele medewerker.  

Concreet: 

 Iedere directe medewerker heeft kennis van wat er gebeurt met sociale 

veiligheidsmeldingen zoals landelijke registratie van incidenten en de daaruit opgemaakt 

analyses’. 

 Er wordt van A1, A2, en A3 incidenten standaard aangifte gedaan in 2023 en daarbovenop 

wordt bij deze aangiftes altijd teruggekoppeld bij uitkomsten’ 

 Voortgang kwaliteitsgroep in 2022 met opvolging en monitoring van acties die het 

veiligheidsgevoel van het personeel moeten verhogen (meetbaar in personeelsmonitor 

editie 2022) 

 Sociale veiligheid wordt een vast gespreksonderwerp In de periodieke balansgesprekken die 

door de leidinggevenden worden gehouden met de individuele medewedwerker.  

 (Sociale) veiligheid staat standaard als eerst op de overleg agenda van managementoverleg 

in de regio. 

 

De hierboven genoemde doelen moeten ertoe bijdragen dat het veiligheidsgevoel van de 

medewerkers zal verbeteren. Meetbaar in de Personeelsmonitor editie 2022.  

 

5.1.3. Het aantal incidenten (A, B, C afzonderlijk en totaal, Trein en Bus). 
 

Vervoerders zijn verplicht om hun incidenten te registreren. Dit doen zij op basis van de ABC-

methodiek. De stads- en streekvervoerders en de politie registreren hun incidenten in Trias, een 

gezamenlijke database die voort komt uit een samenwerking tussen vervoersbedrijven, politie en 

gemeentelijke opsporingsambtenaren. 

Het registeren van ABC- incidenten heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de sociale veiligheid in 

het openbaar vervoer om tot een betere aanpak van onveiligheid te komen. Aan de registratie van 

incidenten door vervoerders wordt op meerdere vlakken nog gewerkt. In 2017 is de landelijke 

uniforme incidentregistratie de ABC-methodiek voor het laatst geactualiseerd. Vanwege de 

maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de behoefte om met elkaar landelijke en 

lokale trends te kunnen vaststellen, hebben verschillende partijen de wens uitgesproken om de ABC-

registratie opnieuw onder de loep te nemen. Dit is onderwerp is onderdeel van de aan het landelijk 

convenant gekoppelde ‘onderzoeksagenda’ sociale veiligheid  

Ook in het planjaar 2022 zal het personeel gestimuleerd worden om incidenten te melden, waarbij 

ook de definitie van iedere categorie steeds duidelijker wordt en de registratie vollediger en 

daarmee ook betrouwbaarder wordt. Immers niet gemeld is niet geteld. Inherent hieraan is dat het 

aantal geregistreerde incidenten paradoxaal kan toenemen, echter hoeft dit niet direct tot zorg te 

leiden; een toename in incidentmeldingen levert ook meer inzicht op waardoor er (op data) gerichte 

controles of acties ingezet kunnen worden.  
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Naast het consequenter en vollediger melden van incidenten door personeel, zullen ook de data-

analyses besproken worden met de leidinggevenden van rijdend personeel en stewards waaronder 

de regionale SV -kwartaalrapportage, om het verloop te vergelijken met het landelijk beeld, 

opvallend heden uit te lichten en eventuele concrete actiepunten te formuleren.  

 
 
 
 

5.2. Structurele samenwerking met alle partijen 
  
Arriva wil in 2021 de samenwerking met de diverse stakeholders verder intensiveren. Goed 

samenwerken vormt de basis van veilig openbaar vervoer. Arriva wil blijven participeren in de 

diverse overlegvormen met gemeentes, politie, NS, grensoverschrijdende partners en de 

veiligheidsregio. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat alle veiligheidspartners elkaar 

goed en snel weten te vinden op het moment dat dit noodzakelijk is. Daarnaast geven de overleggen 

Arriva de kans om de problematiek die wordt ervaren rond het thema veiligheid, periodiek te 

bespreken. Arriva wil de samenwerking met de diverse partners het komend jaar continueren en 

verder intensiveren door het sluiten van convenanten.   

 

1. Grensoverschrijdende samenwerking: 

Arriva zoekt actief de samenwerking op met de internationale partners en de politie in 

België en Duitsland om te zorgen dat bij een eventuele calamiteit (aanrijding of incident 

veiligheid) de partners elkaar snel kunnen vinden en kennis hebben van de geldende 

procedures in het buitenland. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, kunnen 

calamiteiten in het buitenland adequaat worden opgepakt.  

Arriva is voornemens om samenwerkingsconvenanten met de Lijn en TEC af te sluiten. Het 

voordeel van een convenant is dat er altijd teruggevallen kan worden op de structuur die 

met elkaar is afgesproken en dat er vaste contactpersonen zijn 
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2. Samenwerkingsconvenant Arriva-Connexxion: 

Het convenant maakt het mogelijk dat Arriva & Connexxion in elkaars voertuigen kunnen 

controleren en handhaven. Dit maakt het mogelijk dat er gezamenlijke acties gelopen 

kunnen worden in elkaars voertuigen, tevens vergroot dit de onderlinge samenwerking. 

 

3. In en rond Nijmegen CS is extra en structureel toezicht met boa-bevoegdheid nodig om overlast 

te voorkomen en (veel)plegers het signaal te geven dat er huisregels gelden en dat hierop wordt 

toegezien en gehandhaafd. In 2021 is er gestart met een Flying Squad bestaande uit boa’s 

domein I (openbare ruimte) en een boa domein IV (openbaar vervoer). Om voldoende toezicht 

te continueren in 2022 zullen de vervoerders eigen personeel in blijven zetten en nog slimmer 

en intensiever samenwerken met politie, gemeente-boa en het Flying Squad team. 

 
5.3. Inzet bij evenementen 
 
Limburg heeft een rijke traditie aan (grootschalige) evenementen. Voorbeelden van grote 

evenementen zijn Pinkpop en de Nijmeegse 4-daagse, maar ook festiviteiten rondom Carnaval 

worden jaarlijks goed bezocht. Regelmatig maken grote aantallen reizigers hiervoor gebruik van het 

openbaar vervoer. Arriva richt zicht op de evenementenkalender zoals die door ProRail wordt 

gedeeld en de informatie die vanuit de gemeenten en organisatoren wordt ontvangen. Daarnaast 

gaat Arriva ook actief op zoek naar evenementen die van invloed kunnen zijn op het openbaar 

vervoer. 

In 2021 zijn er nauwelijks evenementen georganiseerd vanwege Covid-19. Voor 2022 zal de inzet bij 

evenementen binnen de overlegstructuur worden geagendeerd zodat de samenwerkingsafspraken 

over de inzet van personeel en vervoer wordt geborgd. 

 

5.4. Controleacties 
 
Arriva wil in het planjaar 2022 doorgaan met de gerichte controle acties bij bus en trein. Het doel 

van deze gerichte controleacties is het aanpakken van “hotspots” in het vervoersgebied.  

Om meer daadkracht te genereren worden er acties in samenwerking met de politie en NS 

uitgevoerd. Daarnaast gaat Arriva in 2022 door met de actieweken met de ROC’s HTV. In deze 

actieweken wordt een week lang de gehele dag door controleacties uitgevoerd bij bus en trein.  

Vanuit het samenwerkingsconvenant tussen Arriva en Connexxion en vanuit het Convenant 

‘Samenwerkingsovereenkomst bij de aanpak van overlastgevende asielzoekers openbare ruimte’ 

zullen er ook gezamenlijk acties worden gehouden in bus en trein vanuit en richting Nijmegen. 
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5.5. Uitbreiding bevoegdheden stewards/BOA (geweldsbevoegd) 
 
Geweld en agressie tegen boa’s wordt niet getolereerd. In april 2021 heeft Arriva een verzoek tot 

wijziging van het categoriale Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ingediend, het besluit is 

gepubliceerd in de Staatscourant op 12 juli 2021 en is geldend vanaf 13 juli 2021.  De wijziging heeft 

betrekking op een uitbreiding van bevoegdheden benoemd in artikel 7, eerste lid, derde lid en vierde 

lid (vervoersfouillering), van de politiewet 2012 met gebruikmaking van handboeien. 

De boa OV treedt op als (het risico bestaat dat) de orde, rust, veiligheid of 

een goede bedrijfsgang wordt verstoord. De aanvullende bevoegdheden, 

zichtbaar in de uitstraling en het dragen ervan, werkt preventief en verkleint 

de kans op escalatie en incidenten. Het toekennen van geweldsmiddelen 

wordt afhankelijk gesteld van de in redelijkheid te verwachten kans dat de 

boa bij de vervulling van zijn functie met geweld of dreiging van geweld 

wordt geconfronteerd. 

Een uitbreiding van bevoegdheden vraagt ook om een aanpassing in (interne) taakomschrijvingen en 

verwachtingen. Om de uitbreiding van de geweldsbevoegdheden en geweldsmiddelen (o.a. 

identiteitsfouillering, veiligheidsfouillering, vervoersfouillering en handboeien) op een gedegen wijze 

binnen Arriva in te voeren wordt er in een projectgroep gewerkt om de visie en doelstellingen, 

opleiding, selectie en werkwijze verder uit te werken. Planning is om de stewards/boa’s in planjaar 

2022 op te leiden voor de aanvullende bevoegdheid. 

 

5.6. Vervoersverbod en stationsverbod 
 
Arriva wil graag de mogelijkheid hebben om overlast gevende reizigers en notoire zwartrijders het 

reizen in de treinen door middel van een OV-verbod te ontzeggen. Onder het OV-verbod wordt 

verstaan een verbod om gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van een specifiek 

traject (bijvoorbeeld Heerlen – Maastricht) of alle trajecten in de provincie. Daarnaast is Arriva de 

mogelijkheden aan het onderzoeken om net als NS uit name van ProRail een stationsverbod te 

kunnen opleggen.  

De overall doelstelling is het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel te vergroten, daarnaast wil 

Arriva als vervoerder haar grenzen aangeven door notoire zwartrijders, overlastplegers of 

geweldplegers het openbaarvervoer te ontzeggen. Concreet betekent dit dat Arriva met de invoering 

van het vervoersverbod de onderstaande doelstellingen wil behalen; 
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 Minder zwartrijders; 

 Minder overlastplegers of geweldplegers; 

 Verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers en personeel; 

 Goede werkbare situatie voor stewards; 

 Het niet verstoren van de dienstregeling  
 

     Een OV-verbod kan worden opgelegd op grond van artikel  

     70 t/m 74 van de Wet personenvervoer 2000. Dit betekent dat 

     een boa een verbod kan opleggen;         

     -  wanneer de boa te maken krijgt met een overlast- of  

  geweldpleger; 

     - De boa de zwartrijder voor de vijfde keer betrapt.  

5.7. Bedrijfsnoodorganisatie 
 
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied 

van bedrijfshulpverlening. Eén van de maatregelen is het opzetten van een BHV-organisatie en het 

aanstellen van bedrijfshulpverleners. 

Arriva heeft een bedrijfsnoodorganisatie wat onderdeel is van het Arbomanagement-systeem, en 

hierin het BHV plan, ontruiming- en calamiteitenplan beschreven om bij calamiteiten op een juiste 

wijze te kunnen handelen. Tevens dient dit plan schade voor de continuïteit van de organisatie te 

voorkomen.  Risico’s worden benoemd in de RI&E, deze wordt elk jaar door de preventie-

medewerker (manager QHSE) samen met de teammanager in de regio opgesteld. Vanuit de RI&E 

worden acties ondernomen om risico’s weg te nemen, de zogenaamde restrisico’s worden afgedekt 

door de bedrijfsnoodorganisatie. Op elke Arriva vestiging is een BHV-plan aanwezig. 

De wet schrijft voor dat er altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig moeten zijn. Om een 

goede BHV organisatie in de Concessie te borgen en er voor te zorgen dat personeel goed is 

voorbereid op ongevallen en calamiteiten zijn er voor het planjaar 2022 de navolgende acties: 

 Naast indirect personeel zal in 2022 ook gestart worden met het opleiden van 

buschauffeurs, stewards en machinisten tot bedrijfshulpverlener; 

 Er zullen ontruimings- en milieuoefeningen plaatsvinden voor het trainen op crisis situaties; 
 Ontruimings- en milieuoefeningen worden geëvalueerd op verbeterpunten. 

 

5.8. Opvang en nazorg 
 
Elke medewerker van Arriva kan te maken krijgen met een ingrijpende gebeurtenis tijdens het werk, 

te denken aan agressie, een ongeval ed. Helaas is niet altijd te voorkomen dat een medewerker met 

een dergelijke situatie te maken krijg. Om medewerkers goed op te vangen en ondersteuning te 

kunnen bieden, direct na een ernstige gebeurtenis en op de langere termijn heeft Arriva een eigen 

wachtdienstorganisatie bestaande uit medewerkers die opgeleid zijn om direct eerste opvang te 

kunnen verlenen na een ingrijpende gebeurtenis. Daarnaast is er 2019 gestart met een zogenaamd 

‘Team Collegiale Opvang’, dit is een netwerk van Arriva collega’s die een luisterend oor willen beden 

aan collega’s. Zij hebben veelal zelf ook een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt en begrijpen 

daarom goed wat een medewerker doormaakt na een ingrijpende gebeurtenis. Daarnaast kan er 

direct, of op een later tijdstip professionele hulpverlening worden ingezet.  
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In 2021 hebben de leden van het TCO (team collegiale opvang) een herhalingscursus gevolgd, 

verzorgt door ContexT training Nederland. In de training wordt gebruik gemaakt van realistische 

situaties waarbij gewerkt wordt met trainingsacteurs, hierdoor worden de medewerkers nog beter 

uitgerust om collega’s te kunnen ondersteunen. 

In het planjaar 2022 worden onderstaande acties genomen om de opvang en nazorg in de Concessie 

verder te optimaliseren: 

 Nascholing wachtdienstfunctionarissen in theorie en praktijk 

 Nascholing TCO-leden in theorie en praktijk 

 

 

5.9. Service Teams 
 
Arriva wil het veiligheidsgevoel van zowel de reiziger als het personeel tijdens de rit en bij de halte 

vergroten, maar ook het aantal slachtoffers van incidenten verminderen. Daartoe worden onder 

andere verschillende teams ingezet ten behoeve van de veiligheid; 

1. Inzet van personeel met boa-bevoegdheid (stewards); 

2. Inzet van extern personeel en stagiaires. Dit zijn veelal studenten van de opleiding 

Handhaving, Toezicht en Veiligheid (HTV); 

3. Inzet van personeel zonder boa-bevoegdheid. Dit kunnen personen zijn die via trajecten 

vanuit UWV en dergelijke bij een bedrijf werkzaamheden uitvoeren. 

Arriva is in februari 2021 in Zuid-Limburg gestart met de inzet van het Service Team bestaande uit 

10-15 medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De medewerkers doen gedurende 

een periode van 6 maanden arbeidsritme en werkervaring op om daarna, waar mogelijk, door te 

stromen binnen de Arriva organisatie of voor een grotere kans van slagen op een baan extern.  Het 

Service Team is zichtbaar aanwezig op perrons en in voertuigen. Enerzijds verlenen ze service aan de 

reiziger, anderzijds houden ze toezicht in het OV. Werkzaamheden bestaan o.a. uit:  

 Informatievoorziening op perrons en bij verstoringen treinverkeer 

 Instapbegeleiding 

 Keerpuntreiniging bus en trein 

 Fietsenstallingen op stations opruimen  

 Onveilige situaties melden 

 Extra begeleiding bij evenementen 

De aanwezigheid van het Service Team vergroot de sociale veiligheid in het openbaar vervoer en op 

de (vaak afgelegen) stations.  

 

In het planjaar 2022 zal de inzet van het Service Team in Zuid-Limburg worden voortgezet en wordt 

gestart met een Service Team in Noord-Limburg. 

 

5.10. Pilot Gastheer en Gastvrouw op het station 
 
Onze buschauffeurs, machinisten en stewards zijn ons visitekaartje en daarmee tevens gastheren en 

gastvrouwen in ons materieel. Daarnaast hebben we op en nabij de grotere stations een Service 

Team lopen, ook zij verlenen service aan reizigers. Op een aantal grote stations in de regio is een 
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Arriva OV-Servicepunt, echter liggen deze servicepunten verder van de perrons waardoor er een 

behoorlijke loopafstand moet worden afgelegd. Dit betekent ook dat incidentele reizigers (zoals 

toeristen) en reizigers die op- of overstappen een servicepunt wellicht niet weten te vinden. Ook 

door het veranderende reisgedrag en de invoering van nieuwe betaalsystemen kan de aanwezigheid 

van een gastheer/gastvrouw op het station een goede aanvulling zijn. Een bijkomend voordeel is dat 

de sociale veiligheid op en nabij stations wordt vergroot.  

Als pilot zal met ingang van november 2021 voor de duur van een haf jaar gestart worden met de 

inzet van een gastheer/gastvrouw op station Venlo. Er zijn veel reizigers die zoekende zijn, vaak 

afkomstig uit de trein vanuit Kaldenkirchen en verder willen reizen binnen Nederland.                          

De werkzaamheden worden verricht door medewerkers van het Service Team. In het begin van 

maandag tot en met vrijdag in een dagdienst en bij voldoende medewerkers volgens de 

openingstijden van het OV-Servicepunt (7.00 uur - 19.00 uur) en in het weekend. 

5.11. Preventieprogramma (sociale) veiligheid in het OV 
 
Voorlichting aan jongeren blijkt in de praktijk al jaren een goed instrument te zijn om het gedrag te 

beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die zich bewust zijn van hun eigen gedrag en de 

effecten van hun ongewenste gedrag op de medereizigers en het personeel, eerder in staat zijn om 

dit gedrag aan te passen.  

Arriva heeft een lesprogramma ontwikkelt speciaal bedoeld voor scholen in het VSO en S(B)O om 

kinderen te leren zelfstandig te reizen. Dit lespakket is een aanvulling op het al bestaande OV-

partnership waarbij Arriva de Voor Elkaar Pas Oefenpas aanbiedt, een speciale OV-chipkaart die door 

scholen in het VSO en S(B)O gebruikt kan worden om onder lestijd met leerlingen op een 

laagdrempelige wijze met het OV te leren reizen.  

We zetten in op een vergroting van het leerlingenbestand per deelnemende gemeente, dit doen we 

door: 

 Online het OV-les programma onder de aandacht te brengen bij gemeentes en lokale 

scholen via het ROVL; 

 Opstapdagen te verzorgen bij lokale scholen; 

 Op meerdere momenten per jaar contact hebben met gemeentes om samen met hen de 

scholen te enthousiasmeren dit programma te gebruiken. 

Het OV-lesprogramma werkt het beste als gemeentes ook meedoen met de Voor Elkaar Pas. Zo 

kunnen leerlingen ook naadloos overstappen vanuit de taxi naar de bus, zonder dat ouders hier 

bijvoorbeeld extra uitgaves voor hebben. Op het moment geven bijna alle grote gemeentes in 

Limburg al Voor Elkaar Passen uit, op een paar na. Om ervoor te zorgen dat de groei blijft, is Arriva 

bezig om nieuwe gemeentes te enthousiasmeren om deel te nemen aan het programma. We zetten 

in op kansrijke gemeentes met een goede OV omsluiting, de meest kansrijke gemeentes zijn: 

Roermond, Echt-Susteren, Stein en Beekdaelen.  

Ook wordt het OV-lesprogramma, dat nu nog specifiek voor scholen in het VSO, B(S)O en de Voor 

Elkaar Pas bedoeld is aangepast om het ook geschikt te maken voor het reguliere basisonderwijs en 

zullen dit dan ook via het ROVL gaan aanbieden aan alle basisscholen in Limburg 
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5.12. Pilot mobiele cameravoorziening op stations  
 

Als vervolg op de openstaande actie uit het jaarplan sociale veiligheid 2021, hoofdstuk 4.2 pagina 17, 

zal Arriva een project starten voor de pilot met een mobiel camerasysteem. Het doel van de pilot is 

om te onderzoeken of camerabewaking op kleine treinstations in Limburg ongewenst gedrag, zoals 

criminaliteit en vernielingen kan verminderen. Hiervoor wordt een mobiele camerabewaking 

geplaatst op één of twee treinstations. Op die stations wordt de omvang van de problemen 

(criminaliteit en vernielingen) gedurende zes maanden na plaatsing van de camera’s gemonitord. 

Dat gebeurt op basis van de volgende informatiebronnen: 

• Meldingen Arriva personeel via eigen registratiesysteem (ASL en OV-pocket) 
• Meldingen vernielingen en andere incidenten via NS Stations 
 

Deze cijfers worden aangevuld met informatie over andere treinstations. Aansluitend zal 
geëvalueerd worden wat de effecten van de mobiele camerabewaking zijn. 
Nadat de pilot is uitgevoerd en de resultaten zijn geëvalueerd en positief zijn bevonden, neemt de 

Provincie een definitief besluit met betrekking tot wijziging van bestekeis C.6.5. 

 
 
5.13. Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) 
 
Sinds 2018 is in Nederland de Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG) van kracht. Arriva 

volgt de AvG aangaande camerabeelden in haar voertuigen en heeft de procedure omtrent het 

cameratoezicht afgestemd met de Provincie Limburg.  

Arriva heeft een gerechtvaardigd belang om camera’s te plaatsen. Medewerkers en reizigers worden 

namelijk beter beschermd door het plaatsen van camera’s in de voertuigen. Door het 

cameratoezicht kan mogelijk een gewelddadig incident voorkomen worden. De opgenomen 

camerabeelden worden een aantal dagen bewaard en dan automatisch gewist door nieuwe beelden.  
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Alleen bij een incident worden de beelden veiliggesteld en middels een vordering overgedragen aan 

de politie. Ook aangaande gegevensbescherming van reizigers volgt Arriva strikt de AvG, de 

aangestelde security manager borgt dit in de Arriva organisatie. 

 

5.14. Verbod gezichtsbedekkende kleding  
 
In augustus 2019 is in Nederland de nieuwe wet gezichtsbedekkende kleiding van kracht geworden. 

Het is verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in het onderwijs, zorginstellingen, 

overheidsgebouwen en in het openbaarvervoer. De overheid voert de wet op die locaties in omdat 

gezichtsherkenning daar noodzakelijk is.  

Arriva heeft samen met de overige vervoerders afgesproken de aantallen keren dat iemand wil 

reizen met gezichtsbedekkende kleding, te registeren in de incidentenregistratie (onder 

aanleidingcode T12 en C-code C4). Zodoende kan er een goed landelijk inzicht verkregen worden. 

 

  

 

 
 

Bijlage 1 
 

Lijst van afkortingen 
 

APV:  Algemene Plaatselijke Verordening 

ATb:  Allerteringssysteem terrorismebestrijding 

AVG:  Algemene verordening gegevensbescherming 

AZC:  Asielzoekerscentrum 

BHV:  Bedrijfshulpverlening 

BNO:  Bedrijfsnoodorganisatie   

CCV:  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

COA:  Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

CROW:  Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de 

  Verkeerstechniek 

DOVA:  Decentrale openbaar vervoer autoriteiten 

GVB:  Gemeentevervoerbedrijf 

HIC:  High Impacts Crime 

HTV:  Handhaver Toezicht en Veiligheid 

I&W:  Infrastructuur en Waterstaat 

J&V:  Justitie & Veiligheid 
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NS:  Nederlandse Spoorwegen 

OM:  Openbaar Ministerie 

OV:  Openbaar vervoer 

QHSE:  Quality, Health, Safety and Environmen 

RI&E:  Risico inventarisatie- en evaluatie 

ROC:  Regionaal opleidingscentrum 

ROVL:  Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 

SV:  Sociale veiligheid 

     

   


