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de resultaten van het beleid en het effect op de sociale veiligheid. Om deze reden heeft

Aanleiding en probleemstelling

toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur tijdens het algemeen overleg

In deze vervolgevaluatie staat het pakket centraal van extra maatregelen die gericht zijn

over sociale veiligheid in het openbaar vervoer van 13 september 2016 aangekondigd

op het verhogen van de sociale veiligheid op en rond het spoor. Sociale veiligheid in het

dat hij een vervolg op de quickscan zal laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan heeft

openbaar vervoer staat al sinds de jaren negentig op de politieke agenda, maar de directe

het WODC aan het Verwey-Jonker Instituut opdracht gegeven om deze vervolgevalu-

aanleiding voor deze extra en versnelde maatregelen was een ernstig geweldsincident

atie uit te voeren.

waarbij een NS-conductrice zwaar mishandeld is in de trein. In maart 2015 hebben het

Het doel van deze vervolgevaluatie is inzicht te geven in de mate van implementatie

Rijk, NS, ProRail en vakbonden acht extra en versnelde maatregelen afgesproken om de

van de acht maatregelen en in de ontwikkelingen in (subjectieve en objectieve) sociale

sociale veiligheid op en rond het spoor te verbeteren:

veiligheid in de afgelopen jaren. Daarnaast kijken we in hoeverre de acht maatregelen
invloed hebben op de sociale veiligheid.

1. extra ondersteuning op de trein op risicolijnen en risicomomenten;

De probleemstelling van de vervolgevaluatie is:

2. meer cameratoezicht op stations en proef met beeldschermen;
3. cameratoezicht in treinen;

Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de implementatie van
de maatregelen die genomen zijn ten behoeve van de sociale veiligheid op en
rond het spoor, hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid zich
sinds de invoering van de maatregelen ontwikkeld, en wat is te concluderen
over de invloed van de maatregelen?

4. versneld in gebruik nemen van de ov-chipkaarttoegangspoortjes;
5. intensivering van de samenwerking tussen NS en politie;
6. stationsverbod versneld invoeren;
7. lik-op-stukaanpak bij overtredingen;
8. inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers.

Deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

Begin 2016 heeft DSP-groep in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek – en

1. Hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid op en rond het spoor zich

Documentatiecentrum (WODC) een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar

ontwikkeld in de periode 2014 – 2016?

de stand van zaken rondom deze maatregelen (implementatie) en de eerste resulta-

2. Wat is de actuele stand van zaken van de implementatie van de acht maatregelen?

ten.1 Ten tijde van deze quickscan waren de maatregelen echter zeer recent of nog niet

3. In hoeverre is de inzet van de acht maatregelen (apart en gezamenlijk) te relateren

(volledig) geïmplementeerd, waardoor er nog weinig uitspraken mogelijk waren over

aan de (eventueel) gevonden ontwikkelingen van de subjectieve en objectieve
veiligheid?
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4. In hoeverre zijn aanpassingen gewenst om een grotere invloed op de objectieve en

realistische evaluatiemethode extra inzicht in hoe en waardoor de maatregelen werken

subjectieve sociale veiligheid te realiseren?

en welke verbeteringen er mogelijk zijn om het gewenste effect te bereiken.

In deze samenvatting bespreken we de bevindingen uit deze vervolgevaluatie per onder-

Een ander voordeel van deze methode is dat, zelfs als maatregelen nog niet (volledig)

zoeksvraag. Eerst gaan we echter in op de gehanteerde onderzoeksmethode en –opzet

geïmplementeerd zijn ten tijde van de evaluatie, er al een goed inzicht te geven is in de

(paragraaf 2). Vervolgens bespreken we de ontwikkeling van sociale veiligheid (para-

waarschijnlijke invloed van de maatregelen op de sociale veiligheid.

graaf 3), de implementatie (paragraaf 4), de invloed op de sociale veiligheid (paragraaf
5) en enkele kansrijke aanpassingen (paragraaf 6). We sluiten de samenvatting af met

Beperkingen data en datatriangulatie

een concluderende paragraaf.

Bij het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen voor analyses zijn bij
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dit onderzoek kanttekeningen te plaatsen. Bij kwalitatief onderzoek is het niet goed

Onderzoeksmethode en – opzet

mogelijk om een representatief beeld te schetsen, want hiertoe zouden vele personen
geïnterviewd moeten worden, hetgeen in het kader van dit onderzoek te tijdsintensief

Realistische evaluatiemethode

en omvangrijk zou zijn. Bij kwantitatieve methoden, zoals het analyseren van inciden-

De acht maatregelen vinden niet plaats in een vacuüm, maar in samenhang met andere

tenregistraties, beïnvloeden naast de maatregelen ook andere factoren het aantal gere-

interventies. Tal van interne en externe factoren en omstandigheden beïnvloeden het

gistreerde incidenten. Zulke factoren zijn bijvoorbeeld de meldings – en aangiftebereid-

effect ervan. Bij elk station spelen andere contextfactoren een rol en is er een verschil

heid en de inzet van handhavers. Bovendien is het mogelijk dat door de maatregelen een

in de geïmplementeerde maatregelen. Vanwege deze gefragmenteerde implementatie

beter zicht ontstaat op de incidenten, waardoor deze meer geregistreerd worden. Tot

van de maatregelen en het ontbreken van afgebakende SMART-geformuleerde doel-

slot kan een stabiele situatie, het gelijk blijven van het aantal geregistreerde incidenten,

stellingen is een klassieke evaluatiemethode, die uitgaat van een (quasi)-experimen-

eigenlijk een positief resultaat betreffen. Het is immers mogelijk dat zonder ingrijpen

teel design met een voor – en nameting en een controlegroep, voor dit onderzoek niet

een verslechtering van de situatie had plaatsgevonden.

mogelijk.

In deze evaluatie gebruiken we meer dan één dataverzamelingsmethode: datatriangu-

We hebben daarom gekozen voor een realistische evaluatiemethode. Deze benade-

latie. Deze datatriangulatie betekent in dit onderzoek niet alleen dat we kwalitatieve

ring gaat ervan uit dat de uitkomst van een interventie afhangt van de werking van het

én kwantitatieve bronnen raadplegen, maar ook dat we verschillende kwalitatieve en

achterliggende mechanisme in combinatie met de context waarin de interventie plaats-

verschillende kwantitatieve bronnen in de analyse meenemen. Dit zorgt ervoor dat de

vindt. We hebben in deze studie voor alle maatregelen in het pakket gekeken naar het

informatie die deze vervolgevaluatie oplevert meer betrouwbaar is. Als bijvoorbeeld uit

achterliggende mechanisme, naar de rol die de context speelt bij het in werking treden

verschillende bronnen dezelfde bevinding komt, dan is het zeer aannemelijk dat het een

van deze mechanismen en in hoeverre het aannemelijk is dat de maatregel invloed heeft

betrouwbare bevinding betreft.

2

op de sociale veiligheid. Vanwege de focus op de context en het mechanisme biedt de
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Dit wil zeggen dat de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.

2

Opzet onderzoek
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Tabel 1 geeft een overzicht van de onderzoeksmethoden die we hebben gebruikt om

Hoewel de directe aanleiding van het maatregelenpakket een ernstig incident van

de vier onderzoeksvragen te beantwoorden. Ook hebben we gebruikgemaakt van de

agressie en geweld was, hebben de nieuwe maatregelen een breder doel, namelijk meer

literatuurstudie die in de in 2016 verrichte quickscan3 is uitgevoerd.

sociale veiligheid voor NS-medewerkers en reizigers. Hierbij gaat het naast het terug-

Tabel 1 overzicht onderzoeksmethoden per fase en per onderzoeksvraag
Overzicht
Onderzoeksvragen

1. Ontwikkeling sociale veiligheid

Fase 1
Documenten
-analyse

Fase 2

Negentien
interviews

X

Analyse
beschikbare
kwantitatieve gegevens

Ontwikkeling sociale veiligheid

dringen van het aantal fysieke geweldsincidenten ook om het verhogen van de objec-

Fase 3
Drie casusstudies:
analyse cijfers,
groepsgesprekken,
enquête reizigers

tieve veiligheid in brede zin (aantal incidenten) en het verhogen van de subjectieve
Twee
focus
groepen)

veiligheid (veiligheidsgevoelens). In het onderzoek hebben we daarom ook in brede
zin gekeken naar de ontwikkeling van objectieve en subjectieve veiligheid tussen 2014
en 2016.

X

Ontwikkeling objectieve veiligheid

2. Actuele stand van zaken acht
maatregelen

X

X

X

X

3. Relatie acht maatregelen en ontwikkelingen sociale veiligheid

X

X

X

X

X

X

X

Het aantal geregistreerde incidenten en meldingen van fysieke agressie en geweld tegen
NS-personeel is afgenomen tussen 2014 en 2016 (tabel 2). De verbetering is vooral te
zien na 22.00 uur in de trein. Uit deze vervolgevaluatie blijkt ook dat de meldingsbereidheid van fysieke geweldsincidenten onder medewerkers hoog is, waardoor het

4. Gewenste aanpassingen

aannemelijk is dat het aantal fysieke geweldsincidenten daadwerkelijk is afgenomen.
Het aantal geregistreerde incidenten en meldingen van verbale agressie is daarentegen
toegenomen.

Deze vervolgevaluatie richt zich enkel op de acht genoemde maatregelen en is uitge-

Tabel 2 Totaal aantal geregistreerde incidenten en meldingen van agressie en geweld 2014-2016*

voerd in de periode februari tot en met mei 2017. We hebben voor deze vervolgevaluatie
alleen gekeken naar de sociale veiligheid op NS-stations en – treinen en de ervaring van
NS-medewerkers en – reizigers. Gegevens en ervaringen van medewerkers van andere
concessiehouders zijn in dit onderzoek niet meegenomen, omdat de maatregelen
enkel op de NS gericht zijn, al zullen andere vervoerders mogelijk wel iets merken van
bijvoorbeeld gesloten toegangspoortjes en cameratoezicht op het station. Deze vervolgevaluatie is begeleid door een begeleidingscommissie en de voorlopige resultaten zijn
ter feitelijke controle voorgelegd aan een klankbordgroep.

2014

2015

2016

Geregistreerde incidenten fysieke agressie en
geweld

628

544

579

-8%

Meldingen fysieke agressie en geweld door
personeel NS Reizigers

774

642

690

-11%

waarvan letselgevallen

220

189

188

-15%

Geregistreerde incidenten verbale agressie

1.410

1.565

1.747

+24%

Meldingen verbale agressie door personeel NS
Reizigers

1.180

1.304

1.223

+4%

* Let op: er kunnen meerdere meldingen zijn van één incident. Bron: NS
3

Abraham et al., 2016.
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% 2016 t.o.v.2014

Bij andere categorieën van incidenten zien we dat de registratie is toegenomen tussen

voelen in de trein en op het station en dat het veiligheidsgevoel van reizigers in de afge-

2014 en 2016 (tabel 3). De sterkste toename is er in het aantal geregistreerde over-

lopen jaren verbeterd is. Uit het reizigersonderzoek op de drie casusstations komt ook

lastincidenten. Het gaat hier vooral om een toename van registraties van bedelen in

naar voren dat het merendeel van de reizigers zich veilig voelt. Wel valt op dat reizigers

de trein, vermoedelijk door zogenaamde ‘zakdoekjesleggers’: mensen die in de trein

zich op het station iets minder veilig voelen dan in de trein.

bedelen door briefjes en pakjes zakdoekjes uit te delen aan reizigers met het verzoek de

4

zakdoekjes te kopen. NS heeft aangegeven dat hier gericht extra inzet op heeft plaatsge4

vonden, waardoor er waarschijnlijk (deels) sprake is van een registratie-effect.

Stand van zaken implementatie

De eerste maatregel betreft de extra ondersteuning op de trein op risicolijnen en risico-

Tabel 3 Totaal aantal geregistreerde incidenten van diefstal en zakkenrollerij, overlast en
vandalisme, 2014-2016*

momenten. Ten tijde van deze evaluatie zijn de Nachtnet – en Early Birdtreinen6 dubbel
bemenst. De verwachting is dat dubbele bemensing van treinen op donderdag, vrijdag

2014

2015

2016

Diefstal en zakkenrollerij

1.672

1.909

2.135

+28%

teerd is. Op de overige dagen worden flexibele teams Veiligheid & Service informa-

Overlast

6.611

8.333

12.193

+84%

tie-gestuurd ingezet vanaf 22.00 uur. De maatregel is dus volgens planning geïmple-

488

559

575

+18%

Vandalisme
*

% 2016 t.o.v.2014

en zaterdag na 22.00 uur in het tweede kwartaal van 2017 (vanaf 12 juni) geïmplemen-

menteerd.
De tweede maatregel betreft meer cameratoezicht op stations. Ten tijde van deze
evaluatie hebben dertig stations camera’s gekregen: op 27 stations zijn dit permanente

Bron: NS

camera’s en op drie stations tijdelijke camera’s. Dit is los van de vijftig grote stations die

Ontwikkeling subjectieve veiligheid

onafhankelijk van het maatregelenpakket camera’s hebben. De maatregel is (vertraagd)

Inzicht in de ontwikkeling van subjectieve veiligheid verkregen we uit verschillende

geïmplementeerd.

bronnen: data van (periodieke) enquêtes en monitoren van de NS en Prorail, eerder

Het tweede deel van de tweede maatregel betreft een proef op station Den Haag HS

onderzoek en een voor deze evaluatie op drie stations uitgevoerd reizigersonderzoek.

en Rotterdam Lombardijen met beeldschermen waarop mensen onder andere kunnen

Uit onderzoeken van de Universiteit Utrecht5 en Meet4research (2016) blijkt dat

zien wat de camera registreert. Voor de evaluatie van de pilot met beeldschermen zijn

NS-medewerkers zich over het algemeen relatief veilig voelen. Later op de avond en ’s

drie metingen gehouden.7 Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is besloten om

nachts is het veiligheidsgevoel wel lager dan overdag. Tussen 2015 en 2016 zijn de veilig-

vooralsnog de proef met beeldschermen niet verder uit te breiden naar andere stations.

heidsgevoelens van NS-medewerkers nagenoeg gelijk gebleven.

ProRail bespreekt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu hoe lang de beeld-

Uit het klanttevredenheidsonderzoek en de Stationsbelevingsmonitor, die periodiek

schermen nog blijven hangen op de pilotstations. De maatregel is dus uitgevoerd en

worden uitgevoerd, kunnen we opmaken dat reizigers zich over het algemeen veilig

geëvalueerd.

4

Het aantal registraties hangt niet alleen af van het feitelijke aantal incidenten, maar ook van
andere factoren, zoals de inzet van handhavers. Extra inzet zal in eerste instantie leiden tot een
toename van registraties. Pas later is het aannemelijk dat er een afname plaatsvindt.

6

Treinen op het nachtnet in de Randstad en een bepaald aantal eerste treinen (early birds) op de zondagmorgen.

5

Grimmelikhuijsen & Van Harten, 2016.

7

Flight, 2016
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Maatregel 3 betreft het plaatsen van camera’s door NS in de treinen die nieuw worden

Maatregel 6 betreft het versneld invoeren van de mogelijkheid om notoire overlastge-

aangeschaft en in bestaande treinen op het moment dat ze een opknapbeurt krijgen.

vers een verblijfsverbod op het station op te leggen. Het verbod is versneld ingevoerd,

In mei 2017 had ongeveer een derde van de treinen cameratoezicht, het gaat om 229

namelijk per 1 mei 2015 in plaats van 1 juli 2015. Het verbod richt zich op mensen die

treinsamenstellingen. Naar verwachting zijn in 2024 alle treinen voorzien van camera’s.

door hun aanwezigheid en hun gedrag herhaaldelijk overlast veroorzaken voor perso-

Het was de bedoeling dat eind 2016 treinen camera’s zouden hebben die ook live uitge-

neel en reizigers. Afhankelijk van de ernst van de overlast, mogen deze mensen voor een

keken kunnen worden. Een sleutelrespondent van NS geeft aan dat er in 2017 een pilot

bepaalde periode niet op het station komen. Er zijn ten tijde van de evaluatie in totaal 62

uitgevoerd gaat worden met het op afstand ophalen van de cameragegevens. De maat-

verboden uitgereikt: 12 in 2015, 43 in 2016 en 7 in 2017 t/m maart. De maatregel is dus

regel is dus gedeeltelijk geïmplementeerd en verdere implementatie van deze maatregel

volgens planning geïmplementeerd.

verloopt volgens planning.

Maatregel 7 betreft lik-op-stukaanpak bij overtredingen via de ZSM-afhandeling,8

De vierde maatregel houdt in dat NS de toegangspoortjes op stations zo snel mogelijk in

waardoor verkeerd gedrag meteen bestraft wordt. Naast het ZSM-protocol is de aanpak

gebruik gaat nemen. Om misbruik van de poortjes te voorkomen, zet NS op risicotijden

geweld tegen werknemers met een publieke taak (beleidskader Veiligheid Publieke

beveiligingspersoneel in om direct te kunnen handhaven. Hiermee kan voorkomen

Taak, VPT) ook van toepassing op NS-medewerkers. Deze maatregel valt in de praktijk

worden dat mensen door de poortjes gaan zonder geldig vervoersbewijs. Ten tijde van

binnen de reguliere lik-op-stukaanpak en – werkwijze van de politie en het OM. Het

de evaluatie zijn de poortjes op 70 stations gesloten. De verwachting is dat dit er eind

betreft dus niet de implementatie van een nieuwe maatregel maar bestaand, landelijk

2017 76 zijn, van de destijds geplande 82. Sleutelrespondenten van NS geven aan dat

beleid.

de poortjes op stations waar versnelde sluiting mogelijk is inmiddels gesloten zijn of

Maatregel 8 betreft de inzet op hulpverlening aan en opvang van notoire overlastgevers.

binnenkort gesloten worden. Versnelling bij de overgebleven stations is volgens hen niet

In het najaar 2015 is hiervoor landelijk een Aanjaagteam Verwarde Personen ingesteld.

mogelijk. De maatregel is dus, zover mogelijk, geïmplementeerd.

In april 2015 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

De vijfde maatregel bestaat uit drie onderdelen die moeten leiden tot een intensive-

met NS, de politie en diverse andere ketenpartners gesproken over notoire overlastge-

ring van de samenwerking van de politie met NS. Ten eerste de extra inzet van politie

vers op het spoor. Sinds november 2015 is er structureel overleg tussen onder andere het

in treinen en op stations waar het grootste risico is op agressie én het als ‘prioriteit-1’

Aanjaagteam Verwarde Personen (inmiddels overgegaan in het Schakelteam) en NS. Er

oppakken van een melding van agressie en geweld op het spoor. Ten tweede gaat het om

zijn ten tijde van deze evaluatie vanuit de verschillende overleggen (nog) geen concrete

de gerichte extra aanwezigheid van politie op grote stations. Ten derde is er structureel

maatregelen opgesteld die zich speciaal richten op het beperken van de overlast van

strategisch overleg tussen NS en politie. Ten tijde van de evaluatie zijn er twintig gebieds-

deze groep op en rond het spoor.

agenten aangesteld die ingezet kunnen worden op 22 door NS en de politie gezamenlijk
geïdentificeerde probleemstations. Er wordt gericht extra fte ingezet bij gezamenlijke
acties met NS. Er vindt meer onderlinge informatie-uitwisseling plaats en er is structureel overleg gerealiseerd tussen politie en NS op strategisch, tactisch en operationeel
niveau. Ook is de functie ‘gebiedsagent’ sinds 1 juli 2016 een vaste aanstelling geworden

8

bij de Landelijke Eenheid. De maatregel is dus volgens planning geïmplementeerd.

5

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken staat centraal in de
ZSM-werkwijze. De afdoening van de strafzaak moet passend zijn, het slachtoffer moet recht worden gedaan
en de sanctie moet zijn toegesneden op de persoon van de dader en de ernst van het delict. Het OM werkt
hiertoe op een ZSM-locatie samen met ketenpartners, politie, reclasseringsorganisaties (3RO), Slachtofferhulp
Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. https://www.om.nl/onderwerpen/werkwijze-van-het-om/

Tabel 4.1 vat de bevindingen over de stand van zaken van de implementatie van de

achter de interventie. Vervolgens hebben we gekeken naar de waarschijnlijke invloed

acht maatregelen samen. Hieruit komt een positief beeld naar voren. De eerste zes

van de maatregel op de sociale (objectieve en subjectieve) veiligheid.9

maatregelen zijn ten tijde van de evaluatie volledig geïmplementeerd, of de implemen-

We hebben ons bij deze analyse gebaseerd op de bevindingen uit de interviews, focus-

tatie loopt op schema. Bij maatregel 7 kan er niet echt van implementatie gesproken

groepen en casusstudies (groepsgesprekken en reizigersenquête). Voor meer gede-

worden, de lik-op-stukaanpak betrof al bestaand beleid. Wat betreft maatregel 8 zien we

tailleerde informatie, zoals over de bronnen waarop wij onze bevindingen baseren,

dat landelijk al maatregelen zijn genomen voor de aanpak van personen met verward

verwijzen we de lezer naar de hoofdstukken van de rapportage.

gedrag. Hoewel dit een positieve invloed kan hebben op de veiligheid rond het spoor,
zijn er (nog) geen maatregelen die zich specifiek richten op het spoor. In die zin is er dus
nog geen implementatie van deze maatregel.

Maatregel 1: Extra ondersteuning op de trein op de risicolijnen en
risicomomenten

Tabel 4 Samenvatting stand van zaken implementatie

Deze vervolgevaluatie laat zien dat de veronderstelde mechanismen achter de maatregel
dubbele bemensing soms in werking kunnen treden: dit is afhankelijk van zowel de

Maatregel

Stand van zaken

1 dubbele bemensing

De maatregel is volgens planning geïmplementeerd.

bemensing na 22.00 uur wel door de trein heen gaan, hangt af van de persoon en van de

2a cameratoezicht stations

De maatregel is (vertraagd) geïmplementeerd.

situatie. Dubbele bemensing zal een afschrikwekkend effect hebben op meer rationele

2b beeldschermen

De maatregel is uitgevoerd en geëvalueerd.

daders, maar minder of zelfs niet op meer impulsieve daders.

3 cameratoezicht treinen

De maatregel is gedeeltelijk geïmplementeerd en verdere implementatie verloopt volgens planning.

Er zijn verschillende percepties over de invloed van de maatregel dubbele bemensing op

4 toegangspoortjes

De maatregel is, zover mogelijk, geïmplementeerd.

de objectieve veiligheid. Er kan een afname zijn van het aantal incidenten, vanwege het

5 samenwerking NS-politie

De maatregel is volgens planning geïmplementeerd.

afschrikwekkende effect op daders. Maar indien conducteurs niet vaker door de trein

6 stationsverbod

De maatregel is volgens planning geïmplementeerd.

gaan, is er waarschijnlijk weinig tot geen effect. Ten slotte kan het aantal geregistreerde

7 lik op stuk aanpak

Geen sprake van implementatie, het gaat om landelijk beleid.

incidenten juist toenemen, omdat conducteurs vaker zullen controleren of meer door-

8 hulp en opvang notoire
overlastgevers

Geen sprake van implementatie, het gaat om landelijk beleid.

conducteurs als het type dader en de situatie. Of conducteurs in treinen met dubbele

pakken bij dubbele bemensing.
Wat betreft de invloed op de subjectieve veiligheid van reizigers komt ook een divers
beeld naar voren. De extra ondersteuning kan voor een hoger veiligheidsgevoel bij reizi-

5

gers zorgen, met name bij een proportionele inzet. Maar, indien conducteurs niet vaker

Invloed van maatregelen op sociale veiligheid

door de trein gaan, dan is er geen invloed aannemelijk op het veiligheidsgevoel van

In deze vervolgevaluatie is per maatregel gekeken naar de invloed die de maatregel op

reizigers. De maatregel kan ook tot een lager veiligheidsgevoel leiden, doordat reizigers

dit moment op de sociale veiligheid heeft, waarbij het gaat om de aannemelijkheid van

het gevoel hebben dat er ‘iets’ aan de hand is waardoor het nodig is dat er controle is

de invloed op basis van de analyse van de verschillende bronnen. We hebben hiervoor

door twee personen.

eerst gekeken in hoeverre het aannemelijk is dat de achterliggende mechanismen in
werking treden die zijn geïnventariseerd en geformuleerd in de in 2016 uitgevoerde
quickscan. Dit hebben we gedaan omdat deze mechanismen de beleidslogica vormen

9

6

We richten ons hierbij op de invloed van de maatregel op zich, niet op het versneld invoeren ervan.

Een meer eenduidig beeld komt naar voren als het om het veiligheidsgevoel van mede-

Maatregel 2b: Proef met beeldschermen

werkers gaat. Medewerkers voelen zich veiliger bij dubbele bemensing.

Uit deze vervolgevaluatie blijkt dat één onderdeel van het achterliggende mechanisme
van de maatregel ‘proef met beeldschermen’ in werking gaat zoals in de quickscan

Maatregel 2a: Meer cameratoezicht op stations

verondersteld is: reizigers zijn meer bekend met de aanwezigheid van camera’s op een

Uit deze vervolgevaluatie blijkt dat verschillende veronderstelde mechanismen achter

station met beeldschermen. Het tweede onderdeel gaat echter (bijna) nooit in werking.

de maatregel ‘meer cameratoezicht op stations’ alleen in bepaalde situaties in werking

Het mechanisme stelt dat potentiële daders en overlastgevers zich bewust zijn van het

treden. Een afschrikwekkend effect van cameratoezicht is er alleen bij rationele daders.

aanwezige cameratoezicht, waardoor ze de pakkans hoger inschatten. Uit deze vervol-

Het beter aansturen van handhavers ter plekke bij incidenten gebeurt alleen als de

gevaluatie blijkt dat een dergelijk afschrikwekkend effect vooral bij rationele daders

beelden live uitgekeken worden. En een hogere pakkans van daders door ter plekke

optreedt. Dit type dader was zich er waarschijnlijk al voordat de beeldschermen er

handhaven is er alleen als Veiligheid & Service-medewerkers aanwezig zijn die op

waren van bewust dat er camera’s zijn.

aanwijzing van de camera-uitkijker direct kunnen handhaven. Wel blijkt dat door de

Uit deze evaluatie komt geen invloed van de beeldschermen naar voren op het aantal

camerabeelden daders beter opgespoord en vervolgd kunnen worden.

incidenten en het veiligheidsgevoel van reizigers en medewerkers. Een verhoogde

Wat betreft de invloed van deze maatregel op de objectieve veiligheid (geregistreerde

bekendheid met cameratoezicht heeft dus geen invloed op veiligheidsgevoelens.

incidenten) komen verschillende perspectieven naar voren. Het is mogelijk dat meer
cameratoezicht op stations een positieve invloed heeft door het afschrikken van ratio-

Maatregel 3: Cameratoezicht in treinen

nele daders. Deze invloed kan ook juist beperkt zijn omdat de niet-rationele daders voor

Uit deze vervolgevaluatie blijkt dat twee achterliggende mechanismen achter de maat-

de meeste incidenten zorgen. Ten slotte kan de toegenomen handhavingsmogelijkheid

regel ‘cameratoezicht in treinen’ (vrijwel) altijd in werking gaan. Door opgeslagen

door live meekijken juist voor meer geregistreerde incidenten zorgen; een afname van

beelden te gebruiken voor het duiden van incidenten kunnen daders worden opge-

de objectieve veiligheid.

spoord en vervolgd. Daders die zijn opgespoord en vervolgd, zijn minder geneigd om

Er komen ook verschillende beelden naar voren over de invloed van deze maatregel

nogmaals incidenten te veroorzaken. Eén mechanisme, het afschrikwekkende effect op

op de subjectieve veiligheid van reizigers. Reizigers kunnen zich door deze maatregel

potentiële daders, treedt soms in werking, en wel bij meer rationele daders.

veiliger voelen . Maar als alleen rationele daders, die het minst verantwoordelijk zijn

Hoewel de achterliggende mechanismen dus geregeld wel in werking gaan, is de invloed

voor incidenten, zich laten afschrikken, is er geen invloed aannemelijk. Ook is het

van deze maatregel op de objectieve veiligheid maar beperkt. Ten eerste omdat het maar

mogelijk dat deze maatregel juist tot een lager veiligheidsgevoel van reizigers leidt,

om een beperkt aantal (vervolgde) daders gaat. Ten tweede omdat er alleen een mogelijk

doordat reizigers het cameratoezicht als onprettig ervaren.

afschrikwekkend effect op meer rationele daders is.

Over de invloed van deze maatregel op het veiligheidsgevoel van medewerkers zijn de

Uit het onderzoek komt naar voren dat cameratoezicht in de trein waarschijnlijk een

bevindingen wel eenduidig. Uit deze vervolgevaluatie komt naar voren dat medewer-

beperkte of geen invloed heeft op de veiligheidsbeleving van reizigers. Het toezicht is

kers zich door het cameratoezicht op stations veiliger voelen.

weinig bekend en als ze er wel mee bekend zijn voelen reizigers zich er niet veiliger door.
Doordat er nog niet live wordt meegekeken, is het op dit moment niet aannemelijk dat er
een positieve invloed van cameratoezicht op het veiligheidsgevoel van medewerkers is.
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Maatregel 4: Versneld in gebruik nemen van ov-chipkaarttoegangspoortjes

Van de intensivering van de samenwerking tussen NS en de politie is een positieve

De twee achterliggende werkzame mechanismen gaan bij maatregel 4, het versneld

invloed op de objectieve veiligheid aannemelijk, wanneer door informatie-uitwisse-

in gebruik nemen van de ov-chipkaarttoegangspoortjes, in werking. Het sluiten van

ling en samenwerking gezamenlijke acties worden georganiseerd op ‘hot spots’ en ‘hot

toegangspoortjes zorgt voor minder zwartrijders in de trein, en op het station zijn er

times’ . Deze invloed is afhankelijk van de lokale invulling van de samenwerking, het is

minder niet-reizigers en minder potentiële overlastgevers.

mogelijk dat er op sommige locaties geen effect is. Op korte termijn leidt dit ertoe dat
het aantal geregistreerde incidenten stijgt (registratie-effect); de objectieve veiligheid

Het aantal zwartrijders is afgenomen, maar dit zijn waarschijnlijk de zwartrijders die

lijkt hierdoor juist af te nemen.

relatief weinig voor incidenten zorgen bij controle en niet de notoire zwartrijders,
waarvan meer incidenten verwacht worden en die zonder vervoersbewijs langs de

Deze maatregel heeft een positieve invloed op het veiligheidsgevoel van de reizigers

poortjes zullen blijven gaan. Indien er bij de poortjes hierop gehandhaafd wordt, dan

wanneer de zichtbare aanwezigheid van politie proportioneel en passend is. Te veel

verschuiven incidenten van de trein naar de poortjes (verplaatsingseffect). De invloed

zichtbare of te zwaar bewapende politie kan ook een negatief effect hebben op het veilig-

van de poortjes op het totale aantal incidenten, de objectieve veiligheid, is daardoor

heidsgevoel van reizigers. Ten aanzien van het veiligheidsgevoel van medewerkers is

waarschijnlijk gering. Geënquêteerde reizigers op drie stations zijn positiever: een

een positieve invloed aannemelijk van de zichtbare aanwezigheid van politie of andere

meerderheid verwacht minder criminaliteit en overlast door deze maatregel.

veiligheidspersoneel.

Medewerkers geven aan dat ze zich niet veiliger zijn gaan voelen door deze maatregel.

Maatregel 6: Versneld invoeren stationsverbod

Zij stellen dat de notoire zwartrijders, die meer incidenten veroorzaken, het beste tegen

Van de twee achterliggende mechanismen bij maatregel 6, het versneld invoeren van

te gaan zijn door de maatregel te combineren met handhaving bij de poortjes. In dat

het stationsverbod, gaat er een bijna nooit in werking, namelijk dat structurele over-

geval kan de maatregel volgens medewerkers wel voor een positieve invloed op hun

lastgevers hun gedrag aanpassen om geen stationsverbod te krijgen. Het stationsverbod

veiligheidsgevoel zorgen.

is niet bekend genoeg bij deze overlastgevers. Het verbod wordt niet snel opgelegd en

Uit deze vervolgevaluatie blijkt wel dat het op dit moment al aannemelijk is dat toegangs-

de pakkans is vervolgens laag (het herkennen van mensen met een verbod is lastig).

poortjes bijdragen aan de veiligheidsbeleving van reizigers.

Bovendien passen impulsieve daders hun gedrag niet rationeel aan. Het tweede mechanisme kan wel in werking gaan, namelijk dat structurele overlastgevers met een stati-

Maatregel 5: Intensivering van de samenwerking tussen NS en politie

onsverbod (tijdelijk) het station niet betreden.

Aangaande maatregel 5, de intensivering van de samenwerking tussen NS en politie,

Er is geen invloed aannemelijk van de maatregel op de veiligheid, noch op de objectieve

blijkt uit de bevindingen van dit onderzoek dat drie van de vier veronderstelde mecha-

veiligheid, noch op de subjectieve veiligheid van reizigers en medewerkers. Dit komt,

nismen in werking gaan. Betere informatie-uitwisseling tussen politie en NS zorgt

zoals gezegd, doordat het stationsverbod maar weinig wordt opgelegd, het moeilijk is

voor gerichtere gezamenlijke acties en inzet, en voor sneller en adequater optreden. De

op het verbod te handhaven, en doordat er geen afschrikwekkend effect op potentiële

zichtbare aanwezigheid van de politie schrikt potentiële daders af. Maar een passende

daders lijkt te zijn. De quickscan stelt daarentegen wel dat de maatregel in theorie effec-

en snelle reactie als gevolg van betere informatie-uitwisseling draagt niet bij aan het

tief kan zijn in combinatie met andere maatregelen zoals een persoonsgerichte aanpak .

afschrikken van potentiële daders.
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Maatregel 7: Lik-op-stukaanpak bij overtredingen

Conclusie

De achterliggende gedachte bij maatregel 7, lik-op-stukaanpak bij overtredingen, is: ‘lik

Tabel 5.1 vat samen in hoeverre het aannemelijk is dat de acht maatregelen van invloed

op stuk’ leidt tot een gedragsverandering bij veroordeelde daders. Sommige respon-

zijn op de sociale veiligheid: de objectieve veiligheid en de subjectieve veiligheid van

denten denken dat een lik-op-stukaanpak van overtreders op en rondom het spoor kan

medewerkers en reizigers.

leiden tot een gedragsverandering. Anderen denken dat dit alleen geldt voor de meer

Tabel 5 Samenvatting aannemelijke invloed van maatregelen op sociale veiligheid

rationele daders.

Maatregel

Het is niet goed mogelijk aan te geven of deze maatregel bijdraagt aan meer sociale

Invloed op sociale veiligheid

Geen eenduidig beeld over invloed op objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid reizigers. Positieve invloed op subjectieve veiligheid
medewerkers.
Geen eenduidig beeld over invloed op objectieve veiligheid en subjec2a cameratoezicht stations tieve veiligheid reizigers. Positieve invloed op subjectieve veiligheid
medewerkers.
Geen invloed op objectieve en subjectieve veiligheid reizigers en mede2b beeldschermen
werkers.
Weinig tot geen invloed op objectieve veiligheid en subjectieve veilig3 cameratoezicht treinen
heid reizigers en medewerkers.
Beperkte invloed op de objectieve veiligheid. Geen invloed op de
4 toegangspoortjes
subjectieve veiligheid van medewerkers. Positieve invloed op subjectieve
veiligheid reizigers.
Mogelijke positieve invloed op objectieve veiligheid en subjectieve
5 samenwerking NS-politie veiligheid reizigers. Positieve invloed op subjectieve veiligheid medewerkers.
Weinig tot geen invloed op objectieve veiligheid en subjectieve veilig6 stationsverbod
heid reizigers en medewerkers.

veiligheid op en rondom het spoor. Het betreft immers een generieke interventie die

1 dubbele bemensing

niet specifiek voor het spoor en stations is ontwikkeld en het is reeds bestaand beleid.
Hoewel er soms een positieve invloed kan zijn, namelijk bij rationele daders, is het niet
mogelijk hier deze invloed aannemelijk te maken.
Maatregel 8: Inzet op hulpverlening en opvang notoire overlastgevers
Landelijk is er een schakelteam dat zich richt op de hulp en opvang van notoire overlastgevers. Hoewel de NS bij de werkzaamheden van dit schakelteam betrokken is, zijn
er (nog) geen concrete maatregelen geformuleerd of in praktijk gebracht die direct op
het spoor zijn gericht. We kunnen daarom niet ingaan op het aannemelijke effect van de
maatregel op de veiligheid of veiligheidsbeleving op en rond spoor.
Contextfactoren
Ten slotte is het goed om het belang van contextfactoren te benoemen. Uit deze vervolgevaluatie, met name uit de casusstudies, kwam de relatief grote invloed van contextfactoren op de werking van de maatregelen en op de veiligheid en veiligheidsbeleving

7 lik op stuk aanpak

--*

8 hulp en opvang notoire
overlastgevers

--*

- –* Hierover zijn geen uitspraken mogelijk omdat er (nog) geen specifieke maatregelen voor het spoor opgesteld zijn.

naar voren. Factoren als de inrichting van het station, de wijk waarin het station ligt en

Van drie van de negen maatregelen10 is het niet aannemelijk dat ze bijdragen aan het

berichtgeving in de media kunnen hierop van grote invloed zijn. Bijvoorbeeld een enkel

vergroten van de sociale veiligheid op en rond het spoor. Het gaat om de maatregelen

incident dat veel media-aandacht krijgt waardoor reizigers zich onveiliger gaan voelen.

proef beeldschermen (2b), cameratoezicht treinen (3) en versneld invoeren stations-

Of de verbouwing van een station, waardoor reizigers zich juist veiliger voelen.

verbod (6).

10

9

We tellen hier maatregel 2b, beeldschermen, als aparte maatregel mee.

Bij twee van de negen maatregelen is het niet goed mogelijk op basis van de bevindingen

6

aannemelijk te maken dat ze een invloed hebben op de sociale veiligheid op en rond het

In deze paragraaf gaan we in op enkele mogelijke kansrijke aanpassingen van het maat-

spoor: lik-op-stukaanpak (7) en de hulpverlening en opvang overlastgevers (8). Deze

regelenpakket die uit deze vervolgevaluatie naar voren zijn gekomen en die ervoor

maatregelen betreffen meer generiek beleid en hoewel ze dus ook van toepassing zijn op

kunnen zorgen dat het maatregelenpakket een grotere invloed op de objectieve en

het spoor en in de trein, zijn ze daar (nog) niet specifiek op gericht. Van deze maatregelen

subjectieve sociale veiligheid realiseert. Wij houden hierbij geen rekening met de (on)

kan dus niet bepaald worden in hoeverre ze bijdragen aan de sociale veiligheid op en rond

mogelijkheden van de aanpassingen, bijvoorbeeld door beperkte capaciteit of wet – en

het spoor.

regelgeving. Onderstaande aanpassingen zijn bedoeld als suggesties, handelingsrich-

Van vier van de negen maatregelen hebben we op basis van dit onderzoek aannemelijk

tingen waarover de betrokkenen met elkaar in gesprek kunnen gaan.

kunnen maken dat ze van invloed zijn op de sociale veiligheid op en rondom het spoor.
Veelal gaat het om een effect op maar een enkel element van de sociale veiligheid, meestal

Dubbele bemensing niet beëindigen na een incident

het veiligheidsgevoel van de medewerkers. Over de invloed op de objectieve veiligheid

Uit deze vervolgevaluatie komt naar voren dat als er een incident plaatsvindt bij dubbele

en het veiligheidsgevoel van reizigers zijn de bevindingen vaak niet eenduidig: er kan

bemensing door een hoofdconducteur en een medewerker van Veiligheid & Service

zowel een positief, een negatief als geen invloed zijn. Wel eenduidige invloeden zijn:

•

(V&S), dit tot gevolg kan hebben dat de medewerker van V&S het traject verlaat. Dit

Van de maatregel dubbele bemensing (1) is het aannemelijk dat deze een posi-

beëindigt op dat moment dus de dubbele bemensing. Het zou een verbetering in de

tieve invloed heeft op het veiligheidsgevoel van medewerkers.

•
•

uitvoering zijn als de dubbele bemensing niet stopt wanneer er een incident is, bijvoor-

Van de maatregel cameratoezicht op stations (2a) is het aannemelijk dat deze

beeld doordat de tweede persoon een andere functie (zoals hoofdconducteur) heeft

een positieve invloed heeft op het veiligheidsgevoel van medewerkers.

of door het proces zo in te richten dat de medewerker van V&S de trein niet hoeft te

Van de maatregel (versneld) in gebruik nemen van ov-chipkaarttoegangspoor-

verlaten.

tjes (4) is het aannemelijk dat deze een positieve invloed heeft op het veiligheids-

Live uitkijken camerabeelden in treinen

gevoel van reizigers.

•

Kansrijke aanpassingen

Het zou een verbetering bij de maatregel cameratoezicht in treinen zijn als de beelden

Van de maatregel intensivering samenwerking NS en politie (5) is het mogelijk

live uitgekeken kunnen worden. In 2017 start een pilot met live uitkijken van came-

dat deze een positieve invloed op de objectieve veiligheid en op de subjectieve

rabeelden in treinen. Het effect van deze aanpassingen op de objectieve veiligheid is

veiligheid van reizigers heeft. Dit hangt af van de lokale invulling, bijvoorbeeld

mogelijk beperkt doordat de meeste potentiële plegers zich niet laten afschrikken door

of de samenwerking leidt tot gezamenlijke acties op ‘hot spots’ en ‘hot times’.

camerabeelden en al vervolgde plegers maar een klein deel uitmaken van de gehele

Hiernaast is het aannemelijk dat van deze maatregel een positieve invloed

groep potentiële plegers. Wel heeft deze aanpassing waarschijnlijk een positieve invloed

uitgaat op de subjectieve veiligheid van medewerkers.

op het veiligheidsgevoel van medewerkers.
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Meer handhaven rondom de poortjes

7

Uit deze vervolgevaluatie komt naar voren dat de ov-chipkaarttoegangspoortjes een

Conclusie

Deze vervolgevaluatie laat zien dat de implementatie van de extra en versnelde maat-

grotere invloed op de sociale veiligheid kunnen hebben als er meer gehandhaafd

regelen om de sociale veiligheid op en rondom het spoor te verbeteren in grote lijnen

wordt bij deze poortjes. Vooral het veiligheidsgevoel van medewerkers kan hierdoor
toenemen.

volgens planning is gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat elke maatregel ook een

Verwachtingen NS en politie beter afstemmen

tieve veiligheid van reizigers en medewerkers. Van vier van de maatregelen hebben we

(positieve) invloed heeft op de sociale veiligheid: de objectieve veiligheid en de subjecop basis van dit onderzoek aannemelijk kunnen maken dat ze een positieve invloed

Wat betreft de intensivering van de samenwerking tussen NS en politie (maatregel 5)

hebben op de sociale veiligheid op en rondom het spoor. Veelal gaat het echter om een

komt naar voren dat er veel verschillen zijn in de lokale invulling. Er zijn gebiedsagenten

positief effect op maar een enkel element van de sociale veiligheid, meestal het veilig-

die meer aanwezig zijn op het station en meer kennis hebben van het spoor dan andere.

heidsgevoel van de medewerkers. De invloed van dit maatregelenpakket op de sociale

En het verschilt per station of de wijkagent aanschuift bij de structurele overleggen

veiligheid op en rondom het spoor is op dit moment dus beperkt, zeker als het gaat om

met NS. De intensiteit van de samenwerking verschilt dus per station. Hierdoor zal er

de objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving van reizigers. Deze vervolgevaluatie

soms niet aan de verwachtingen van NS-medewerkers voldaan worden, hetgeen een

laat wel enkele kansrijke aanpassingen zien waarmee het mogelijk lijkt een groter posi-

goede samenwerking bemoeilijkt. Dit speelt ook bij de snelheid waarmee de regionale

tief effect van een deel van de maatregelen te realiseren.

eenheden reageren op een oproep van een NS-medewerker. Bij urgente situaties, een
‘prio-1-melding’, komen zij direct, bij minder urgente situaties maken ze een afweging
op basis van andere meldingen die bij de regionale eenheid zijn binnengekomen. Niet
alle NS-medewerkers hebben hier begrip voor. Door de verwachtingen beter op elkaar
af te stemmen kan de samenwerking tussen NS en de politie verbeterd worden, en kan
de invloed van deze maatregel op de sociale veiligheid toenemen.
Ontwikkelen van specifieke maatregelen voor personen met verward gedrag
voor het spoor
Het Aanjaagteam Verwarde Personen en het daaropvolgende schakelteam zetten landelijk in op hulpverlening aan en opvang van personen met verward gedrag. Het is mogelijk dat de activiteiten die vanuit dit landelijke initiatief ontplooid zijn ook een positieve
invloed hebben op het spoor. Er zijn echter (nog) geen specifieke maatregelen voor het
spoor geformuleerd. Gezien de specifieke context van het spoor is het aannemelijk dat
het ontwikkelen van maatregelen specifiek voor het spoor ertoe leidt dat deze maatregel
een grotere positieve invloed op de sociale veiligheid heeft.
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