Reizen met het ov tijdens corona
Samenvatting van panelgesprekken ten behoeve van
vragenlijst onderzoek

Samenvatting
Coronamaatregelen en lege voertuigen in het openbaar vervoer zorgen ervoor dat
de OV-Klantenbarometer de komende tijd in een andere vorm zal worden
uitgevoerd. Panelleden van het Nederlands Verplaatsingspanel ontvangen een
digitale vragenlijst na afloop van hun OV-rit. Deze bevat naast vragen over de
beleefde rit ook vragen die ingaan op corona-gerelateerde aspecten van de rit.
Dit rapport geeft kwalitatieve inzichten in de ervaringen van reizigers rondom het
reizen met het OV in coronatijd en presenteert de set met corona-gerelateerde
vragen. Hiertoe zijn 4 groepsdiscussies en 2 diepte-interviews afgenomen. De
bevindingen dienen als input voor het opstellen van de vragenset. Naast dit
hoofddoel delen we de uitkomsten met de ov-autoriteiten en vervoerders zodanig
dat ze ervan kennis kunnen nemen. Wellicht dat de uitkomsten gebruikt kunnen
worden in lopende beleids- en uitvoeringsprocessen. Dit onderzoek is uitgevoerd
als onderdeel van de innovatie van het OV-Klantenbarometer onderzoek.
Bevindingen groepsdiscussies en interviews:
Ø Knelpunten ontstaan met name bij het in- en uitstappen en op stations en
bij haltes.
Daarbij wordt het uitstappen als een groter knelpunt ervaren dan het
instappen. Hier treedt clustervorming op en zijn reizigers minder oplettend.
Reizigers geven aan dat afstand houden op het perron/station met
uitstappen soms moeilijker is dan in het voertuig zelf.
Ø Er wordt goed gecommuniceerd, slecht gecontroleerd.
Maatregelen zijn duidelijk, maar handhaving is onvoldoende zichtbaar.
Zichtbaarheid zorgt ervoor dat reizigers zich bewuster zijn van de geldende
regels. Men verwacht dat reizigers de regels dan beter naleven. Zichtbaar
personeel leidt ook tot een verhoogd veiligheidsgevoel onder reizigers.
Ø Reizigers ergeren zich aan medereizigers die zich niet houden aan de
maatregelen; foutief (of geen) gebruik mondkapje, geen afstand houden,
tegen looproute in lopen. Reizigers signaleren meer dan eens dit gedrag bij
medereizigers. Dit is daarmee een belangrijk issue in de klantbeleving.

Ø Contact met voertuig is risicovol, maar niet altijd te vermijden.
Reizigers hebben hier geen grote problemen mee. Zij zien het borgen van een
goede hygiëne voornamelijk als een persoonlijke verantwoordelijkheid.
Plaatsing van desinfectiezuilen op stations/haltes en in de voertuigen kan wel
leiden tot een grotere bewustwording en alertheid. Deze neemt toe door een
fysieke handeling, zoals het desinfecteren van de handen.
Ø Het mondkapje wordt als vervelend ervaren, maar men draagt hem wel. Een
deel van de reizigers zou het logisch vinden als ook op de stations het dragen
van een mondkapje verplicht zou worden.
Wat kan de OV-sector doen:
Ø Communicatie: Sociale norm benadrukken ‘denk aan zwakkeren’, doel
mondkapje, ‘bellen als noodzakelijk is’, actiever berichten omroepen via
omroepsysteem, benadrukken dat het niet mogelijk is om kaartje te kopen
bij chauffeur, meer aandacht geven aan drukte-indicator van NS.
Ø Hygiëne: Desinfectiegel aanbieden à dit is een handeling die bewust en
alert maakt (evt. uitdelen flacons, zorgen dat hierbij geen rijvorming
optreed), chauffeur heeft niet altijd afdoende bescherming,
schoonmaakpersoneel meer zichtbaar laten zijn voor reinheidsgevoel.
Ø Handhaving: meer zichtbaarheid zodat mensen onbewust al meer de
regels naleven. Dit vergroot het veiligheidsgevoel.
Ø Bus/tram/trein: deuren automatisch openen bij halteren (bijv. door
chauffeur), meerdere deuren tegelijk openen ter voorkoming rijvorming
en betere spreiding reizigers over ruimte.

Onderzoeksverantwoording
2.1 Onderzoeksopzet
In een serie groepsdiscussies is Goudappel (als opdrachtnemer van CROW-KpVV)
in gesprek gegaan met OV-reizigers. Het houden van groepsdiscussie is een
geschikte onderzoeksmethode om op kwalitatieve wijze gedetailleerd te peilen
wat de mening van OV-reizigers is. Aan de hand van vragen, stellingen en foto’s
worden deelnemers aan het denken gezet en om hun reactie gevraagd. Doordat
interviewers vervolgens doorvragen en deelnemers op elkaar reageren ontstaat
een interactief gesprek, waarin een onderwerp van meerdere kanten wordt
belicht en dieperliggende argumenten en motivaties naar boven komen.

Deelnemers zijn geworven onder leden van het panel van Panelclix. Leden konden
zich, na het invullen van een korte vragenlijst over het reizen met het OV vanaf 1
juli 2020, aanmelden voor de groepsdiscussies. Uit deze aanmeldingen
selecteerden we op basis van de gewenste reiskenmerken en een goede verdeling
van leeftijd, geslacht en regio deelnemers, die we uitnodigden voor de
groepsdiscussie. Personen die ook daadwerkelijk meededen ontvingen een
vergoeding.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit personen die in de periode na 1 juli 2020 met het OV
gereisd hebben. Tijdens iedere groepsdiscussie stond een bepaalde vervoerswijze
(BTM, Trein of Streekvervoer bus) en reismotief (mustreiziger versus lustreiziger)
centraal. In elk van de groepsdiscussies zorgden we voor een goede mix tussen
geslacht, leeftijd en regio van de deelnemers.

ISO 20252
Goudappel Coffeng is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen,
waaronder ISO 20252. ISO 20252 is een op markt- en opinieonderzoek
toegespitste kwaliteitsnorm. Dit onderzoek is uitgevoerd conform ISO 20252.

Werkwijze
Er waren in totaal 5 groepsdiscussies gepland. De groepsdiscussies vonden digitaal
plaats, met steeds tussen de 3 en de 5 deelnemers. De groepsdiscussies duurden
elk ongeveer een uur. De groepsdiscussies vonden plaats tussen 21 en 29 juli 2020
en waren aan het begin van de avond gepland. Bij de laatste groepsdiscussie
hadden we te maken met een aantal afmeldingen, waardoor de bijeenkomst niet
door kon gaan. Met twee personen hebben we vervolgens een apart diepteinterview gehouden. Hierin is dezelfde werkwijze aangehouden als in de overige
groepsdiscussies. De digitale vorm van de discussies is ons en de deelnemers erg
goed bevallen.

Samenstelling groepen en aanvullende gesprekken

Leidraad groepsdiscussies

Tijdens de groepsdiscussies zijn de volgende onderwerpen aan
bod gekomen:
Associaties met reizen in het OV in coronatijd
Reactie op foto’s drukke bus en halte
Huidig en toekomstig reisgedrag
Ervaring tijdens recente OV-reis
Positieve en negatieve aspecten van reizen tijdens corona
Hygiëne in voertuig
Communicatie (i.c.m. vertonen pictogrammen
maatregelen)
Ø Zorgen over toekomst en reizen met OV
Ø Wat zouden vervoerders kunnen doen?
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

In de laatste groepsdiscussie zijn deelnemers gevraagd om van
de aspecten die uit de voorgaande groepsdiscussies naar voren
zijn gekomen een top-3 op te stellen waar zij zich het meest
zorgen over maken tijdens hun rit in het OV tijdens corona.
Tijdens de diepte-interviews is om een rangorde gevraagd.

Associaties met reizen met het openbaar vervoer in coronatijd

Aan het begin van de groepsdiscussie werden deelnemers gevraagd om een aantal
begrippen te noemen die bij hen opkwamen met betrekking tot reizen met het OV
in coronatijd. Deze begrippen geven een waardevol eerste beeld van wat OVreizigers bezig houdt. Ook fungeerden ze als behulpzaam opstapje voor de verdere
discussie.
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Afstand houden 1/2
Op het station is afstand houden lastig - op het perron gaat het beter dan bij busen tramhaltes
Het lukt niet alle deelnemers om de anderhalve meter afstand te bewaken bij het
arriveren op het station. Sommige deelnemers geven aan dat zij bewust meer tijd
nemen om op het station te komen en dat het inbouwen van meer marge hen
helpt om alert te zijn op het afstand houden. Anderen geven aan dat zij op rustige
momenten naar het station komen en dat het afstand houden daardoor goed gaat.
Tegelijk beschrijven meerdere deelnemers dat op het station mensen door elkaar
heen lopen, zodat de anderhalve meter niet geborgd kan worden, en dat bij
incheckpoortjes knelpunten ontstaan. Op het perron is daarentegen de afstand
wel prima te bewaken. Ook het instappen gebeurt bij de trein meestal op een
ordelijke manier.
‘Ik merk dat die anderhalve meter totaal niet bewaakt kan worden omdat iedereen
kriskras door elkaar loopt. Ik zie op het perron dat de mensen wel afstand houden,
daar is genoeg ruimte voor.’
‘Je gaat gewoon stap voor stap rustig naar binnen en dan zoek je je plekje op’
Op het perron van de stations gaat het afstand houden dus meestal goed; bij de
bus- en tramhaltes echter niet altijd. Hier is de ruimte veel beperkter en lijkt het
instappen wat minder rustig te gaan, vooral bij drukke haltes in de stad.
‘Met het wachten bij de bushalte … ik weet niet of dat de rol is van de
busmaatschappij zelf, maar iedereen staat daar wel echt op elkaar. En bij het in- en
uitstappen, dan is het net als vroeger, dan is het hutje mutje bij die deur en dan wil
iedereen zo snel mogelijk naar binnen.’

Een deelnemer uit Amsterdam merkt op het vreemd te vinden dat je in de tram
niet via alle deuren naar binnen kan. Dit zorgt volgens hem voor onnodige
opstoppingen:
‘Bij de tram is het nog steeds bij de conducteur alleen instappen. Dus dan heb je
wel een wachtrij. Je hebt gewoon filevorming. Dus dat is niet zo handig.’
Tijdens de rit zijn er weinig knelpunten
Deelnemers vinden het nog erg rustig in het OV. Daardoor zijn er voldoende
zitplaatsen, waardoor afstand houden over het algemeen geen probleem is.
Vooral buiten de Randstad zien deelnemers erg rustige voertuigen. Op een aantal
trajecten binnen de Randstad zien zij het wel drukker worden.
‘Zodra je op het traject Schiphol-Utrecht zit … afgelopen woensdag was eigenlijk
elke tweede stoel bezet’
Deelnemers vragen zich af hoe de drukte zich gaat ontwikkelen vanaf september.
Voor meerdere deelnemers zal een toename van de drukte een reden zijn om
minder of niet meer met het OV te reizen.
Wat betreft de bus dienen busreizigers via de achterdeur in te stappen. Veel
reizigers zoeken vervolgens een zitplaats achterin de bus, terwijl het voorin nog
rustig is en afstand houden daar gemakkelijker is. Bij de metro en trein kunnen
reizigers zich gemakkelijker over het voertuig spreiden, vanwege de aanwezigheid
van meerdere deuren.
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Afstand houden 2/2
Over het algemeen voelen deelnemers zich niet minder veilig in de bus, tram en
metro dan in de trein, waar over het algemeen meer ruimte is, al merkt iemand
wel op dat het afstand bewaren in de metro lastiger is:
‘Ik vind het reizen met de metro wel echt heel anders dan reizen met de trein, in de
zin dat het daar echt veel drukker is en afstand bewaren lastiger is.’
Knelpunten doen zich voornamelijk bij het uitstappen voor
Veel deelnemers hebben wel moeite met het afstand bewaren bij het uitstappen
en noemen dit vaak als een belangrijk knelpunt. Het begint al in het voertuig, waar
reizigers zich nogal eens verzamelen bij de uitgang. Een deelnemer zegt over de
trein:
‘Bij het uitstappen merk ik wel dat het heel lastig is om die anderhalve meter aan te
houden. Als je daar (op het balkon van de Sprinter) al met z’n drieën staat dan heb
je al 4,5 meter die je in beslag neemt. Dat vind ik wel een lastige. Je probeert wel
de ruimte te bewaken, maar je moet op een gegeven moment toch die deur uit.’
Deelnemers merken op dat zij begrijpen dat om deze reden een mondkapje
gedragen moet worden in de trein. Maar op het perron is het bij het uitstappen,
waar iedereen zijn of haar mondkapje afdoet, volgens veel deelnemers niet beter
gesteld met de afstand tussen de reizigers. Het perron loopt vol, reizigers
verzamelen zich bij de (rol)trappen en bij de poortjes en lopen door elkaar heen.
Deelnemers merken op dat hier veelal de anderhalve meter afstand niet gehouden
wordt, vooral niet op de drukkere stations.

‘Waar ik het meeste problemen zie is bij de trein, bij het in- en uitstappen. Ik stap
vaak uit op Amsterdam Zuid. Dat is sowieso een behoorlijk druk station. En daar
lukt het eigenlijk niet om anderhalve meter aan te houden. (…) Dat is eigenlijk het
enige moment waarvan ik denk: hé, de maatregelen worden niet nageleefd.’
‘Het uitstappen is lastiger vind ik. Want dan verzamel je met z’n allen op die paar
trappen of roltrappen.’
‘Op het perron is het gewoon wat drukker. Zodra je dus uit de trein komt, iedereen
doet gelijk zijn mondkapje af. En dan is het gelijk hartstikke druk daarboven, vooral
bij Utrecht Centraal. Dan lopen ze zigzaggend, overal lopen ze, op de roltrap.
Niemand houdt dan rekening met drie stappen (tussenruimte).’
Looproutes worden niet goed opgevolgd
Ook merken sommige deelnemers op dat looproutes niet goed worden opgevolgd.
‘De afstand is goed te houden, maar mensen houden niet echt rekening met de
richtlijnen van links en rechts.’
‘Bij ons op het station (Rotterdam Lombardijen) hebben ze de rechtertrap voor
binnenkomende passagiers ingericht en de linkertrap voor mensen die uit het
station komen. (…) Je merkt … dat niet iedereen zich daaraan houdt. Dat iedereen
kriskras over die trappen heen loopt.’
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Gebruik mondkapje 1/2

Het mondkapje is een zinvolle maatregel maar vervelend in het gebruik
Deelnemers vinden het gebruik van mondkapjes in het OV over het algemeen een
zinvolle maatregel en zeggen zich hieraan te houden. Toch vinden zij de
mondkapjes vervelend in gebruik. Als reden noemen zij onder andere:
Ø Ze zitten niet prettig, zeker niet bij warm weer;
Ø Je krijgt weinig lucht (lastig om op adem te komen, wanneer je hebt moeten
rennen om op tijd te zijn);
Ø Bij brildragers beslaat de bril.

Mondkapje wordt alleen in het voertuig gedragen
Deelnemers signaleren dat buiten het voertuig mondkapjes zelden gedragen
worden. De overgrote meerderheid van de OV-reizigers doet het mondkapje pas
op als men het voertuig in gaat en doet deze weer af zodra men het voertuig
verlaat. Deelnemers vinden het fijn om het mondkapje weer af te doen zodra zij
het voertuig verlaten, om zo weer frisse lucht in te ademen. Ook geven zij aan het
mondkapje af te doen zodra men uitgestapt is omdat iedereen dat doet; hierin laat
men zich leiden door het gedrag van de massa. Zoals deze deelnemer het zegt:

Een deelnemer verwoordt goed de algemene opinie onder de reizigers:

‘Als ik de trein uitstap ben ik ook wel iemand die vrij snel ook het mondkapje weer
af doet. Omdat je gewoon volgt, de massa doet het. En dan denk je: ook wel lekker,
die frisse lucht.’

‘Het reizen met een mondkapje vind ik heel vervelend. Allereerst vind ik het heel
benauwd. Ook komt het voor dat ik flink moet lopen om de trein te halen. En als je
dan de trein instapt en dat mondkapje opdoet is dat niet heel prettig. En ik zat
laatst met een collega in de trein en die had ik al geel lang niet meer gezien. Dus
we waren aan het praten, maar dat is met zo’n mondkapje eigenlijk geen doen. Dat
is voor mij wel een drempel. Ik vind dat wel echt vervelend merk ik.’
Niet alle deelnemers staan vierkant achter de mondkapjesmaatregel om daarmee
de kans op besmettingen in het OV tegen te gaan. Zij vinden het echter tegelijk
belangrijk om de officiële maatregelen op te volgen en doen dit dan ook.

Tegelijkertijd merken sommige deelnemers op het wat vreemd te vinden dat je op
het perron en in het station geen mondkapje hoeft te dragen, terwijl juist hier
mensen samenkomen en het lastig is om voldoende afstand te bewaren.
‘Eigenlijk moet iedereen een mondkapje op buiten, op het station, en in de trein is
het heel niet nodig want dan zit er maar één, twee man in de trein. Tenminste, op
tijdstippen dat ik ga.’
‘Buiten de trein doe je dat mondkapje snel weer af. Het zou mij niets verbazen als
dat binnenkort pas buiten het station weer zou mogen. En dat zou ook een logische
stap zijn.’
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Gebruik mondkapje 2/2
Deelnemers signaleren regelmatig dat mondkapjes niet (goed) gebruikt worden en
storen zich hieraan
Deelnemers zien nogal eens situaties waarbij medereizigers zich niet goed aan de
mondkapjesmaatregel houden. Deelnemers storen zich sterk aan dit gedrag van
medereizigers. Zij signaleren onder andere de volgende situaties:
Ø Reizigers zetten het mondkapje alleen op wanneer een handhaver in beeld
komt;
Ø Reizigers zoeken eerst een zitplaats en zetten het mondkapje dan pas op;
Ø Reizigers zetten het mondkapje niet goed op (neus niet bedekt);
Ø Reizigers zetten het mondkapje af om te bellen/praten/eten.

Aan de andere kant geven enkele deelnemers zelf ook aan dat zij niet altijd strikt
het mondkapje dragen in de trein, vooral als het rustig is in het voertuig. Zoals een
deelnemer het zegt:
‘Ik moet ook eerlijk zeggen (…) als ik in een rustige trein zit, waar ik bijna niemand
zie, dat ik dan wel mijn mondkapje onder mijn neus doe om gewoon wat meer
frisse lucht te hebben. Maar zodra mensen binnenkomen op het station doe ik hem
weer goed. Dus daar smokkel ik wat mee voor mezelf. (…) Je blaast jezelf warm en
je bril beslaat, dat soort dingen. Dus ik ben daar ook wel een beetje creatief in om
het zo maar te zeggen.’

De deelnemers geven aan dat zij hier zelden iets van zeggen. Dit vinden zij een
taak voor de handhavers. Deelnemers merken echter meer dan eens op dat zij de
conducteurs/handhavers niet vaak meer zien of zat zij er niets van zeggen
wanneer medereizigers de voorschriften niet goed naleven (zie paragraaf 3.5).
‘Ik zie mensen die hun mondkapje niet op hebben of mensen die hun mondkapje
alleen over hun mond hebben. Mensen die toch zitten te eten en te hoesten in de
trein. Wat ik het allerergst vind … heel schijnheilig, op het moment dat je een
handhaver tegenkomt, dat je hem dan wel op doet. (…) Ik zeg daar ook niets van,
want ik heb geen zin in ruzie.
Deelnemers signaleren ook dat sommige medereizigers hun mondkapje alvast af
doen voordat zij uitstappen. Of juist dat medereizigers hun mondkapje pas goed
opdoen als zij uitstappen, omdat dan de kans groter is een handhaver tegen te
komen. Dit gedrag wordt als zeer storend ervaren.
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Hygiëne 1/2

Tevreden over hygiëne in het voertuig
Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de hygiëne in het voertuig. Zij
geven aan niet te ervaren dat vanwege corona schoonmakers minder vaak in de
voertuigen zijn, maar merken tegelijk ook niet dat voertuigen vaker worden
schoongemaakt dan vóór de corona-uitbraak. Deelnemers geven aan dat de
hygiëne op orde is en dat zij niet direct méér verwachten van de vervoerders op
het gebied van hygiëne in deze coronatijd.
Veel mensen gebruiken eigen desinfecterende gel tijdens de reis
Deelnemers vinden in grote meerderheid dat zorgdragen voor hun persoonlijke
hygiëne en het verminderen van de besmettingskans hun eigen
verantwoordelijkheid is. Zij proberen de contactmomenten met het voertuig en
andere elementen tijdens de reis te beperken, zoals het gebruik van afvalbakjes,
armleuningen en tafeltjes. Tegelijk beseffen zij dat het onmogelijk is om niets
meer aan te raken. Daar hebben zij ook niet veel moeite mee. De meeste
deelnemers hebben een eigen flacon met desinfecterende gel met zich mee en
gebruiken deze tijdens of na de reis. Ook hebben veel deelnemers voor zichzelf de
stelregel dat zij hun gezicht niet aanraken en als eerste hun handen wassen als zij
op de plek van bestemming zijn.
‘Als je met de bus bent geweest dan was je thuis je handen.’
‘Ik raak het allemaal aan en als ik op m’n werk kom desinfecteer ik meteen, omdat
dat het eerste is wat we moeten doen.’

Het aanbieden van desinfecterende gel in het voertuig of station/halte kan
bijdragen aan grotere bewustwording
Tijdens de discussies is gevraagd of deelnemers meerwaarde zien in het plaatsen
van pompjes en sprays met desinfecterend middel in het voertuig of op het
station/bij de halte. Deelnemers geven aan dat de meerwaarde hiervan ligt in het
feit dat je als reiziger bij het zien van deze pompjes herinnerd wordt aan het
belang van het zorgdragen voor een goede persoonlijke hygiëne. Het maakt de
reiziger bewuster en alerter. Zij geven ook aan gebruik te maken van deze
middelen.
‘Het is net als bij een winkel, dan zie je het mensen ook doen en dan ben je meer
geneigd om (zelf ook het middel op je handen te doen).’
‘Ik denk dat als je (ergens) binnenkomt waar zo’n pompje staat, dat je nog eens
nadenkt. En als je dan zo’n pompje ziet, dat je dan denkt: ja hier moet ik zijn.’
‘Je wordt ook meer met je neus op de feiten gedrukt. Misschien dat mensen toch
iets meer bewust worden: o wacht, ik moet toch nog even mijn handen
desinfecteren.’
Deelnemers zouden dus de desinfecterende middelen gebruiken. Tegelijk geven zij
aan dat het ook de persoonlijke verantwoordelijkheid is om de besmettingskans
via de handen te reduceren. Ook zien zij in hun ogen legitieme praktische
bezwaren voor het uitrusten van voertuigen met pompjes en sprays.
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Hygiëne 2/2
‘Als ik ergens ben en ze hebben het dan gebruik ik het wel. Maar ik vind het ook
een beetje mijn eigen verantwoordelijkheid.’
‘Ik zou (de pompjes) wel een goed idee vinden, maar praktisch: hoe zorg je ervoor
dat er geen opstoppingen komen en dat mensen voldoende afstand nemen, zeker
op de drukkere trajecten. Dus dan is het de vraag: doet het niet meer kwaad dan
goed?’

‘Een groot verschil met het metronetwerk en het tramnetwerk van Rotterdam is
dat de deuren wel vanzelf geopend worden en bij de treinen is dat niet het geval
(…) Nu merk ik in de praktijk dat iedereen (in de trein bij het uitstappen) op elkaar
wacht, van: wie gaat de deur openmaken? Dat is een heel bepaalde alertheid. Als
niemand hem openmaakt doe ik het wel, maar ik zorg wel dat ik iets ertussen doe,
een papiertje of een kaartje.’

‘Het is wel fijn als die dispensers ook op het station aanwezig zijn, in de treinen of
bij het perron. Ik weet niet of het kan, het is waarschijnlijk een flinke kostenpost
voor NS en de andere vervoerders.’
Ideeën voor verminderen contactpunten
Deelnemers hebben verschillende ideeën over het terugdringen van momenten
van contact met het voertuig. Een deelnemer stelde voor om bussen bij elke halte
te laten stoppen, om zo het indrukken van het stopknopje overbodig te maken.
Andere deelnemers vinden dat echter geen goed idee: het levert volgens hen te
veel hinder op als de bus overbodig zou stoppen op haltes waar niemand de bus in
of uit hoeft.
Wat betreft de trein vragen meerdere deelnemers zich af waarom de deuren niet
automatisch open en dicht gaan en je zo niet meer een knopje hoeft in te drukken
om de deur open te doen. Tegelijk is dit niet een groot thema voor hen en weten
zij manieren te vinden om, om te gaan met deze momenten, of door hun handen
na afloop schoon te maken of door iets te gebruiken tussen de hand en het
knopje.
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Handhaving

Aanwezigheid personeel draagt sterk bij aan veiligheidsgevoel
De aanwezigheid van personeel draagt sterk bij aan het veiligheidsgevoel van
reizigers. Deelnemers vinden het erg fijn als het personeel ‘een oogje in het zeil
houdt’. Deelnemers merken namelijk dat mensen de regels beter naleven als het
personeel aanwezig is.
Reizigers waarderen het als de chauffeur/personeel reizigers aanspreekt op het
niet naleven van de regels en een appel doet op het feit dat er van iedereen
aanpassingsvermogen gevraagd wordt in deze coronatijd. Deelnemers storen zich
eraan als de chauffeur/personeel er niets van zegt als reizigers het niet te nauw
nemen met de maatregelen.
In de bussen en de trams is het personeel duidelijker aanwezig. Hier is de
bestuurder continu zichtbaar, wat bijdraagt aan het gevoel van controle en
veiligheid.
‘In de tram kan de bestuurder omroepen dat er een aantal mensen de tram moeten
verlaten (als het te vol is). In de metro kan dat niet. Er is gewoon te weinig
controle.’
Zichtbaarheid en handhaving kan beter
Deelnemers geven in grote meerderheid aan dat de zichtbaarheid van en
handhaving door personeel beter kan, vooral in de trein en de metro. Sommigen
geven aan helemaal geen controles meer te zien door het personeel in de trein.

‘Er wordt ook nul gecontroleerd overigens. Ik heb geen enkele reis controle gehad
of een conducteur die langsloopt.’
‘Ik zie ze (het personeel) echt veel minder vaak door de coupé heen lopen.’
Dit wordt als een gemis ervaren. Juist de aanwezigheid van personeel wordt
gewaardeerd. Deelnemers denken dat reizigers de regels dan veel beter naleven.
‘Als ik dan een punt van verbetering moet aangeven: ik weet niet hoezeer dat bij NS
ligt, ik vind dat de handhaving op de mondkapjes (beter kan) (…) Ik zou wel willen
dat er beter gehandhaafd wordt.’
Deelnemers geven aan dat alleen de zichtbaarheid van het personeel, en niet
zozeer het actief handhaven, al sterk kan bijdragen aan het beter naleven van de
regels. Zij zouden het al erg waarderen als het personeel wat vaker gewoon door
het voertuig zou lopen.
‘Als ze (het personeel) meer zichtbaar zijn dan zijn mensen die hun mondkapje niet
op hebben of niet goed op hebben sneller geneigd om hem wel op te doen, omdat
ze zich anders betrapt voelen (…) Het is de plicht van NS om mensen erop aan te
spreken en daarmee een klap te riskeren, maar ik denk dat zichtbaarheid alleen al
erg veel helpt.’
‘Ik snap wel dat er niet gecontroleerd wordt, want het is ook veiligheid van de
conducteurs, maar het zou wel goed zijn als er gewoon controle was (…) En de
conducteur kan wel gewoon langslopen, en het mag best vriendelijk, van: let op.
Het werkt gewoon. Als er iemand langkomt denk je: o ja, mondkapje. Je hoeft niet
eens wat te zeggen denk ik.’
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Communicatie

‘Ik vind dat ze (NS) de informatievoorziening echt heel goed op orde hebben.’

Enkele onduidelijkheden
Tijdens de discussies komen nog enkele onduidelijkheden naar voren. Het is
bijvoorbeeld nu in de bus niet meer mogelijk een kaartje bij de buschauffeur te
kopen (bescherming van chauffeur). Dit is niet voor iedereen duidelijk en
communicatie hierover kan beter.

‘Ik vind de instelling van het OV en hoe zij erin staan wel positief. Zij geven het echt
wel duidelijk aan.’

Verder geeft een deelnemer aan dat hij het onduidelijk vindt op welke plekken je
nu wel en niet mag zitten in de trein:

Er is wel wat verwarring over de algemene coronaregels, maar deelnemers geven
aan dat dit de overheid aan te rekenen is. Zij vinden dat de vervoerders geen
verwijten gemaakt kunnen worden.

‘Mogen we nu wel naast elkaar zitten of gelden de groene stikkers nog? Dus
onduidelijkheid over de invulling (van wat wel en niet mag) is aanwezig.’

Compliment voor de wijze waarop vervoerders informeren
Deelnemers zijn over het algemeen erg goed te spreken over de communicatie en
de wijze waarop vervoerders hun best doen om reizigers te informeren.

Symbolen zijn helder, kunnen nog beter ondersteund worden met displays en
omroepsystemen
Deelnemers herkennen de pictogrammen die getoond werden in de discussies. Zij
komen deze tegen tijdens de reis en geven aan dat de bedoeling duidelijk is.
Deelnemers doen de suggestie om meer gebruik te maken van de aanwezige
displays en omroepsystemen om reizigers te herinneren aan de geldende regels.
Reizigers zijn veelal met andere dingen bezig, waardoor de pictogrammen niet
altijd opvallen. Niet alle deelnemers vinden dit echter nodig.

Bravo

GVB

Keolis
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Conclusies
Knelpunten in het openbaar vervoer ontstaan met name bij het in- en uitstappen
en op stations/haltes. De bewustwording van reizigers voorafgaand aan hun rit is
hierin belangrijk.
Gedrag medereizigers zorgt voor irritatie
Reizigers ergeren zich aan medereizigers die zich niet houden aan de maatregelen,
met name bij geen voldoende afstand houden of verkeerd gebruik van het
mondkapje.
Er wordt goed gecommuniceerd, slecht gecontroleerd
Deelnemers zijn tevreden over de communicatie van vervoerders. Als er
onduidelijkheden zijn rekenen zij dat de overheid aan. Mondkapjes hoeven op
station niet gedragen te worden, terwijl het daar wel heel druk is. Men ervaart dit
als onlogisch. Handhaving is slecht zichtbaar, zowel op de stations/haltes als in de
voertuigen, en reizigers worden niet vaak aangesproken wanneer zij zich niet
houden aan de maatregelen. Alleen al het meer zichtbaar zijn van het personeel
zou al veel helpen in het beter naleven van de regels en het verhogen van het
veiligheidsgevoel.

Wat kan de OV-sector doen:
Ø Communicatie: Sociale norm benadrukken ‘denk aan zwakkeren’, doel
mondkapje, ‘bellen als noodzakelijk is’, actiever berichten omroepen via
omroepsysteem, benadrukken dat het niet mogelijk is om kaartje te kopen
bij chauffeur, meer aandacht geven aan drukte-indicator van NS.
Ø Hygiëne: Desinfectiegel aanbieden à dit is een handeling die bewust en
alert maakt (evt. uitdelen flacons, zorgen dat hierbij geen rijvorming
optreed), chauffeur heeft niet altijd afdoende bescherming,
schoonmaakpersoneel meer zichtbaar laten zijn voor reinheidsgevoel.
Ø Handhaving: meer zichtbaarheid zodat mensen onbewust al meer de
regels naleven. Dit vergroot het veiligheidsgevoel.
Ø Bus/tram/trein: deuren automatisch openen bij halteren (bijv. door
chauffeur), meerdere deuren tegelijk openen ter voorkoming rijvorming en
betere spreiding reizigers over ruimte.

Contact met voertuig risicovol, maar niet te vermijden
Reizigers zien contact met oppervlakten die door anderen worden aangeraakt als
risicovol, maar niet te vermijden. Zij nemen zelf maatregelen, bijv. door handgel
mee te nemen om hun handen te kunnen desinfecteren. Zij vragen niet om
aanvullende actie van vervoerders op dit gebied, al zouden zij het fijn vinden als de
deuren van de trein automatisch open en dicht zouden gaan.
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Vertaling van de gesprekken naar vragen voor in het verdere onderzoek
Corona-gerelateerde vragenset:
Ø Ik vond dat ik op mijn instaphalte prettig kon wachten.
Ø Ik voelde mij tijdens deze rit goed beschermd tegen Corona.
Ø Ik vond het personeel in dit voertuig voldoende zichtbaar.
Ø Ik vond dat mijn medereizigers zich goed aan de richtlijnen
hielden.
Ø Ik vond het druk in dit voertuig.
Ø Ik kon probleemloos uitstappen.
Ø Ik was bang om besmet te raken tijdens de rit.
Ø Ik ervaarde dat er alles aan gedaan is om mijn rit zo
aangenaam mogelijk te maken.
Deze set aan vragen is aan de vervoerders voorgelegd. Deze zijn
vervolgens tot een definitieve set gekomen die uiteindelijk in
de aangepaste vragenlijst van de OV-Klantenbarometer is
opgenomen.

Dit is CROW
•

Richting geven aan de inrichting van Nederland met
richtlijnen, opleidingen en praktische tools

•

Voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en
(openbaar) vervoer en voor aanbesteden en contracteren

•

Niet altijd zichtbaar, wel altijd merkbaar

