Door: Guy Hermans (CROW-KpVV) en Harro Verhoeven (CROW)

Gaan beeldkwaliteit en openbaar vervoer net zo lekker samen, als Milka met Oreo-stukjes?
De chocolade op tafel tijdens deze sessie was niet alleen lekker, het had ook een betekenis. Immers
de chocolademakers van Milka hebben een bestaand product verrijkt met andere product (o.a. Oreo
en Lu koekjes). Op vergelijkbare wijze hebben de vakgebieden Openbaar vervoer en Openbare ruimte
elkaar nu verbeterd. Het nieuwe product viel tijdens de sessie goed in de smaak. Gelukkig was men
ook enthousiast over de inhoud van de sessie!
Guy Hermans en Harro Verhoeven hebben beeldkwaliteit voor openbaar vervoer omgeving en voor
openbaar vervoer voertuigen kort toegelicht.

Ideeën die vanuit het werkveld zijn aangedragen om dit bewezen product in de openbare ruimte ook in
openbaar vervoer toe te passen. CROW heeft samen met de partijen uit het werkveld hier aan
gewerkt. Dat heeft geleid tot twee kennisproducten die het eenvoudiger maken om de kwaliteit in
beeld te brengen, te meten, te monitoren en afspraken te maken. Juist zaken waar in deze tijd van
financiële krapte behoefte aan is.
Na de toelichting zijn de deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over de toepasbaarheid van de
methodiek en over nieuwe mogelijkheden die het biedt. Enthousiaste en geanimeerde gesprekken
waarbij men het er snel over eens was dat hier interessante aspecten aan zitten. Aspecten om te
gebruiken in bestaande structuren en overleggen tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en reiziger.
Ook nieuwe ideeën kwamen naar voren. We noemen er een vier:






Gebruik de reizigers als permanente bron van informatie, laat reizigers foto’s
opsturen van de binnenkant van voertuigen. Zo worden foto’s een monitor; technologisch
is het wellicht mogelijk om de binnengekomen foto’s in te delen in de beeldmeetlat. Is het
een A+ of een C kwaliteit?
Gebruik de beeldmeetlatten om personeel mee te geven hoe het eigen voertuig er
idealiter er zou moeten zien; dan weet de chauffeur waar zij of hij op moet letten als het
gaat om bijvoorbeeld schoon.
Maakt het mogelijk om op eenvoudige manier te schouwen en ga daarover met elkaar in
gesprek om zodanig de doelen te bepalen
Gebruik goede scores op beeldkwaliteit als marketing instrument;

De komende periode zullen we als CROW goed volgen tot welke toepassing de nieuwe producten
leiden. We denken dat het een eerste interessante stap is van samenwerking tussen beheer openbare
ruimte en openbaar vervoer. We zijn allebei beheerders van een publieke ruimte, maar leven nu

nog in twee van elkaar gescheiden werelden die heel veel van elkaar kunnen leren. Om daarmee af te
sluiten zo wordt in openbare ruimte beeldkwaliteit ook in contracten toegepast, dat zou in ovconcessies ook kunnen.
Meer informatie
Alles over de kwaliteit van ov-voertuigen (33 beeldmeetlatten) vindt u in de publicatie
‘Kwaliteitcatalogus ov-voertuigen 2014 (www.crow.nl/K-D003) en in de Online Kennismodule
Beeldkwaliteit ov-voertuigen (www.crow.nl/kmbov).
Wilt u meer weten over de kwaliteit van ov-omgevingen (55 beeldmeetlatten)? Kijk dan bij Online
Kennismodule Beeldkwaliteit openbare ruimte (www.crow.nl/KMbor).
Uitkomst sessie

