Sturen op kwaliteit bij
OV-locaties en winkelgebieden
Met beeldkwaliteit sturen op tevredenheid en omzetcijfers

Sjaak van der Vlies, Cyber
Harro Verhoeven, CROW

Dag van de Openbare Ruimte
10 oktober 2013

Twitter: #kwaliteitscatalogus, #dvdornl

Beeldkwaliteit
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VNG Magazine, 4 oktober 2013

Meer dan 50% van gemeenten communiceert met beeldkwaliteit
Meer dan 25% van gemeenten werkt met beeldbestekken
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Toepassing beeldkwaliteit
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Waarom beeldgericht werken?

•
•
•
•

Inzichtelijker voor gebruikers
Politieke keuzemogelijkheid
Communicatie eenvoudiger
Kwaliteit onderling vergelijkbaar

• Kennis en kunde van aannemer wordt beter benut
• Werkplanning te bepalen door aannemer
• Grotere betrokkenheid uitvoerder
• Kwaliteitsniveaus bijsturen op basis van
gerealiseerde beleids- en bedrijfsdoelen
6

Monitoren onkruid per gebied

Illustratie
gemeente
Arnhem
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Monitoren tevredenheid per gebied

Rosmalen Noord
Empel
De Groote
Wielen
Maaspoort
Engelen

Noord

West

Rosmalen Zuid

Muntel/ Graafsepoort
Vliert
Binnenstad
Zuidoost
Schoonhouden buurt
Minder tevreden dan gemiddeld
Gemiddeld
Meer tevreden dan gemiddeld

Illustratie
gemeente
Den Bosch

Monitoren zwerfafval per maand
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Illustratie
gemeente
Arnhem

Monitoren meldingen per maand

Illustratie
gemeente
Den Bosch

Monitoren beeldkwaliteit en
woningwaarde

Conclusie uit CROW-onderzoek:
Openbaar groen 1 kwaliteitsniveau hoger
geeft

7 % hogere vastgoedwaarde

Project Beeldenboek stationslocaties
• Ontwikkelen beeldkwaliteit voor stationslocaties voor
alle vormen van openbaar vervoer
• Van perrons tot omliggende openbare ruimte
• Bruikbaar voor beleid en schouw, nog niet voor bestek
• Naast onderhoudskwaliteit ook inrichtingskwaliteit en
gebruikskwaliteit
• Planning publicatie: voorjaar 2014
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Piramide van klantwensen

Domeinen en functievlakken

Staat van zitbanken

A+
De zitbank of tafel is niet
beschadigd met deuken of
gaten, is volledig en gelijkmatig
door de coating bedekt.

Deuken en gaten:
0% per stuk

Deuken en gaten:
≤0,1% per stuk

B
De zitbank of tafel is in enige
mate beschadigd met deuken
of gaten, of de coating is op
sommige plekken afwezig
waardoor zeer lichte
roestvorming voorkomt.
De zitbank staat duidelijk
scheef.
De bank of tafel is volledig, er
ontbreken geen onderdelen.
Deuken en gaten:
≤1 % per stuk

Dekking coating:
100% per stuk

Dekking coating:
>98% per stuk

Dekking coating:
>95% per stuk

Dekking coating:
>80% per stuk

Dekking coating:
≤80% per stuk

Scheefstand:
0 graden per stuk

Scheefstand:
≤1 graden per stuk

Scheefstand:
≤5 graden per stuk

Scheefstand:
≤6 graden per stuk

Scheefstand:
>6 graden per stuk

Volledig:
Ja

Volledig:
Nee

De zitbank staat rechtop.
De bank of tafel is volledig, er
ontbreken geen onderdelen.

A
De zitbank of tafel is licht
beschadigd met deuken of
gaten, is nagenoeg volledig en
gelijkmatig door de coating
bedekt.
De zitbank staat iets scheef.
De bank of tafel is volledig, er
ontbreken geen onderdelen.

Volledig:
Volledig:
Volledig:
Ja
Ja
Ja
Toelichting:
Normen zijn gebaseerd op de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010.

C
De zitbank of tafel is
aanzienlijk beschadigd met
deuken of gaten, of de coating
is op grotere delen van de
zitbank afwezig waardoor
enige roestvorming voorkomt.
De zitbank staat fors scheef.
De bank of tafel is volledig, er
ontbreken geen onderdelen.
Deuken en gaten:
≤5 per stuk

D
De zitbank of tafel is zwaar
beschadigd met deuken of
gaten, of de coating is geheel
waardoor ernstige
roestvorming voorkomt.
De zitbank staat zo scheef dat
dit gevaar oplevert en/of het
functioneren hindert.
De bank of tafel is onvolledig,
er ontbreken onderdelen.
Deuken en gaten:
>5% per stuk

Bewegwijzering, bebording en reisinformatie voor openbaar vervoer

A+
De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie voldoen aan alle
volgende kenmerken:

A
De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie voldoen aan 4 van de
5 volgende kenmerken:

B
De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie voldoen aan 3 van de
5 volgende kenmerken:

C
De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie voldoen aan 2 van de
5 volgende kenmerken:

Duidelijk en zichtbaar:
-staat op een logische plek (bijv.
meteen na in- of uitgang)
-goed leesbaar (ook op enige
afstand)

Duidelijk en zichtbaar:
-staat op een logische plek (bijv.
meteen na in- of uitgang)
-goed leesbaar (ook op enige
afstand)

Duidelijk en zichtbaar:
-staat op een logische plek (bijv.
meteen na in- of uitgang)
-goed leesbaar (ook op enige
afstand)

Duidelijk en zichtbaar:
-staat op een logische plek (bijv.
meteen na in- of uitgang)
-goed leesbaar (ook op enige
afstand)

Juiste informatie:
-Actueel
-Wijst de reiziger naar juiste richting
-Op elkaar afgestemd (niet
tegenstrijdig)

Juiste informatie:
-Actueel
-Wijst de reiziger naar juiste richting
-Op elkaar afgestemd (niet
tegenstrijdig)

Juiste informatie:
-Actueel
-Wijst de reiziger naar juiste richting
-Op elkaar afgestemd (niet
tegenstrijdig)

Juiste informatie:
-Actueel
-Wijst de reiziger naar juiste richting
-Op elkaar afgestemd (niet
tegenstrijdig)

De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie dragen door
bijzondere uitvoering of extra
functies bij aan attractiviteit en
sfeer.
Criteria:
Criteria:
Criteria:
Criteria:
•
Logische plek
•
Logische plek
•
Logische plek
•
Logische plek
•
Leesbaar
•
Leesbaar
•
Leesbaar
•
Leesbaar
•
Actueel
•
Actueel
•
Actueel
•
Actueel
•
Juiste richting
•
Juiste richting
•
Juiste richting
•
Juiste richting
•
Op elkaar afgestemd
•
Op elkaar afgestemd
•
Op elkaar afgestemd
•
Op elkaar afgestemd
Toelichting:
Onder bewegwijzering wordt verstaan: borden en pictogrammen die aangeven (richting geven) hoe de gebruiker bij het OV-middel komen.

D
De bewegwijzering, bebording en
reisinformatie is afwezig of voldoen
aan geen of slechts 1 van de
volgende kenmerken:
Duidelijk en zichtbaar:
-staat op een logische plek (bijv.
meteen na in- of uitgang)
-goed leesbaar (ook op enige
afstand)

Juiste informatie:
-Actueel
-Wijst de reiziger naar juiste richting
-Op elkaar afgestemd (niet
tegenstrijdig)

Criteria:
•
Logische plek
•
Leesbaar
•
Actueel
•
Juiste richting
•
Op elkaar afgestemd

Sociaal toezicht

A+
Er is overal sociaal
toezicht door
reizigers en/of
personeel.

A
Er is veel sociaal toezicht
door reizigers en/of
personeel.

B
Er is redelijk veel sociaal
toezicht door
reizigers en/of
personeel.

C
Er is nauwelijks sociaal
toezicht door
reizigers en/of
personeel.

D
Er is geen sociaal toezicht
door reizigers en/of
personeel.

Dekking sociaal toezicht*”:

Dekking sociaal toezicht*:

Dekking sociaal toezicht*:

Dekking sociaal toezicht*:

Dekking sociaal toezicht*:

100%

≥ 75%

≥ 50%

≥ 25%

< 25%

Toelichting:
*Bepaal op 10 plekken verspreid over de meetlocatie of andere mensen u kunnen zien via oogcontact. De dekking van sociaal toezicht is het aantal keren dat u
zichtbaar bent, vermenigvuldigd met 10%.
Menselijk toezicht door medereizigers, beveiliging of politie (eventueel via camera’s), conducteurs, machinisten, buschauffeurs, winkelpersoneel, schoonmakers of
andere mensen. Sociaal toezicht zorgt ervoor dat mensen zich veiliger voelen en beter gedragen vanwege de sociale controle.

Gebruikersdag dgDIALOG – 17 november 2010
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Architectonische vormgeving

A+
Station en omgeving zijn
beeldbepalend, authentiek en
iconisch in vorm en inrichting.
Het is met veel exclusieve en
unieke details vormgegeven.

•
•
•
•

icoon
authenticiteit
beeldbepalend
vormgeving is passend

Toelichting:

A
Station en omgeving zijn
beeldbepalend in vorm en
inrichting en heeft een aantal
unieke en exclusieve details.

•
•
•

authenticiteit
beeldbepalend
vormgeving is passend

B
Station en omgeving hebben
een standaard vormgeving en
inrichting.

•

•

herkenbaar als
stationsgebouw en
stationsomgeving
vormgeving is redelijk
passend

C
Station en omgeving zijn niet
direct herkenbaar en heeft
een sobere en saaie
vormgeving en inrichting.

•
•

•

niet authentiek
niet direct herkenbaar
als stationsgebouw en
omgeving.
vormgeving is redelijk
passend.

D
Station en omgeving zijn niet
herkenbaar en geeft een
verouderd en achterhaald
beeld;
Er is geen samenhang en
afstemming in vorm, in
inrichting en met de omgeving.
•
•

•
•

geen authenticiteit;
niet herkenbaar als
stationsgebouw en
stationsomgeving;
negatief beeldbepalend;
ontwerp is niet passend

Monitoren OV-locaties
Kwaliteitsniveaus bijsturen op basis van gerealiseerde
beleids- en bedrijfsdoelen
Reizigersaantallen
Reizigerstevredenheid (OV Klantenbarometer):
• Hoe vond u de informatie op uw instaphalte? (o.a.
vertrektijden, prijs, route)
• Hoe veilig voelt u zich (meestal) op de halte waar u
bent ingestapt?
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Presentatie Sjaak
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BEDANKT
VOOR UW AANDACHT

Meer vragen over sturen op beeldkwaliteit?
Wij zien u graag in onze stands:
Cyber
….
CROW
3.038
22

