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GVB wil door haar reizigers als beste vervoerder worden gezien. Daartoe zet GVB veel personeel en 
middelen in. In de algehele waardering van de reizigers speelt het gevoel van veiligheid een belangrijke rol. 
Om dit gevoel onder GVB-reizigers zo optimaal mogelijk te krijgen, wil GVB informatiegestuurd te werk 
gaan. Men wil de serviceteammedewerkers daar en op die tijdstippen aanwezig laten zijn waar de reizigers 
er behoefte aan hebben. De aanwezigheid en inzet van deze medewerkers kunnen zo in dienst staan van 
een zo prettig en veilig mogelijke reis van de GVB-reiziger.  
 
Om de invloed op het gevoel van veiligheid van GVB-reizigers op de halte, het perron en in de bus, de metro 
en de tram verder te vergroten, heeft GVB de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:  

 
Welke aspecten hebben de meeste impact op het veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de halte, het 

perron en in de bus, metro en tram en hoe kunnen deze aspecten positief worden beïnvloed? 
 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben wij naast literatuuronderzoek, 56 GVB-reizigers 
geïnterviewd tijdens hun reis en daarnaast hebben 422 reizigers een vragenlijst ingevuld.  
 
De respondenten uit de 56 meereisinterviews gaven doorgaans aan zich slechts in beperkte mate onveilig te 
voelen in het Amsterdamse openbaar vervoer. De dreiging van criminaliteit is voor de geïnterviewde GVB-
reizigers maar weinig concreet. Het gevoel van veiligheid is voor de meeste respondenten eigenlijk 
vanzelfsprekend. Zij associeerden gevoelens van onveiligheid vooral met donkerte, waar een onbestemde 
dreiging van uitgaat. Men benoemt daarbij vooral metrostations en het reizen met de metro in het donker. 
Zij vertelden dat de aanwezigheid van enkele stereotype mensen in hun directe omgeving hen tijdens het 
reizen alerter maken. Het actief uitzien naar en eventueel het eigen gedrag aanpassen op hun 
aanwezigheid, geeft de GVB-reiziger een gevoel van controle. Dit gevoel van controle over het risico om 
slachtoffer van criminaliteit te worden wordt gesterkt door fysieke weerbaarheid. Daarnaast doen - 
onderbewuste – psychologische beschermingsmechanismen een extra duit in het zakje: respondenten 
rationaliseerden en onderdrukten gedachten over potentieel slachtofferschap met grote regelmaat. 

Duidelijk was dat de 56 geïnterviewde respondenten tijdens hun reizen een breed palet aan gedragsmatige 
aanpassingen hanteren om slachtofferschap van criminaliteit te voorkomen. Men noemde maar liefst 
zeventien verschillende manieren waarop men zich tot het potentiële risico van criminaliteit verhoudt. 
Daarvan was ‘zich afzijdig houden’ met afstand de vaakst genoemde. Het reizen met het openbaar vervoer 
in Amsterdam komt grotendeels neer op het reizen in wederzijdse afzijdigheid. Deze afzijdigheid wordt 
vergezeld van een onderbewust maar doorlopend scannen van de directe omgeving. Men let vooral bij 
donkerte en relatieve verlatenheid op de aanwezigheid van stereotypes als zwervers, drugsgebruikers en 
dronken mensen. In essentie komt hun dreiging neer op onberekenbaar gedrag. Mediaberichten over 
onveiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer voeden de beleefde noodzaak om alert te zijn. 
Respondenten benoemden weinig vermijdingsgedrag. Veelal geeft men aan gewend te zijn geraakt aan het 
reizen in het openbaar vervoer in de hoofdstad. Ook geeft men aan dat de aanwezigheid van herkenbaar 
GVB-personeel geruststellend werkt.  

In de opvolgende vragenlijst – die door 422 GVB-reizigers werd ingevuld – bleek dat gevoelens van 
onveiligheid overdag nagenoeg niet voorkomen. Deze gevoelens concentreren zich in de avond- en 
nachtelijke uren en worden vooral in metrostations, metro’s en tram- en bushaltes ervaren. Onveilige 
situaties worden vooral geassocieerd met stereotype mensen, opvallend gedrag en afwijkende 
omstandigheden. Men ervaart vooral afgelegen, slecht verlichtte en ondergrondse locaties als onveilig. Men 
noemt slechts sporadisch specifieke locaties, laat staan specifieke lijnen die men als onveilig ervaart. Toch 
gaf het merendeel van de respondenten aan ’s avonds en ’s nachts liever met de tram dan de metro te 
reizen omdat op de tram zichtbaar GVB-personeel aanwezig is. Men geeft aan dat toezichthoudend GVB-



5 
 

personeel zich beter in het openbaar vervoer kan bevinden, dan statisch op stations aanwezig te zijn. Men 
ervaart een kleine kans om zelf slachtoffer van criminaliteit te worden tijdens het reizen met GVB. Er is – 
ook in de vragenlijst - weinig vermijdingsgedrag gerapporteerd. Het vermijdingsgedrag wordt vooral 
ingegeven door donkerte, drukte en tijdsbesparing door anders te reizen. Het merendeel van de 
respondenten die de vragenlijst invulden gaf aan gewend te zijn geraakt aan het reizen met het openbaar 
vervoer in Amsterdam. Zij letten op hun omgeving, vooral drugsverslaafden, dronken mensen en verwarde  
personen triggeren bij aanwezigheid de alertheid van de respondenten.  

In de verklarende statistieken werd duidelijk dat gevoelens van onveiligheid in het Amsterdamse openbaar 
vervoer vooral drijven op risicoschattingen in combinatie met risicogevoeligheid van GVB-reizigers. Deze 
gevoelens worden geneutraliseerd door gewenning en - onderbewuste – psychologische 
beschermingsmechanismen. Onveiligheidsgevoelens activeren oplettendheid in de vorm van het scannen 
van de omgeving en uitzien naar stereotype mensen. Onveiligheidsgevoelens leiden maar tot weinig 
vermijdingsgedrag. Vermijdingsgedrag ontstaat vooral als optelsom van risicogevoeligheid en de inschatting 
van de eigen fysieke weerbaarheid. Toch is er een behoefte aan de zichtbare aanwezigheid van GVB-
personeel, maar deze behoefte wordt vooral verklaard door de inschatting van criminaliteitsdreiging in het 
hoofdstedelijk openbaar vervoer in zijn algemeenheid. Persoonlijk ervaren de GVB-reizigers immers een 
gevoel van controle over de kans om zelf slachtoffer van criminaliteit. GVB-reizigers zijn alert en bewust van 
de risico’s maar laten zich er niet door weerhouden met GVB te reizen. 

Daarmee komt de door ons onder GVB-reizigers aangetroffen onveiligheidsbeleving neer op een functioneel 
onveiligheidsgevoel: een functionele zorg over de potentiële dreiging van criminaliteit welke motiveert tot 
waakzaamheid en routinevoorzorg (zie Jackson en Gray 2010; Fattah 1993; Hale 
1996; Warr 2000; Ditton en Innes 2005). De onveiligheidsgevoelens die onder GVB-reizigers leven, zijn 
daarmee verre van een ‘dysfunctionele angst’ die de kwaliteit van leven negatief zou beïnvloeden (zie 
Jackson en Gray 2010).  

Met deze bevindingen geven wij GVB de volgende aanbevelingen: 

1. Beschouw onveiligheidsgevoelens van GVB-reizigers als een functioneel onveiligheidsgevoel; 
2. Besef dat oorzaken van vermijdingsgedrag grotendeels buiten het bereik van GVB liggen; 
3.  Blijf een positief tegengeluid geven over sociale veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer; 
4. Pak donkerte in principe niet aan; 
5. Besef dat zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel geruststellend werkt; 
6. Zet zichtbaar GVB-personeel in op de locaties en tijdstippen waar er behoefte aan hen is; 
7. Laat GVB-personeel bij voorkeur ook zichtbaar door het openbaar vervoer bewegen; 
8. Train GVB-personeel op kennis hoe zij zo geruststellend mogelijk kunnen optreden; 
9. Experimenteer – in samenspel met gemeente – met de inrichting van locaties. 
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GVB wil door haar reizigers als beste vervoerder worden gezien. Daartoe zet GVB veel personeel en middelen 

in. In de algehele waardering van de reizigers speelt het gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Om dit 

gevoel onder GVB-reizigers zo optimaal mogelijk te krijgen, wil GVB informatiegestuurd te werk gaan. Men 

wil de serviceteammedewerkers daar en op die tijdstippen aanwezig laten zijn waar de reizigers er behoefte 

aan hebben. De aanwezigheid en inzet van deze medewerkers kunnen zo in dienst staan van een zo prettig 

en veilig mogelijke reis van de GVB-reiziger.  

 

Om de invloed op het gevoel van veiligheid van GVB-reizigers op de halte, het perron en in de bus, metro en 

tram verder te vergroten, heeft GVB de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: 

 

Welke aspecten hebben de meeste impact op het veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger 

op de halte, het perron en in de bus, metro en tram en hoe kunnen deze aspecten  

positief worden beïnvloed? 

 

De deelvragen bij deze onderzoeksvraag luiden: 

1.  Welke theoretische verklaringen zijn er voor situationele veiligheidsgevoelens? 

2.  Welke verklaringen geven GVB-reizigers zelf voor situationele veiligheidsgevoelens in het 

 Amsterdamse openbaar vervoer? 

3. Welke aspecten wegen het zwaarst in de verklaring van situationele veiligheidsgevoelens  

 van GVB-reizigers? 

4.  Hoe kan GVB de verklarende aspecten van situationele veiligheidsgevoelens  

 van GVB-reizigers positief beïnvloeden? 

In hoofdstuk twee wordt de eerste deelvraag beantwoord. Aan de hand van een korte, theoretische 

verdieping werken wij richting een eerste grip op de situationele veiligheidsgevoelens van GVB-reizigers. Dit 

theoretisch kader met het afrondende conceptuele model vormde de basis voor de 56 meereis-interviews 

waarvan in hoofdstuk vier de resultaten worden gepresenteerd. Deze resultaten op de tweede deelvraag 

gaven een rijke verdieping aan onze inzichten in de situationele veiligheidsgevoelens van GVB-reizigers, 

waardoor het conceptueel model stevig is aangepast. U vindt dit model in hoofdstuk vijf. Het aangepaste 

conceptuele model vormde op zijn beurt de basis voor de vragenlijst.  

In hoofdstuk zes en zeven zijn de resultaten van de 422 ingevulde vragenlijsten opgenomen. Respectievelijk 

behandelen we daar de beantwoording van deelvraag drie en presenteren we een verklarend statistisch 

model voor de situationele veiligheidsgevoelens van GVB-reizigers. Afsluitend behandelen we in hoofdstuk 

acht de laatste deelvraag, waarin we de opgedane inzichten verrijken met evidence based adviezen 

waarmee GVB situationele veiligheidsgevoelens van haar reizigers positief kan beïnvloeden.   
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Risico 

sensitiviteit 

In dit hoofdstuk verkennen wij wat er tot op heden bekend is over de onveiligheidsbeleving van GVB-

reizigers en voorzien wij deze inzichten van een beknopte theoretische verdieping. De focus ligt op de 

‘situationele beleving van veiligheid’ waarvoor een definitie wordt aangedragen. Tevens verdiepen wij ons in 

psychologische achtergronden, fysieke en sociale triggers van situationele beleving van veiligheid. Afsluitend  

werken we naar een theoretisch model ter verklaring van situationele gevoelens van onveiligheid. 

2.1 Reeds beschikbare inzichten over onveiligheidsgevoelens onder GVB-reizigers 

Er bestaan al inzichten in verklaringen voor de situationele beleving van veiligheid door GVB-reizigers. 

De Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (MSVOV) wijst bijvoorbeeld op (I) de invloed van ervaren 

overlast in het openbaar vervoer, (II) persoonlijk slachtofferschap van misdrijven of andere vervelende 

voorvallen of (III) het getuige zijn geweest van misdrijven of andere vervelende voorvallen. De sterkste 

verklaring voor onveiligheidsgevoelens onder reizigers in het openbaar vervoer zit volgens dit onderzoek in 

de door reizigers ervaren overlast. Later wordt ook de significante invloed belicht van ervaren overlast van 

agressief gedrag van mensen, ervaren lastig gevallen te worden, ervaren overlast van dreiging die uitgaat 

van groepjes en slachtofferschap van duwen en trekken (Laan, Broekhuizen & Boers 2015:23-26).  

 

Uit de meest recente MSVOV blijkt dat reizigers een 7,6 geven voor de sociale veiligheid in het 

Amsterdamse openbaar vervoer. 27% gaf aan zich weleens onveilig te voelen in het Amsterdamse openbaar 

vervoer. Het onveiligheidsgevoel wordt vooral veroorzaakt door het gedrag van passagiers, 

middelengebruik, verlatenheid of juist drukte en speelt vooral in de avonduren en ’s nachts. 13% zou 

weleens een halte of traject vermijden (Holaind, Boers en Slot 2016). 

 

2.2 Focus op psychologische achtergronden en de situationele context 

Deze bevindingen over de (on)veiligheidsbeleving van GVB-reizigers dragen waarschijnlijk een dubbele 

bodem in zich. De genoemde, verklarende elementen kennen in theorie immers een zelfde psychologische 

grondslag in de vorm van risicosensitiviteit (Wildavsky & Dake 1990; Hale 1996; Sjöberg 2000; Jackson 

2011). 

 

 

 

   

 

 

 

Figuur 1 – De dubbele bodem van risicosensitiviteit en  

“het gevoel van onveiligheid” schematisch uitgelegd. 

Verdiepend onderzoek naar onveiligheidsgevoelens onder GVB-reizigers is verricht door Mohammad 

(2014). Zij maakt allereerst zinvol onderscheid tussen categorieën verklarende elementen in de 

persoonlijke, situationele, sociaal-culturele context en betrekt daarnaast ook positieve factoren die juist 
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gevoelens van veiligheid kunnen stimuleren. Zij concludeert een grote invloed van donkerte en invloed van 

de ondergrondse ligging van metrostations op de beleving van onveiligheid op gevoelens van onveiligheid. 

De aanwezigheid van medereizigers in de directe omgeving van de reiziger in de metro en op het perron, 

toezicht in de vorm van GVB-personeel, beveiligers, camera’s en verlichting bleken gevoelens van veiligheid 

in de hand te werken. Mohammad concludeert dat het overgrote deel van de metroreizigers van GVB zich 

vaak vellig in en om de metro voelt. Ook Ramkisoen en Tang (2016) stellen in hun onderzoek naar 

onveiligheidsgevoelens onder reigers van de RET - analoog aan Mohammad (2014) - dat reizigers zich 

doorgaans veilig voelen in het openbaar vervoer. Zij stellen dat er meer beleidsmatige aandacht naar de 

situationele context van de beleving van onveiligheid uit zou moeten gaan.  

 

Deze belangrijke nuances vragen om meer verdieping. Hoe ontstaan (on)veiligheidsgevoelens onder GVB-

reizigers? Er moet om de voorliggende onderzoeksvraag te beantwoorden worden ingezoomd op de 

specifieke locaties waar en situaties waarin reizigers zich onveilig voelen en worden gezocht naar 

antwoorden op de vraag waarom dat het geval is. De focus moet dus - gegeven de onderzoeksvraag van 

GVB en de resultaten van eerder verdiepend onderzoek - liggen op wat eerder door Spithoven (2017) is 

omschreven als ‘situationele gevoelens van onveiligheid’. Dit concept is gedefinieerd als:  

 

‘een tijd en plaats specifieke reactie op externe stimuli (Farrall, Jackson & Gray 2009; Pleysier 2010) van 
criminaliteit, signalen of symbolen van criminaliteit (Ferraro 1995; Ferraro & LaGrange 1987) die uitmonden 
in een gevoel van directe dreiging voor iemands veiligheid (Farrall, Jackson & Gray 2009) en zich uiten in 
gevoelens van alertheid, dreiging of angst omdat men zichzelf identificeert als het potentiële slachtoffer van 
een – al dan niet daadwerkelijk aanwezige – gevaarlijke ander (Van der Wurff 1992)’. 

Spithoven 2017:77 

 

Deze definitie voor ‘situationele onveiligheidsgevoelens’ is een hele academische mond vol. Maar het is 

gegeven de complexiteit van “het gevoel van onveiligheid” noodzakelijk om scherp te stellen waar het 

onderzoek zich precies op richt, alvorens verder te zoeken naar verklarende aspecten in de literatuur en 

empirie (Vanderveen 2006). We zullen allereerst inzoomen op wat bekend is over psychologische 

kenmerken die de eerder genoemde risicosensitiviteit beïnvloeden, om vervolgens na te gaan wat er in de 

internationale wetenschap bekend is over ‘situationele gevoelens van onveiligheid’. 

 

2.3 Risicosensitiviteit 

Het begrip risicosensitiviteit helpt ons voorbij een te simpele uitleg van onveiligheidsgevoelens, waarin vaak 

samenhangen met demografische kenmerken als geslacht, leeftijd en etniciteit worden verward met 

verklaringen. Achter deze samenhangen schuilt immers een wereld van psychologische complexiteit (Doran 

& Burgess 2012; Farrall et al. 2000). ‘Risicosensitiviteit’ is een vrij stabiel psychologisch kenmerk van 

individuen (Wildavsky & Dake 1990; Sjöberg 2000). Het concept vertrekt uit de eenvoudige redenering dat 

grote risico’s ook alleen als zodanig worden ervaren wanneer de gevoeligheid voor risico’s hoog is (Hale 

1996). In vroeg onderzoek van Warr (1985) wordt een belangrijke rol toegedicht aan de geanticipeerde 

impact van een gebeurtenis. Later (1987) voegde hij een angstdrempel en angstkatalysator toe aan de 

uitleg van risicosensitiviteit: Mensen met een lage angstdrempel en een heftige reactie op angst 
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(angstkatalysator) zijn gevoeliger voor risico’s. Deze mensen hebben een lagere inschatting van kans op 

slachtofferschap nodig om toch een sterke angstreactie te ontwikkelen (Jackson 2011). 

 

Vele jaren later voegde Jackson meer uitleg toe aan risicosensitiviteit. Hij schrijft een sterke invloed toe aan 

gepercipieerde controle in een situatie en de ingeschatte consequenties van slachtofferschap. Hoe minder 

controle men in een situatie verwacht te hebben en hoe grotere consequenties zij daarbij verwachten, hoe 

sterker de angst. Deze mensen kunnen zich zelfs zorgen maken over risico’s waarvan zij verwachten nooit 

zelf slachtoffer te worden. Risicosensitiviteit is tevens gebonden aan de individuele behoefte aan orde, 

zekerheid, voorspelbaarheid en daadkracht (Jackson 2011); een algemene aanleg angstig te reageren 

(Gabriel & Greve 2003); specifieke criminaliteitsangsten (Lupton & Tulloch 1999); de tolerantiegrens op 

basis van normen en waarden (Ferraro & LaGrange 1987); de behoefte aan afsluiting (Jackson 2015); een 

lage inschatting van de strafmaat in het land (Jackson 2004); maatschappelijk conservatisme (Pleysier 2010) 

en sociaal passivisme (Pleysier 2010). Kortom: risicosensitiviteit is een belangrijke voedingsbodem voor 

gevoelens van onveiligheid. 

 

2.4 Oorzaken van situationele gevoelens van onveiligheid 

Wanneer we verder inzoomen op ‘situationele gevoelens van onveiligheid’, dan zien we dat hier in de 

internationale wetenschap relatief weinig aandacht aan is besteed (Gabriel & Greve 2003; Farrall, Jackson & 

Gray 2009; Pleysier 2010; Spithoven 2017). Het uitgangspunt is dat dit situationele gevoel van onveiligheid 

doorgaans snel voorbij is en wegebt. Maar wanneer het chronisch wordt, wordt het in de beleving van 

mensen problematischer (Van den Herrewegen 2011). Men kan slecht aan dit specifieke gevoel wennen, 

omdat de emotionele intensiteit hoog is (Gouseti & Jackson 2016). Maar wat veroorzaakt situationele 

gevoelens van onveiligheid?  

 

Allereerst wijst de literatuur op de invloed van psychologische kenmerken van de persoon. Gevoelens van 

kwetsbaarheid, zelfverzekerdheid en risicogevoeligheid zijn sterke invloeden (Greve 1998; Gabriel & Greve 

2003; Pleysier 2010; Van der Wurff 1992; Spithoven 2017). Daarnaast vormt eenieder zich – op basis van 

mediaberichten en persoonlijke verhalen – beelden van ‘gevaarlijke situaties’ (Hale 1996). Wanneer men 

zich in een situatie bevindt die met deze beelden resoneert, gaan direct de alarmbellen af (Pleysier 2010; 

Sparks 1992; Lupton 1999). Het blijkt dat mensen zeer gedetailleerde ‘fear triggers’ hebben (Pleysier 2010; 

Warr 1987; Van der Wurff 1990; Bannister 1993). Mensen scannen hun omgeving onderbewust, maar 

continu op de aanwezigheid van deze triggers (Chadee & Chadee 2016). Ook zoekt men onderbewust naar 

vluchtwegen en plaatsen waar mensen zich zouden kunnen verschansen (Pleysier 2010; Jackson & Gray 

2009).  

 

Mensen zoeken in essentie naar signalen van verhoogde kans op slachtofferschap van criminaliteit (Gabriel 

& Greve 2003). Maar mensen komen zeer beperkt persoonlijk in aanraking met criminaliteit. Men reageert 

daarom ook sterk op triggers die voor hen symbool staan voor de dreiging van criminaliteit (Farrall, Jackson 

& Gray 2009; Innes 2004). De literatuur onderscheidt fysieke en sociale triggers. Onder fysieke triggers 

schaart men slechte verlichting, graffiti, vandalisme, zwerfvuil, hondenpoep, slecht onderhoud van de 

omgeving en leegstand van huizen en winkels. Onder sociale triggers categoriseert men onordelijk en 

disrespectvol gedrag; verlaten omgevingen; verschillende vormen van overlast en aangestaard of 
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nagekeken worden. Mensen kunnen in principe wel aan de aanwezigheid van deze triggers in de omgeving 

wennen (Farrall, Jackson & Gray 2009; Innes & Jones 2006; Hale 1996), maar de steeds wisselende mix van 

deze triggers kan toch het situationele gevoel van onveiligheid aanwakkeren (Gabriel & Greve 2003). 

Herhaling van dit gevoel maakt de impact ervan niet minder, maar juist problematischer in de beleving van 

mensen (Van den Herrewegen 2011). 

Mensen houden van overzicht op hun omgeving. Zij voelen zich veilig wanneer zij de omgeving kunnen 

overzien. Als zicht wordt belemmerd door donkerte, slechte verlichting, drukte of de inrichting van de 

omgeving, dan worden mensen haast automatisch alert (Oppelaar & Wittebrood 2006; Farrall, Jackson & 

Gray 2009). Ook de stedelijke context leidt direct tot meer ‘situationele gevoelens van onveiligheid’ (Farrall, 

Jackson & Gray 2009; Van der Wurff & Stringer 1988; Lewis & Maxfield). In grote steden is er sprake van 

‘publieke anonimiteit’. Omdat men elkaar niet kent en als vreemden ten opzichte van elkaar leeft, ervaart 

men een sociale onzekerheid. Daarom grijpt men in de stedelijke context actief terug op stereotypering en 

een extra dosis wantrouwen om in het dagelijks verkeer voldoende zekerheid in te bouwen (Blokland 2008). 

Ook – en misschien vooral – in de dagelijkse praktijk van het openbaar vervoer in grote steden streeft men 

ernaar deze anonimiteit in stand te houden. Men maakt slechts kort oogcontact, gaat in de regel geen 

gesprekken aan en beweegt zo ontwijkend mogelijk ten opzichte van elkaar (Pleysier 2010).  

Interessant is dat uit eerder eigen onderzoek (Spithoven 2017) blijkt dat ‘het in het donker reizen in de 

grote stad’ op zichzelf voor een zeer diverse groep mensen symbool staat voor een onveilige situatie. 

Datzelfde geldt voor de stad Amsterdam. Een diverse groep respondenten in dat onderzoek refereerde 

spontaan aan dit thema en in de hoofdstad als reactie op de open vraag ‘voelt u zich weleens onveilig?’. 

Men denkt in het openbaar vervoer en de hoofdstad een verhoogde kans te lopen slachtoffer te worden 

van agressie en beroving. Daarnaast denken vrouwen aan het risico op seksueel geweld. Men zegt daarom 

in de avonduren en nacht het openbaar vervoer in de grote steden – en vooral Amsterdam - te mijden. 

Wanneer men er niet onderuit komt, dan let men op bepaalde stereotype mensen: verslaafden, 

allochtonen, groepen jongemannen, en vooral groepen jongemannen onder invloed van drugs en/of 

alcohol. Het grootstedelijk openbaar vervoer vormt in de avonduren dus een breed gedragen - en via media 

en persoonlijke verhalen steeds opnieuw uitgewisseld - beeld van onveiligheid. 

2.5 Conceptueel model ‘situationele gevoelens van onveiligheid onder GVB-reizigers’  

Wanneer we de inzichten uit de internationale wetenschap ten aanzien van situationele gevoelens van 

onveiligheid optellen, dan komen we uit op het conceptuele model dat op de volgende pagina is 

opgenomen (fig. 2). Dit conceptuele model zal richting geven aan de inhoud van het onderzoek, maar wij 

wijzen direct op de noodzaak het zicht op situationele gevoelens van onveiligheid eerst te verbreden. Deze 

specifieke vorm van gevoelens van onveiligheid is immers nog maar zeer beperkt onderzocht (Farrall et al. 

1997; Gabriel & Greve 2003; Doran & Burgess 2012). Onze onderzoeksopzet zal zich dus allereerst richten 

op het kwalitatief aanvullen van dit model, om vervolgens middels een kwantitatief onderzoek op zoek te 

gaan naar het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Welke aspecten hebben de meeste impact op het 

veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de halte, het perron en in de bus, metro en tram?’.
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Figuur 2 – Conceptueel model ‘situationele gevoelens van onveiligheid onder GVB-reizigers’ op basis van theoretisch kader.
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Met de theoretische inzichten uit het voorgaande hoofdstuk, presenteren we in dit hoofdstuk de opzet van 

het empirisch onderzoek. Om de hoofdvraag ‘Welke aspecten hebben de meeste impact op het 

veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de halte, het perron en in de bus, metro en tram en hoe kunnen 

deze aspecten positief worden beïnvloed?’ te beantwoorden, is een kwantitatief onderzoek noodzakelijk 

gebleken. Het antwoord op de onderzoeksvraag moest immers generaliseerbaar zijn naar het totaal van de 

GVB-reizigers die gebruik maken van haltes, perrons, bussen, metro’s en trams van GVB. Daarnaast werd in 

de vraagstelling het accent gelegd op de relatieve verklaringskracht van indicatoren. Dit vroeg allebei om 

een kwantitatieve benadering. Maar eerst moesten de theoretische inzichten uit het voorgaande hoofdstuk 

kwalitatief worden aangevuld, omdat ‘situationele gevoelens van onveiligheid’ nog maar weinig zijn 

onderzocht. 

 

3.1 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag bij dit onderzoek luidde, zoals door het GVB aangegeven: 

Welke aspecten hebben de meeste impact op het veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de halte, het 
perron en in de bus, metro en tram en hoe kunnen deze aspecten positief worden beïnvloed? 

 

De deelvragen bij deze onderzoeksvraag luidden: 

1.  Welke theoretische verklaringen zijn er voor situationele veiligheidsgevoelens? 

2.  Welke verklaringen geven GVB-reizigers zelf voor situationele veiligheidsgevoelens in het 

 Amsterdamse openbaar vervoer? 

3. Welke aspecten wegen het zwaarst in de verklaring van situationele veiligheidsgevoelens  

 van GVB-reizigers? 

4.  Hoe kan GVB de verklarende aspecten van situationele veiligheidsgevoelens  

 van GVB-reizigers positief beïnvloeden? 

3.2 Kwalitatieve aanvulling: meereisgesprekken 

Het conceptueel model waarmee het vorige hoofdstuk afsloot (fig. 2), moest op de volgende punten 

worden aangevuld: 

1. Een specifiek zicht op achtergronden van hoe GVB-reizigers tijdens hun reizen met GVB situationele 

gevoelens van onveiligheid beleven op haltes, perrons en in de bussen, metro’s en trams van GVB; 

2. Specifieke sociale en fysieke triggers die GVB-reizigers tijdens hun reizen bij GVB signaleren en 

situationele gevoelens van onveiligheid bij hen losmaken op haltes, perrons en in bussen, metro’s 

en trams van GVB; 

3. Positieve (of beschermende) elementen die GVB-reizigers tijdens hun reizen bij GVB signaleren en 

juist een gevoel van veiligheid bij hen stimuleren. Zoals Boers, Van Steden en Boutellier (2008) 

wijzen op de positieve invloed van zelfredzaamheid, leefbaarheid en vertrouwen. Ook Mohammad 

(2014) benoemt de beschermende invloed van de aanwezigheid van winkels, schone voertuigen, 

aanwezigheid van medereizigers en GVB-personeel; toezicht en verlichting.  
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Met deze kwalitatieve aanvullingen van ons inzicht in situationele onveiligheidsgevoelens van GVB-reizigers 

dragen wij zorg voor een gebalanceerde én doeltreffende beantwoording van de onderzoeksvraag. De 

kwalitatieve aanvulling realiseerden wij door middel van zogenaamde meereisgesprekken (Van der Wurff 

1992) met een diverse afspiegeling van GVB-reizigers. Dit omdat reguliere interviews in het openbaar 

vervoer in een grootstedelijke context al op voorhand niet realistisch waren: mensen hebben doorgaans 

haast en zitten daarnaast niet te wachten op een grote tijdsbelasting. Daarmee zou het uitnodigen van 

reizigers voor een diepte-interview al op voorhand leiden tot veel afwijzingen en dus verlies van kostbare 

tijd. Meereisgesprekken waren daarom een passend alternatief. Deze gesprekken duurden zo lang de 

respondent zich in het Amsterdamse openbaar vervoer bevond en wilde meewerken. Meereisgesprekken 

boden de gelegenheid om toch de benodigde kwalitatieve verdieping aan te brengen. Wij streefden  ernaar 

om zoveel mogelijk diversiteit van de GVB-reizigers aan te brengen door potentiële respondenten te 

selecteren op geslacht, leeftijd, etniciteit, vervoersmiddel, locaties van haltes, reisdagen, reistijdstippen en 

reisfrequentie. De gesprekken waren - gezien de beperkte wetenschappelijke kennisbasis over situationele 

onveiligheidsbeleving - ongestructureerd en vrij associatief (Spithoven 2017) gevoerd aan de hand van de 

openingsvraag ‘Voelt u zich weleens onveilig in het openbaar vervoer in Amsterdam?’. 

Alle meereisgesprekken zijn opgenomen en uitgewerkt. De verslagen van de meereisgesprekken zijn 

vervolgens gecodeerd om de rode draden en diversiteit in verhalen van reizigers bloot te leggen. Deze 

bevindingen namen een gelijkwaardige positie in ten opzichte van het theoretische model (fig. 2). De 

algemene, nog smalle internationale kennisbasis over situationele gevoelens van onveiligheid, werd 

daarmee aangevuld met specifiek wetenschappelijk onderzoek naar aspecten die van invloed zijn op de 

situationele veiligheidsbeleving van de GVB-reizigers. Op deze wijze borgden wij dat de opvolgende 

enquête ook daadwerkelijk inspeelde op de elementen die er voor de veiligheidsbeleving van de GVB-

reizigers toe doen op de halte, het perron en in de bus, metro en tram. 

3.3 Kwantitatief toetsen van inzichten: enquête  

Het doel van de enquête was om tot een representatieve steekproef van GVB-reizigers te komen. Gelet op 

de onderzoeksvraag van GVB en het doel om tot praktisch toepasbare handvatten voor beleid te komen, 

zijn wij uitgegaan van een representatieve steekproef van 384 respondenten. Dit aantal is tot stand 

gekomen door het gemiddelde van 55.950 reizigers per dag (GVB 2017) bij een betrouwbaarheidsinterval 

van 95% en een foutenmarge van 5%. Deze steekproef leverde een toetsend resultaat, omdat de vragenlijst 

op specifieke wetenschappelijke kennis van veiligheidsgevoelens onder GVB-reizigers was gebaseerd. 

De analyse van de onderzoeksresultaten heeft zich gezien de onderzoeksvraag gericht op de relatieve 

verklaringskracht van verklarende aspecten – deze zijn gestuurd door theorie en het voorgaande 

kwalitatieve onderzoek – voor het situationele veiligheidsgevoel van GVB-reizigers. Hiertoe is Structural 

Equation Modelling (SEM) toegepast. Met deze methode is een daadwerkelijk verklarend inzicht 

gerealiseerd, voorbij percentages en correlaties. 

Er waren de nodige randvoorwaarden om de vragenlijst tot een succes te maken. De vragenlijst diende 

eenvoudig online beschikbaar te zijn. De online vragenlijst moest ook mobiel goed toegankelijk en werkbaar 

zijn. Dit stelde eisen aan met name de lay-out van de online vragenlijst en de lengte van vragen. Daarnaast 

was het jammer wanneer een groot potentieel aan respondenten zou afhaken omdat zij de Nederlandse 

taal onvoldoende machtig zijn. Daarom diende er naast de Nederlandse versie ook een Engelse versie 
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beschikbaar te zijn. De cruciale randvoorwaarden waren (I) dat de vragenlijst relatief snel in te vullen was 

en dus (II) kort en begrijpelijk zou zijn. Om deze randvoorwaarden te borgen hebben we de vragenlijst 

onder een diverse groep test-respondenten getoetst op doorlooptijd en begrijpelijkheid en daarop 

aanpassingen verricht. Bij het werven van de respondenten in de voertuigen en op de haltes van GVB 

hadden de student-assistenten ook voldoende hard-copy exemplaren in beide talen en pennen bij zich. Zo 

konden zij ter plekke respondenten te werven, door zich met een vooraf vastgesteld reisplan door het 

Amsterdamse openbaar vervoer te bewegen en random reizigers aan te spreken om het te verzoeken de 

vragenlijst in te vullen. 

3.4 Resultaten aanvullen met evidence based aanpakken 

De kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten zijn aangevuld met inzichten over werkzame 

aanpakken van gevoelens van onveiligheid. Deze evidence based benadering is gevonden in de 

internationale fear-of-crime-onderzoekstraditie. Er is in de internationale praktijk immers al veelvuldig 

getracht onveiligheidsgevoelens in verschillende contexten terug te dringen. Dit gaat doorgaans niet zonder 

slag of stoot. Er blijkt keer op keer een zeer genuanceerde aanpak noodzakelijk om beoogde resultaten te 

realiseren (Spithoven 2014). We hebben de inzichten uit deze internationale praktijk meegenomen bij het 

opstellen van onze beleidsadviezen richting Stafbureau Sociale Veiligheid van GVB. Daarmee sluiten we het 

onderzoek af met een realistisch handelingsperspectief voor GVB, om de veiligheidsbeleving van de haar 

reizigers op de haltes, perrons en in de trams, bussen en metro’s te optimaliseren. 
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In dit hoofdstuk presenteren wij de resultaten van meereisinterviews die door de twee studentassistenten  

zijn gevoerd met 56 GVB-reizigers. Middels het coderen van de transcripten van deze interviews zijn rijke 

inzichten ontstaan in de beleving van deze diverse groep GVB-reizigers. Men gaf aan zich doorgaans ‘veilig’ 

te voelen in het Amsterdamse openbaar vervoer, maar we zijn in gesprek met de reizigers op zoek gegaan 

naar de achtergronden en uitleg van deze beleving. 

4.1 Respondenten 

Kwalitatief onderzoek draait om het vinden van de 

meest verschillende belevingen (Beyens en Tournel 

2009; Weiss 1995). Om die reden hebben wij getracht 

een zo divers mogelijke groep respondenten te 

interviewen (zie fig. 3). Ten aanzien van de verdeling 

vielen de volgende punten op: 

- Mannen waren minder bereid mee te werken aan het 

meereisinterview; 

- De leeftijd van 56 tot 65 jaar is relatief 

ondervertegenwoordigd; 

- Er is sprake van een redelijk gebalanceerde spreiding 

over de achtergronden van de respondenten; 

- De respondenten reizen doorgaans (zeer) regelmatig. 

Al met al kunnen we met het oog op de diversiteit in 

deze set respondenten wel vaststellen dat er voldoende 

verschillende belevingen in de interviews aanwezig zullen zijn. 

4.2 Voelt u zich weleens onveilig in het openbaar vervoer in Amsterdam? 

De vraag ‘Voelt u zich weleens onveilig in het openbaar vervoer in Amsterdam?’ was het startpunt van onze 

meereisinterviews. In de 56 meereisgesprekken werd door de respondenten voornamelijk aangegeven dat 

men zich ‘niet onveilig’ voelde (zie onderstaande fig. 4). 

 
 

Figuur 4 – Aantal keer dat respondenten in meereisgesprekken aangaven zich ‘weleens onveilig’ of ‘niet onveilig’ te voelen. 

Hieruit blijkt in eerste opzicht dat de 56 door ons geïnterviewde GVB-reizigers zich slechts in beperkte mate 

onveilig voelen. Maar het antwoord op deze vraag vormde steeds opnieuw slechts het spreekwoordelijke 

‘topje van de ijsberg’. Het doel van onze open en vrij associatieve vraagstelling was om te achterhalen waar 

mensen spontaan aan denken bij het beantwoorden van deze vraag (Spithoven 2017). Een bevestigende of 

ontkennende reactie op onze openingsvraag gaf steeds opnieuw geen treffende weergave van de diepere 

betekenis waar de respondenten in het vervolg van het meereisgesprek op wezen. Daarbij komt dat het 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Zegt zich 'niet onveilig' te voelen in Amsterdamse OV

Zegt zich 'weleens onveilig' te voelen in Amsterdamse OV

 Aantal Procent 

Man 24 43% 

Vrouw 32 57% 

Tot 20 jaar 13 23% 

21 tot 40 jaar 18 32% 

41 tot 55 jaar 10 18% 

56 tot 65 jaar 5 9% 

65+ jaar  10 18% 

Nederlandse achtergrond 33 59% 

Migratie achtergrond 23 41% 

Reist dagelijks met GVB 22 39% 

Reist wekelijks met GVB 12 21% 

Reist maandelijks met GVB 9 16% 

Reist bijna nooit met GVB 6 11% 

Reist onregelmatig met GVB 4 7% 
Reisfrequentie onbekend 3 5% 

 
Figuur 3 – Verdeling van  interviewrespondenten 

op eigenschappen. 
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regelmatig voorkwam dat respondenten verderop in het gesprek aangaven zich toch weleens onveilig te 

voelen. 

4.3 ‘Ik voel mij weleens onveilig. Ja.’ 

De GVB-reizigers die zich ‘weleens onveilig’ voelen in het Amsterdams openbaar vervoer beschrijven 

nagenoeg allemaal dat dit zich alleen voordoet in het donker. Daarnaast gaat het om ingebeelde of 

doorleefde situaties waarin men alleen in een verlaten omgeving is, waar toezicht – van medereizigers of 

GVB-personeel – ontbreekt en weinig of geen vluchtwegen zijn. Men denkt hierbij concreet aan een 

metrostation. Opvallend is dat ongeveer de helft van deze GVB-reizigers in de uitleg van 

onveiligheidsgevoelens blijkt geeft van een dispositionele angst: een aanleg om angstig op situaties te 

reageren. 

Deze groep GVB-reizigers noemde de volgende dreigingen binnen het Amsterdamse openbaar vervoer: 

beroving (2x genoemd); fysiek geweld (3x genoemd); aanranding (2x genoemd) en terreur (3x genoemd). 

Daarmee valt op dat de dreiging die deze GVB-reizigers ervaren maar weinig concreet is. Concreter zijn hun 

gedachten aan de stereotype mensen waar zij gedurende hun reis in het Amsterdamse openbaar vervoer 

alert op zijn: dronken mensen (5x genoemd); enge mannen (4x genoemd); groepen (3x genoemd), jongeren 

(4x genoemd) en migranten (3x genoemd). Elk van deze stereotype mensen staat voor deze GVB-reizigers in 

essentie voor potentieel onberekenbaar gedrag. Het actief uitzien naar deze stereotype mensen in hun 

omgeving geeft hen een gevoel van controle. Want als het nodig is gaan deze reizigers ergens anders zitten 

of staan.  

4.4 ‘Nee. Ik voel mij niet onveilig.’ 

De GVB-reizigers die aangaven zich ‘niet onveilig’ te voelen in het Amsterdamse openbaar vervoer, gaven 

voornamelijk als motivatie dat henzelf nog nooit iets is overkomen tijdens hun reizen met GVB. Men gaf ook 

aan gewend te zijn aan het reizen in het Amsterdamse openbaar vervoer. Opvallend was dat men zelf geen 

concrete oorzaken voor hun gevoel van veiligheid kon aandragen. Men vond dit gevoel eigenlijk 

‘vanzelfsprekend’. Toch zijn in hun verhalen duidelijke sporen van psychologische 

beschermingsmechanismen gevonden: deze respondenten gaven in hun verhalen blijk van het actief 

rationaliseren en onderdrukken van gedachten aan risico’s. 

 Eerder onderzoek (Spithoven 2017) wees al op het bestaan en de functie van deze processen in de beleving 

van veiligheid: zij dragen verder bij aan een gevoel van persoonlijke controle over risico’s in het dagelijks 

leven. Cruciaal is het inzicht dat deze processen in het onderbewuste plaatsvinden: respondenten zijn zich 

hiervan niet bewust en juist dat is de kracht van deze mechanismen. Daarnaast wijken deze processen af 

van copingsmechanismen waarmee gedragsmatige of voorgenomen gedragsmatige aanpassingen op 

risico’s worden bedoeld. Psychologische beschermingsmechanismen veranderen niets aan gedrag en de 

realiteit maar hun effect is het psychologisch neutraliseren van risico (Spithoven 2017). Men is zichzelf ook 

niet bewust van het feit dat men in de eigen verhalen ‘geruststelt’ door zichzelf voor te houden dat ‘het 

zo’n vaart niet zal lopen’ of men deze dreigingen ‘niet van invloed op hun vrijheid laat zijn’. 

Opvallend is dat zij – evenals de voorgaande groep GVB-reizigers die aangaven zich weleens onveilig te 

voelen - delen dat zij stereotyperen. Maar het type potentieel bedreigende medereizigers waar men alert 

op is verschilt. Deze groep respondenten noemt het - in de directe omgeving binnen het openbaar vervoer - 

uitzien naar: dronken mensen (4x genoemd); vervelende mensen (1x genoemd), zwervers (1x genoemd) en 

jongeren (1x genoemd). Men noemt echter geen concrete dreigingen waar deze groepen medereizigers 

symbool voor zouden staan. Daar is deze groep GVB-reizigers dus kennelijk niet mee bezig. Ook hun 
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omgang met potentieel bedreigende medereizigers verschilt: ‘wanneer je je gewoon afzijdig houdt, gebeurt 

er niets’. Daarnaast wijst deze groep respondenten op de aanwezigheid van GVB-personeel dat toezicht 

houdt en vertrouwen zij op de medereizigers wanneer zij hen nodig zouden hebben. 

 

4.5 Fysieke kwetsbaarheid vs. fysieke weerbaarheid 

Gedurende de meereisgesprekken is getracht te achterhalen in welke mate de geïnterviewde GVB-reizigers 

zichzelf fysiek weerbaar achten. Met andere woorden: denken zij wanneer nodig in staat te zijn zichzelf 

fysiek te kunnen verweren? Hier werd – zoals verwacht – grofweg het volgende op gereageerd: ouderen en 

vrouwen gaven aan zichzelf kwetsbaar in te schatten. Mannen gaven in het algemeen aan zichzelf weerbaar 

in te schatten. Er waren ook enkele jonge vrouwen die zichzelf weerbaar achtten door de zelfverdedigings- 

of vechtsporttraining die zij volgden.  

Het gevoel weerbaar te zijn maakt GVB-reizigers duidelijk minder alert. Men beschrijft veel minder concrete 

dreigingen die zij in het openbaar vervoer signaleren, beschrijven minder gevallen van stereotyperen en 

daarnaast beschrijven zij nagenoeg geen vermijdingsgedrag. Fysieke weerbaarheid geeft met andere 

woorden het zelfvertrouwen om niet met potentiële onveiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer 

bezig te zijn: ‘Wanneer het gebeurt, dan zien we het wel’. Opvallend is wel dat de fysiek weerbare reizigers 

spontaan dachten aan naasten die zij fysiek kwetsbaar inschatten. Men spreekt daarbij vooral over ‘zusjes’ 

of andere ‘jonge vrouwen’. Hen wordt dan ook verteld in het donker niet alleen in het Amsterdamse 

openbaar vervoer te reizen. 

Dit is dan ook het verhaal dat de groep reizigers die zichzelf fysiek kwetsbaar inschatten vertelt: zij mijden 

alleen reizen met het openbaar vervoer – en de metro in het bijzonder - wanneer het donker is. Donkerte 

wordt ook bij de uitleg van dit specifieke vermijdingsgedrag geassocieerd met een onbestemde dreiging. 

Sommigen noemden het donkerte zelf ‘eng’. Wel geven deze reizigers aan dat henzelf nooit iets is 

overkomen in het Amsterdamse openbaar vervoer. Zij zijn op zijn hoogst ooit vervelend benaderd tijdens 

hun reizen. Toch zijn zij wel alert. Men beschrijft in dit kader – overigens zonder concrete dreigingen te 

benoemen – de volgende stereotype mensen waar men voor oplet: jongeren (4x genoemd); enge mannen 

(3x genoemd) en verwarde personen (3x genoemd). Wanneer zij deze stereotype mensen in hun omgeving 

signaleren gaan zij daar als volgt mee om: men houdt zich afzijdig (5x genoemd); grijpt in wanneer men de 

situatie overziet (4x genoemd) of gaat ergens anders zitten (3x genoemd).  

Voor de reizigers die zichzelf kwetsbaar inschatten is alleen reizen in het donker het centrale punt van zorg. 

Wanneer zij dit niet kunnen vermijden, dan halen zij hun zekerheid tijdens het reizen uit de aanwezigheid 

van andere reizigers. Dus drukte maakt het alleen reizen in het donker voor deze groep veilig. Toch heeft 

men geen vanzelfsprekend vertrouwen in de medereizigers. Een minderheid van de groep reizigers die 

zichzelf kwetsbaar inschat zegt op de medereizigers te kunnen rekenen wanneer dat nodig is. De 

meerderheid zegt dat niet te doen: ‘medereizigers kijken weg bij incidenten’. Men grijpt zeker niet zomaar 

in. Aanvullende zekerheid wordt door deze groep uit de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel in het 

Amsterdamse openbaar vervoer gehaald.  

4.6 Donkerte 

Het thema ‘donkerte’ is de verbindende schakel tussen de verhalen van de zowel weerbare als kwetsbare 

respondenten. Donkerte wordt door de respondenten vooral geassocieerd met een onbestemde dreiging. 

Sommigen noemen het donkerte zelf ‘eng’. Alsof met het invallen van het donkerte ook de onveiligheid zijn 

intrede doet. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waarin men alleen is en bijvoorbeeld door de fysieke 
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inrichting van de omgeving of het ontbreken van voldoende verlichting, weinig overzicht heeft. De GVB-

reizigers vinden het daarom in het donker juist prettig wanneer zij veel mensen om zich heen hebben in het 

openbaar vervoer. De drukte geeft een gevoel van veiligheid: de aanwezigheid van andere reizigers werkt 

geruststellend. Drukte leidt hierbij niet direct tot meer alertheid. Men geeft aan drukte in het donker 

prettig te vinden. 

Vooral respondenten die zichzelf als fysiek kwetsbaar inschatten, geven aan zich in het donker weleens 

onveilig te voelen in het openbaar vervoer. Enkelingen ervaren dit gevoel dermate sterk dat zij zeggen het 

openbaar vervoer bij donkerte te mijden. Men ervaart de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel als 

geruststellend. Maar de meerderheid zegt geen echte angst te ervaren. Het is meer een vorm van alertheid 

die de respondenten ervaren wanneer het donker wordt. Wanneer zij in het donker gebruik maken van het 

openbaar vervoer - en vooral van de metro – dan kijken zij actief uit naar de volgende stereotype mensen: 

dronken mensen (8x genoemd); zwervers (5x genoemd); enge mannen (4x genoemd); groepen, jongeren en 

vervelende mensen (elk 3x genoemd).  

 

4.7 Omgaan met potentieel bedreigende anderen 

De geïnterviewde GVB-reizigers beschrijven gedragsmatige - of voorgenomen gedragsmatige aanpassingen 

- op een risico. De respondenten beschrijven maar liefst zeventien manieren waarop zij omspringen met 

impliciete, potentiële dreiging van deze stereotype mensen tijdens hun reis in het Amsterdamse openbaar 

vervoer: 

1. Zich afzijdig houden (37x genoemd); 
2. Ingrijpen, mits men de situatie overziet (16x genoemd); 
3. Het accepteren van het noodlot (12x genoemd); 
4. Afsluiten voor de omgeving d.m.v. telefoon, muziek, appen, bellen, lezen, etc. (10x genoemd); 
5. Aandacht hebben voor het gedrag, houding en uiterlijk van medereizigers (8x genoemd); 
6. Een andere plaats zoeken (7x genoemd); 
7. Rekening houden met elkaars persoonlijke ruimte (6x genoemd); 
8. Eerder uitstappen en wachten op volgende metro, tram of bus (5x genoemd); 
9. Bewust een zelfverzekerde houding aannemen (5x genoemd); 
10. Een grote mond geven (4x genoemd); 
11. Medereizigers ronduit negeren als zij ongewenst aanspreken (4x genoemd); 
12. Volledig op de reis gericht door het openbaar vervoer bewegen (3x genoemd); 
13. GVB-personeel waarschuwen (3x genoemd); 
14. Elke vorm van contact met medereizigers afwijzen (2x genoemd); 
15. Aan medereizigers vragen mee te lopen voorbij dreigende persoon (2x genoemd); 
16. Waardevolle spullen op moeilijk bereikbare plekken bij zich dragen (2x genoemd); 
17. Het nemen van zelfverdedigings- of kick-box-lessen (2x genoemd). 

Dit brede palet aan (voorgenomen) gedragsmatige aanpassingen op potentiële dreigingen draagt bij aan 

een gevoel van controle, waardoor zij zich veilig voelen. 

4.8 Afzijdig houden 

De meest voorkomende omgangsvorm is met grote afstand zich afzijdig houden. Nagenoeg elke respondent 

beschreef hoe afzijdigheid hem/haar veilig van A naar B helpt. Men is namelijk van mening dat er van 

medereizigers niet veel hulp kan worden verwacht, omdat zij bij incidenten vooral wegkijken. Dit is 

opvallend, want daarmee geeft men - in de uitleg van afzijdigheid - aan ook zelf de wrange vruchten te 

kunnen plukken van de afzijdigheid van anderen. Het reizen binnen het Amsterdamse openbaar vervoer kan 

daarmee worden gekenmerkt door wederzijdse afzijdigheid. Wel beschrijven directe slachtoffers en 
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omstanders van gevallen van agressie en ruzie dat reizigers bij incidenten oogcontact maken om af te 

stemmen of zij gezamenlijk ingrijpen of niet. Volgens de respondenten gebeurt dat uiteindelijk vaak niet. 

Men blijft dan collectief geïrriteerd, maar onderneemt geen actie.  

Wanneer de geïnterviewde GVB-reizigers zich niet langer afzijdig kunnen houden - omdat het incident op 

henzelf betrekking heeft of letterlijk direct naast hen plaatsvindt – dan lijkt de eerste voorkeur uit te gaan 

naar het eerder uitstappen. Aanspreken of echt ingrijpen wordt binnen het Amsterdamse openbaar vervoer 

echt alleen gedaan wanneer men de situatie overziet en non-verbale steun heeft opgevangen van de 

andere reizigers. Maar de meest prominente wijze van omgaan met incidenten blijft naar de eigen mening 

van GVB-reizigers het afzijdig houden. Daarbij helpt het volgens de respondenten om zich af te sluiten door 

middel van hun telefoon. Door continue te appen, internetten of andere zaken bezig te zijn, is de aandacht 

van hun omgeving afgeleid. Hetzelfde wordt door enkelen opgemerkt voor het lezen van een boek. Men 

geeft kortweg aan in het openbaar vervoer ‘in de eigen cocon te leven’ en doet er zoveel mogelijk aan om 

deze afzijdigheid te behouden. Ook bij incidenten. 

4.9 Alerter worden 

Maar deze standaardhouding van afzijdigheid wordt vergezeld van een onderbewust en continu scannen 

van de directe omgeving. Waar verlatenheid en donkerte samen tot een toename in de algehele alertheid 

van GVB-reizigers leidt, wordt een specifieke alertheid getriggerd wanneer andere reizigers in de 

persoonlijke ruimte van de respondenten komen. Zij beschrijven deze alertheid wanneer er sprake is van 

grote drukte, waardoor men dicht tegen elkaar aan staat of een medereiziger die onnodig dichtbij komt. 

Beide scenario’s komen volgens de respondenten voornamelijk in de metro voor. 

Men stereotypeert – zonder dat men zich er naar eigen zeggen bewust van lijkt te zijn - in een split-second 

de medereizigers op de volgende stereotype mensen: zwervers (7x genoemd); druggebruikers (3x 

genoemd) en dronken mensen (3x genoemd). Men spreekt daarbij vooral over de potentiële dreiging van 

zakkenrollen. In mindere mate denkt men bij grote drukte ook aan de dreiging van terreur. Maar al met al 

let men naast het stereotyperen ook vooral – opnieuw haast onbewust - op het gedrag van medereizigers 

en de eigen spullen. Wanneer men met potentieel bedreigende stereotype mensen of storend gedrag 

wordt geconfronteerd geeft men opnieuw aan zich vooral afzijdig te houden. Men benadrukt meerdere 

keren dat de eigen alertheid niet als angst wordt ervaren, maar zich juist veilig laat voelen. 

4.10 De impact van mediaberichten  

Nagenoeg elke respondent geeft aan dat hem/haar nooit iets is overkomen tijdens het reizen met GVB. Wel 

bereiken hen verhalen over onveiligheid in deze setting via de media. Voor de impact van deze 

mediaberichten geldt dat de inschatting van de eigen fysieke weerbaarheid als een filter werkt. 

Respondenten die zichzelf als weerbaar inschatten vertellen dat zij niet alerter worden van deze 

mediaberichten. Men voelt zich veilig in het Amsterdamse openbaar vervoer – ondanks dat deze berichten 

hen op de potentiële dreigingen wijzen – omdat men het zelfvertrouwen heeft zichzelf wanneer nodig 

fysiek te kunnen verdedigen.  

Onder de oppervlakte van de uitleg van de impact van mediaberichten over onveiligheid in het openbaar 

vervoer van deze groep weerbare respondenten zijn echter ook psychologische beschermingsmechanismen 

gaande, die zijzelf niet bleken op te merken. Door het analyseren van hun verhalen, werd duidelijk dat zij de 

potentiële dreigingen bij het reizen in het Amsterdamse openbaar vervoer verdringen, rationaliseren en 

verplaatsen. Met verdringen wordt een gedachte actief naar de achtergrond geplaatst omdat men zegt er 

niet aan te willen denken. Bij rationaliseren worden argumenten aangedragen waardoor het voor de 
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respondent zelf niet zo’n vaart zal lopen. Bij het verplaatsen wijst men naar andere settingen – doorgaans 

het openbaar vervoer in andere landen binnen Europa en de Verenigde staten van Amerika in deze – waarin 

het risico volgens hen groter is. Deze processen maken – naast de eigen inschatting van de eigen fysieke 

weerbaarheid – dat mediaberichten weinig tot geen impact op de veiligheidsbeleving of alertheid van deze 

groep respondenten hebben. 

De respondenten die zichzelf fysiek kwetsbaar inschatten bespreken – in het kader van het effect van 

mediaberichten - eerst hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van slachtofferschap. 

Mediaberichten onderstrepen voor hen de noodzaak om alert te zijn. In dit kader wijzen zij ook naar hun 

vermijdingsgedrag van het openbaar vervoer wanneer zij alleen in het donker reizen. In deze uitleg zijn bij 

sommige respondenten ook kenmerken van een dispositionele angst zichtbaar: een aanleg om angstiger op 

situaties te reageren dan anderen. Maar elk van de fysiek kwetsbare respondenten heeft een duidelijke 

voorstelling van dreigingen die hen binnen het Amsterdamse openbaar vervoer kunnen raken. Men 

beschrijft het risico op beroving zonder geweld (3x genoemd); overvallen worden met geweld (2x 

genoemd); een terroristische aanslag (2x genoemd) en de dreiging van zedendelicten (1x genoemd). Om 

slachtofferschap te voorkomen - wanneer men het openbaar vervoer in het donker en alleen reizend niet 

kan mijden – is men alert en maakt men actiever gebruik van stereotypering en let men meer op het gedrag 

van medereizigers. 

Opvallend is dat de respondenten die zichzelf kwetsbaar inschatten dezelfde psychologische 

beschermingsmechanismen verwoorden als de groep die zichzelf als fysiek weerbaar inschat. Maar het 

moment waarop deze mechanismen worden geactiveerd verschilt met de voorgaande groep respondenten. 

Bij de fysiek weerbare respondenten treden deze mechanismen haast direct in werking wanneer het over 

mediaberichten gaat. Bij de fysiek kwetsbare respondenten treden de mechanismen veel later op: men 

bespreekt eerst de eigen kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid, de potentiële dreigingen binnen het 

openbaar vervoer en hoe zij zich hiertoe verhouden. Afsluitend lijken deze mechanismen de resterende 

onzekerheid of spanning bij de fysiek kwetsbare GVB-reizigers te neutraliseren.  

4.11 Vermijdingsgedrag vs. gewenning 

Het vermijdingsgedrag van de geïnterviewde GVB-reizigers gaat – zoals eerder aangegeven - vooral om het 

mijden van het openbaar vervoer in het donker wanneer men alleen moet reizen. Dit vermijdingsgedrag 

wordt door de respondenten vooral geassocieerd met mediaberichten over onveiligheid in het openbaar 

vervoer. Men denkt aan de dreiging van beroving. Maar dit wordt haast uitsluitend beschreven door GVB-

reizigers die niet frequent reizen en/of nog relatief kort gebruik maken van het Amsterdamse openbaar 

vervoer. De meer ‘doorgewinterde’ GVB-reizigers lijken hun schouders over deze dreiging op te halen. Het 

hoort erbij en daardoor voelt men zich niet onveilig. Men zegt als ervaren reiziger gewend te zijn geraakt 

aan dit risico van het grootstedelijk leven en wijst op de eigen verantwoordelijk die men heeft om 

slachtofferschap te voorkomen. Hierbij wijst menig reiziger op de eigen socialisatie waarin men heeft 

meegekregen oplettend en voorbereid het openbaar vervoer in te gaan.  

4.12 De rol van GVB-personeel 

Duidelijk in het verhaal van de respondenten die zichzelf fysiek kwetsbaar inschatten – grofweg ouderen en 

vrouwen – is dat de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel voor hen naar eigen zeggen geruststellend 

werkt. Maar ook de respondenten die aangeven zichzelf ‘nooit onveilig te voelen’ wijzen op de 

aanwezigheid van GVB-personeel. Men beschrijft het aanwezige personeel naast de eigen alertheid en 

omgang met potentiële dreigingen als een extra zekerheidsfactor. Men heeft vertrouwen in het optreden 
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van GVB-personeel. Want hoewel zij primair het vervoer verzorgen en op geldige vervoersbewijzen 

controleren, geeft het reizigers een prettig gevoel dat vervelende of dreigende personen door GVB-

personeel uit het vervoer verwijderd kunnen worden. Men denkt daarbij concreet aan de stereotypen 

jongeren (4x genoemd); dronken mensen (2x genoemd) en verwarde personen (2x genoemd). Toch 

onderstreept men steeds in dit kader dat vooral de eigen omgang met deze medereizigers zeer belangrijk is: 

men grijpt in wanneer men de situatie overziet (4x genoemd); houdt zich afzijdig (3x genoemd); meldt 

incidenten bij GVB-personeel (3x genoemd) of accepteert de situatie zoals deze is en probeert er het beste 

van te maken (3x genoemd). 

Men geeft aan bij incidenten niet direct op medereizigers te vertrouwen, omdat medereizigers bij 

incidenten wegkijken en zich dus ook afzijdig houden. Het feit dat er GVB-personeel aanwezig is, weerhoudt 

enkele reizigers van het vermijden van het openbaar vervoer wanneer men alleen in het donker reist. 

Gelijktijdig geeft men aan in het donker eerder de tram dan de metro te nemen. Dit heeft te maken met de 

directe, zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel in de tram en de afwezigheid daarvan in de metro. Men 

wijst erop dat het maken van persoonlijk contact bij binnenkomst en de mogelijkheid tot het direct 

waarschuwen van het personeel wanneer nodig, voor hen extra zekerheid tijdens het reizen biedt. Daarmee 

wordt aangegeven dat cameratoezicht niet dezelfde functie vervult: men weet niet of camerabeelden ten 

allen tijde actief worden gemonitord of niet. Maar vooral het ontbreken van het directe, persoonlijke 

contact is voor hen reden om de tram boven de metro te verkiezen, ondanks dat zij daarmee langer doen 

over hun reis door de donkere hoofdstad.  

4.12 Sub-conclusies voor de kwantitatieve resultaten  
Het overgrote gedeelte van de respondenten voelt zich doorgaans veilig in het Amsterdams openbaar 

vervoer. Hen is zelf nooit iets overkomen, zij zijn gewend aan het reizen en in hun verhalen blijken 

onderbewuste processen een rol te spelen die risico’s in de eigen beleving neutraliseren. Respondenten die 

aangaven zich weleens onveilig te voelen in het Amsterdamse openbaar vervoer, dachten daarbij vooral 

aan metrostations in de avond en nacht. Beide groepen – respondenten die aangaven zich veilig of onveilig 

te voelen – vertelden over hoe stereotyperen hen helpt alerter te worden wanneer zij potentieel 

bedreigende mensen in hun omgeving zien naderen.  

 

Men vertelt daarnaast over een rijk palet aan (voorgenomen) gedragsmatige aanpassingen om de kans op 

slachtofferschap van criminaliteit in het openbaar vervoer te vermijden. Afzijdig blijven is daarbij met grote  

afstand het meest genoemd. Men ervaart vooral een onbestemde dreiging wanneer het donker is en men 

met het openbaar vervoer in Amsterdam reist. Ook scant men eigenlijk onbewust de omgeving. Dit doet 

men continue, maar dat wordt pas opgemerkt wanneer in de omgeving iets of iemand de alertheid triggert. 

De zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel werkt geruststellend voor de respondenten die aangeven 

zich weleens onveilig te voelen. Maar ook de respondenten die aangeven zich veilig te voelen, zeggen het 

prettig te vinden herkenbaar GVB-personeel op hun reis tegen te komen. Dit vormt een extra zekerheid 

voor reizigers.  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



30 
 

De resultaten van de 56 meereisinterviews gaven aanleiding tot het aanpassen van het conceptueel model 

(figuur 2) waarmee hoofdstuk twee werd afgesloten. De voorgenomen verdieping van inzichten uit het 

theoretisch kader is daarmee gerealiseerd. Om deze inzichten uit het theoretisch kader en de meereis-

interviews systematisch te kunnen gebruiken in de opzet van de vragenlijst, is het conceptueel model 

aangepast. Deze is onderstaand opgenomen (fig. 5). 

 

 

Figuur 5 – Aangepast conceptueel model ‘situationele gevoelens van onveiligheid onder GVB-reizigers’  

op basis van theoretisch kader en meereisinterviews. 

Ten opzichte van het theoretische model, heeft het aangepaste conceptuele model (I) meer scherpte op 

specifieke externe stimuli, (II) de rol van stereotyperen en (III) alertheid op afwijkend gedrag, (IV) de coping 

met situationele gevoelens van onveiligheid middels (voorgenomen) gedragsmatige aanpassingen en (V) 

onderbewuste psychologische beschermingsmechanismen. Hiermee wordt het breed geventileerde gevoel 

van persoonlijke controle over sociale risico’s in het Amsterdamse openbaar vervoer uitlegbaar. Toch wordt 

de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel in het openbaar vervoer gewaardeerd en werkt deze 

geruststellend vanuit persoonlijk contact en het vertrouwen dat GVB-reizigers doorgaans in hun optreden 

hebben.  
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Het aangepaste conceptuele model (fig. 5) vormde het kennisfundament voor de vragenlijst die 

door 422 GVB-reizigers is ingevuld. In dit hoofdstuk verkennen wij de beschrijvende resultaten. In 

het volgende hoofdstuk tellen we alle verworven inzichten op en werken we toe naar een 

verklarend model voor de situationele (on)veiligheidsbeleving van GVB-reizigers.  

6.1 Respons 

In totaal hebben 422 GVB-reizigers de vragenlijst ingevuld. De aanvankelijk beoogde respons van 384 

respondenten is ruim behaald. Daarmee zijn ook de betrouwbaarheidsinterval en foutenmarge van deze 

steekproef net iets gunstiger uitgevallen dan vooraf beoogd. De betrouwbaarheidsinterval van deze 

beschikbaarheidssteekproef is - uitgaande van een onderzoekspopulatie het gemiddelde aantal van 55.950 

reizigers per dag (GVB 2017:29) - 95% en de foutenmarge 4,75%. 

Bij de analyse van de verdeling van respondenten 

viel het volgende op (zie fig. 6): 

- De verdeling man/vrouw was ongeveer gelijk; 

- 87% van de respondenten (n=368) gaf de leeftijd 

op, hun gemiddelde leeftijd was 41 jaar. De 

verdeling over leeftijdscategorieën was redelijk 

evenwichtig, met een lichte 

ondervertegenwoordiging van 41 tot 55 jarigen; 

- De enquête is vooral ingevuld door mensen met 

een Nederlandse achtergrond; 

- Veel anderstaligen gaven aan niet aan het  

onderzoek mee te willen werken, ondanks de 

beschikbare Engelse versie. Anderstaligen waren 

dan ook de grootste groep binnen de non-respons 

bij het enquêteren in het OV; 

- De verdeling tussen online en hard-copy ingevulde 

vragenlijsten was redelijk gelijk; 

- Veel van de respondenten wonen en werken in 

Amsterdam, onder de respondenten was het aantal 

studenten maar vooral het aantal toeristen kleiner; 

- De reisfrequentie van de respondenten was 

gevarieerd maar de (zeer) frequente reizigers 

vormden de grootste groep; 

- Het merendeel van de respondenten reist al (zeer) 

geruime tijd met het Openbaar Vervoer in 

Amsterdam. 

Voor het type steekproef dat is uitgevoerd – een 

zogenaamde quota of beschikbaarheidssteekproef – is er een vrij gebalanceerde samenstelling van 

respondenten ontstaan. De digitale respondenten bestonden uit reizigers die in het openbaar vervoer 

ingingen op de uitnodiging om de vragenlijst zelf online in te vullen. Deze respons kwam traag op gang, 

daarom is het besluit genomen om het bestaande GVB-klantenpanel in hun periodieke nieuwsbrief uit te 

nodigen ook deel te nemen. Daarnaast is besloten ook de vragenlijsten face to face in het Amsterdams 

 Aantal Procent 

Man 198 47% 

Vrouw 224 53% 

Tot 20 jaar 52 14% 

21 tot 40 jaar 118 32% 

41 tot 55 jaar 48 13% 

56 tot 65 jaar 59 16% 

65+ jaar  44 12% 
Leeftijd onbekend 55 13% 

Nederlandse achtergrond 312 74% 

Migratieachtergrond 110 26% 

Nederlandse vragenlijst ingevuld 363 86% 

Engelse vragenlijst ingevuld 59 14% 

Hardcopy ingevuld 220 52% 

Digitaal ingevuld 202 48% 

Woont in Amsterdam 266 63% 

Werkt in Amsterdam 249 59% 

Studeert in Amsterdam 105 25% 

Bezoekt Amsterdam als toerist 84 20% 

Reist dagelijks met GVB 127 36% 

Reist wekelijks met GVB 162 38% 

Reist maandelijks met GVB 28 7% 

Reist bijna nooit met GVB 32 8% 

Reist onregelmatig met GVB 5 1% 

Reist al meer dan 20 jaar  142 42% 

Reist al 10 tot 20 jaar 64 19% 

Reist al 5 tot 10 jaar 33 10% 

Reist al 1 tot 5 jaar 65 19% 

Reist minder dan 1 jaar 30 9% 

Figuur 6 – Verdeling van respondenten steekproef 
op eigenschappen 
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openbaar vervoer af te nemen. Hierbij is de ‘random walk’ methode (Billiet 2001:213-2014) toegepast: 

respondenten werden door de enquêteurs aangesproken op toevallig gekozen plaatsen in een vooraf 

vastgelegde route door het openbaar vervoer. Hiermee is getracht om - binnen de financiële kaders van dit 

onderzoek - een zo representatief mogelijke respondentenpopulatie te realiseren. 

6.2 Weinig onveiligheidsgevoelens onder GVB-reizigers  

Onveiligheidsgevoelens onder de respondenten blijken - ongeacht de modaliteit - overdag nagenoeg niet 

voor te komen (fig. 7). 

 

Figuur 7 – (On)veiligheidsgevoelens overdag. 

De respondenten voelen zich overdag het veiligst in de tram (grijs) en in de bus (blauw). In het metrostation 

(oranje) voelen de respondenten zich relatief het meest onveilig. ’s Avonds treedt eenzelfde beeld op maar 

komen gevoelens van onveiligheid vaker voor. Ook heeft de modaliteit dan een sterkere invloed op de 

beleving (fig. 8). 

 

Figuur 8 – (on)veiligheidsgevoelens ‘s avonds 

Het merendeel van de respondenten voelt zich dus ’s avonds ook veilig. Wel voelt men zich relatief vaker 

dan overdag onveilig in het metrostation, in de metro, bij de tramhalte en bij het busstation.  
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6.3 Een verdiepende blik: drie patronen van onveiligheidsgevoelens 

De scores van respondenten op vragen naar gevoelens van (on)veiligheid in de verschillende modaliteiten 

en verschillende wachtlocaties bij dag en de avond vertoonden een hoge samenhang (Cronbach’s Alpha 

=.92). Er is middels factoranalyse (Principal Components Analysis) meer verdieping in deze samenhang 

aangebracht. Er zijn drie patronen waarin respondenten op deze set vragen hebben geantwoord: 

 Patroon 1 verklaart verreweg de meeste variantie: 55%. Deze factor laat een constante 

beantwoording op de twaalf vragen zien. Het gevoel van veiligheid is voor deze respondenten vrij 

constant over modaliteiten, locaties en tijdstippen op de dag. 

 Patroon 2 verklaart 17% van de variantie. In deze factor leggen respondenten de nadruk op het 

ervaren van gevoelens van onveiligheid in de metro en op het metrostation, zowel gedurende de 

dag als in de avond. Voor de overige modaliteiten en locaties - zowel overdag als in de avond – 

geldt dat zij geen gevoelens van onveiligheid ervaren.  

 Patroon 3 verklaart 9% van de variantie. In deze factor leggen de respondenten de nadruk op het 

ervaren van onveiligheidsgevoelens bij dag, min of meer gelijk over de modaliteiten verspreid. 

Tezamen verklaren deze drie patronen 81% van de variantie op deze vragen. 

6.4 Onveilige situaties en locaties 
Na een algemene indruk van de (on)veiligheidsbeleving van de respondenten, vroegen wij hen met open 

vragen naar eventuele onveilige situaties en locaties die zij in het Amsterdamse openbaar vervoer ervaren. 

 

6.4.1 Onveilige situaties: donkerte, drukte & enge types  

Op de vraag ‘Zijn er specifieke situaties in het openbaar vervoer in Amsterdam waarin u zich onveilig voelt?’ 

antwoordde 38% (n=154) bevestigend. Vrouwen (44%, n=88) waren hierbij net iets toegeeflijker dan 

mannen (32%, n=56). Elke respondent die met ‘ja’ antwoordde, heeft vervolgens een open toelichting 

gegeven. Om deze open toelichting onderling vergelijkbaar te maken, zijn de open antwoorden gecodeerd. 

Wij geven de antwoorden weer die tenminste door drie respondenten zijn gegeven. Deze antwoorden (fig. 

9) verklaren samen 85% van de variantie: 

‘s Avonds /donker 11% (n=28) Vreemde figuren 2% (n=6) 

Dronken mensen 11% (n=28) Agressieve mensen 2% (n=6) 

Drukte 7% (n=19) Tegen elkaar aan staan 2% (n=6) 

In de metro 7% (n=19) Ontbreken van toezicht 2% (n=5) 

Groep jongeren 7% (n=18) Migranten 2% (n=5) 

Ruzie / agressie 5% (n=13) Aanstaren 2% (n=5) 

Drugsgebruikers 4% (n=11) Bij/in metrostation 2% (n=4) 

Luidruchtigheid 4% (n=11) Bedelaars 2% (n=4) 

Verlatenheid 4% (n=10) Onvoorspelbaar gedrag 1% (n=3) 

Vervelend gedrag 3% (n=9) Onbekende omgeving 1% (n=3) 

Groep mannen 2% (n=6) 

 

Figuur 9 – Gegeven toelichtingen op onveilige situaties 

Duidelijk is opnieuw dat de respondenten vooral onveilige situaties in de avond cq. in het donker ervaren. 

Daarbij richten hun gevoelens van onveiligheid zich vooral op (I) type mensen (in volgorde): dronken 
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mensen, groepen jongeren, drugsgebruikers, groepen mannen, vreemde figuren, agressieve mensen, 

migranten en bedelaars. Men wijst daarbij ook naar (II) gedrag (in volgorde): ruzie maken en agressief 

gedrag, luidruchtigheid, vervelend gedrag en aanstaren. Daarnaast wijst men ook naar (III) omstandigheden 

(in volgorde): drukte, verlatenheid, dicht tegen elkaar aan staan en ontbreken van toezicht. Ten slotte 

wijzen mensen ook naar (IV) locaties in hun situatiebeschrijvingen (in volgorde): in de metro, bij of in het 

metrostation en in een onbekende omgeving.  

6.4.2 Onveilige locaties: metrostations & afgelegen locaties in de avonduren 

Wij vroegen de respondenten daarna expliciet naar onveilige locaties middels de vraag ‘Zijn er specifieke 

locaties in het openbaar vervoer in Amsterdam waarin u zich onveilig voelt?’. Hierop antwoordde 37% 

(n=149) bevestigend. Ook hier waren vrouwen (44%, n=85) iets toegeeflijker dan mannen (30%, n=52). Elke 

respondent die met ‘ja’ antwoordde, heeft vervolgens een open toelichting gegeven. Om deze open 

toelichting onderling vergelijkbaar te maken, zijn de open antwoorden opnieuw gecodeerd. Wij geven 

wederom de meest gegeven antwoorden weer. Deze antwoorden verklaren samen 69% van de variantie  

(fig. 10): 

Metrostations 16% (n=24) Bushaltes 4% (n=6) Bushalte Molenwijk 1% (n=2) 

Afgelegen / verlaten 12% (n=19) Slecht verlicht 2% (n=3) Amsterdam West 1% (n=2) 

Avond 11% (n=17) In de metro 2% (n=3) Metrostation Ganzenhoef 1% (n=2) 

Amsterdam Zuid-Oost 8% (n=13) Ondergronds 2% (n=3) Metrostation Gein 1% (n=2) 

Centraal Station 5% (n=7) Tramhaltes 2% (n=3) Metrostation Van der Madeweg 1% (n=2) 

  

Figuur 10 – Gegeven toelichtingen op onveilige locaties. 

Ook bij deze vraag wijzen de respondenten vooral naar de metrostations in de avond. Daarbij specificeren 

zij (I) afgelegen, (II) slecht verlichte en (II) ondergrondse locaties als onveilig te ervaren. Ook wijst men op 

bus- en tramhaltes waarbij afgelegen ligging en slechte verlichting als onveilig worden aangeduid. De 

respondenten wezen op twee specifieke locaties: (I) stations in Amsterdam Zuid-Oost en (II) Amsterdam 

Centraal Station. Daarnaast noemden tenminste twee respondenten enkele - min of meer specifieke – 

locaties, waaronder één gebied in Amsterdam-West, één specifieke bushalte en drie metrostations. 

Hieruit kan wederom worden afgeleid dat GVB-reizigers vooral onveiligheid ervaren bij metrostations in de 

avond. Maar bovendien dat zij naast donkerte, ook onveiligheid ervaren in afgelegen, slecht verlichte 

locaties en locaties die zich niet tot de metrostations beperken. Dit geldt ook – maar in mindere mate - voor 

bus- en tramhaltes.  

6.5 De gerust stellende werking van de aanwezigheid van GVB-personeel 

Nadat wij de GVB-reizigers om onveilige situaties en locaties vroegen, stelden wij hen de vraag wat GVB kan 

doen om de beleving van deze situaties en locaties te verbeteren. De antwoorden op deze open vraag zijn 

gecodeerd en de meest gegeven antwoorden zijn onderstaand opgenomen (fig. 11). Deze antwoorden 

verklaren 91% van de variantie in de antwoorden. 
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Meer toezicht 26% (n=58) Bewegend i.p.v. statisch toezicht 7% (n=16) 

Meer verlichting 17% (n=38) Meer toezicht in avond 3% (n=6) 

Meer controles 13% (n=29) Meer overzicht 3% (n=6) 

Meer camera's 10% (n=23) Overvolle vervoersmiddelen tegengaan 2% (n=4) 

Meer zichtbare aanwezigheid 8% (n=17) Meer schoonmaak 2% (n=4) 

  

Figuur 11 – Gegeven antwoorden op wat GVB kan doen om beleving van reiziger 

in situaties en locaties te verbeteren. 

Duidelijk is dat GVB-reizigers vooral waarde hechten aan (I) menselijk toezicht, (II) verlichting en (III) 

controles. Daarnaast vragen ze om (IV) meer cameratoezicht, (V) geven zij aan dat toezichthoudend 

personeel zichtbaarder aanwezig kan zijn en (VI) toezicht vooral in het openbaar vervoer - in plaats van 

statisch op een locatie - uit te oefenen. In de restcategorie noemt men (VII) meer toezichthoudend 

personeel in de avond- en nachturen, (VIII) meer overzicht op stations en perrons creëren, (IX) overvolle 

vervoersmiddelen tegengaan en (X) meer schoonmaak uit te voeren.  

De respondenten zijn doorgaans zeer positief over GVB-personeel en geven op vrij grote schaal aan dat er 

een geruststellende werking van hun aanwezigheid in het Amsterdamse openbaar vervoer uitgaat: 

 81% (n=306) van de respondenten gaf aan het prettig te vinden als er tijdens hun reis zichtbaar 

personeel van GVB aanwezig is; 

 82% (n=307) gaf aan erop te vertrouwen dat het personeel van GVB ingrijpt wanneer dat nodig is; 

 72% (n=271) vindt het belangrijk om tijdens de reis, snel persoonlijk contact met personeel van GVB 

te kunnen hebben; 

 51% (n=191) gaf aan ’s avonds liever met de tram dan met de metro te reizen, omdat er op de tram 

zichtbaar personeel van GVB aanwezig is. 

6.6 Reacties op omgevingsfactoren en een ingebeelde ruzie 
Gezien het belang van alertheidstriggers en (voorgenomen) gedragsmatige aanpassingen, hebben wij de 

respondenten gevraagd zich in te leven in twee situatieschetsen. 

6.6.1 Gevoelsreacties op een geschetste situatie 

Allereerst hebben we respondenten gevraagd zich in te leven in een situatie waarin zij alleen in het 

Amsterdamse openbaar vervoer reizen en op een aansluiting aan het wachten zijn. Daarbij vroegen wij hoe 

vervelend zij kenmerken van situaties zouden vinden, die door respondenten van de meereisinterviews het 

meest genoemd werden in de verklaring van gevoelens van onveiligheid. Hiervan was het doel om te 

achterhalen welke kenmerken in de beleving van reizigers nu het meest vervelend zijn (fig.12). 

 

Duidelijk is dat respondenten (I) slecht verlichte en (II) onoverzichtelijke omgevingen het vervelends vinden. 

Op een verlaten omgeving wordt wisselend gereageerd. Meer gewenning bestaat er onder de 

respondenten voor donkerte. 
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Figuur 12 – omgevingsfactoren en alerheid. 

6.6.2 Gedragsmatige reacties op een ingebeelde ruzie 

Ook  stelden we respondenten de volgende vraag: ‘Stel u reist ’s avonds alleen met het openbaar vervoer in 

Amsterdam en niet ver van u krijgen mannen van rond de 25 jaar ineens stevige ruzie, zij beginnen elkaar te 

duwen en uit te schelden. Wat zou u dan doen?’. De antwoordcatergorieën bij deze vraag zijn ontleend aan 

de resultaten van de meereisgesprekken. We hebben deze antwoorden grof verdeeld in standaardreacties 

van fight (vechten tegen de situatie), flight (vluchten) en freeze (bevriezen). Respondenten mochten 

meerdere antwoorden aankruisen. 

 

Figuur 13 – Voorgenomen gedragsmatige reacties op situatieschets ‘ruzie’. 
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Op het eerste gezicht lijken GVB-reizigers vooral geneigd te zijn om tegen de situatie te vechten (rood). 

Maar dit wordt veroorzaakt door een meerderheid (54%, n= 228) van de respondenten die koos voor het 

antwoord ‘Ik waarschuw personeel van GVB’. Waneer we deze indirecte manier van ‘vechten tegen de 

situatie’ buiten beschouwing laten, dan zien we dat GVB-reizigers vooral geneigd zijn te ‘bevriezen’ (blauw) 

en te ‘vluchten’ (grijs). Slechts een kleine groep geeft aan bereid te zijn om zelf in te grijpen. 

Ook is er een open antwoordcategorie toegevoegd: ‘Anders, namelijk…’. In totaal gaven 62 respondenten 

(15%) aan anders te reageren. Onderstaand zijn de meest gegeven antwoorden opgenomen. Deze 

antwoorden verklaren 90% van de variantie. 

112-bellen 44% (n=27) Hulp zoeken 11% (n=7) 

Van een afstand volgen 16% (n=10) Mijzelf in veiligheid brengen  5% (n=3) 

Eventueel zelf ingrijpen 11% (n=7) Bidden 3% (n=2) 

 

Figuur 14 – Andere reacties op situatieschets ‘ruzie’.  

In deze antwoorden tekent zich een zelfde patroon af als in de gesloten antwoorden: men zou vooral 112 

bellen en zichzelf buiten de situatie houden. 

6.7 Anonimiteit, afzijdigheid, drukte en gewenning 
Na de vragen hoe respondenten zouden reageren op situaties, vroegen wij hen hoe zij hun medereizigers 

zien en op drukte reageren. Ook vroegen wij hen naar gewenning aan het reizen met het openbaar vervoer 

in Amsterdam. 

 

6.7.1 Verwachtingen van en contact met medereizigers 

We hebben de respondenten gevraagd naar hun verwachtingen van en contact met medereizigers (fig. 15).  

 

Figuur 15 – Vermijden van contact met en verwachtingen van medereizigers  

Men is overwegend van mening dat medereizigers wegkijken bij incidenten, maar geeft gelijktijdig wel aan 

contact met medereizigers niet per se te mijden. 
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6.7.2 Drukte in en gewenning aan het reizen in het Amsterdams openbaar vervoer 

Ook vroegen wij naar hoe zij drukte beleven en hoe gewend ze zijn geraakt aan het reizen met het 

openbaar vervoer in de hoofdstad (fig. 16). 

 

Figuur 16 – Drukte en gewenning. 

Twee derde van de respondenten (n=281) geeft aan gewend te zijn aan het reizen met het openbaar 

vervoer in Amsterdam. Toch wordt er verschillend op drukte gereageerd. Slechts 40% van de respondenten 

(n=150) geeft aan zich veiliger te voelen wanneer het druk is.  

6.8 Stereotyperen 
Uit de meereisgesprekken bleek dat stereotyperen een belangrijke beschermende functie vervult in het 

reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam. Wij vroegen respondenten daarom hoe alert zij zouden 

worden wanneer zij een stereotype in hun directe omgeving zouden zien naderen. De stereotypen zijn 

ontleend aan de meest genoemde stereotypen in de meereisgesprekken. 

 

Figuur 17 – Stereotyperen en alertheid. 
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Duidelijk is dat GVB-reizigers vooral alert worden van drugsverslaafdem, verwarde personen, 

voetbalsupporters, groepen luidruchtige mannen en dronken mensen. In mindere mate triggeren zwervers 

en jongeren de alertheid van reizigers.  

Aanvullend is gevraagd of er wellicht (nog) andere type personen zijn die de respondenten alerter maken 

wanneer zij deze in het openbaar vervoer in Amsterdam in hun nabijheid zien komen. Hierop antwoordden 

89 respondenten (21%) bevestigend. Wij vroegen hen een korte beschrijving van deze personen te geven. 

Deze antwoorden zijn gecodeerd en de meest gegeven antwoorden zijn onderstaand opgenomen. Deze 

antwoorden verklaren 60% van de variantie. 

Opvallend gedrag 18% (n=16) Dieven 6% (n=5) 

Bedelaars 17% (n=15) Afgedekt gezicht door kleding 6% (n=5) 

Verkeerde uitstraling 7% (n=6) Groepen jongeren 6% (n=5) 

 

Figuur 18 – Aanvullende steotypen. 

Naast deze antwoorden konden er negentien antwoorden (21%) als discriminerend van aard worden 

aangemerkt. In nette formulering komen deze antwoorden respectievelijk neer op Niet-westerse 

migranten; donkere mensen; migranten; moslims; buitenlandse vrouwen en asielzoekers. Wij vroegen de 

respondenten ook een toelichting te geven waarom de door hen beschreven type personen hen alerter 

zouden maken. Ook deze antwoorden zijn gecodeerd. Onderstaand zijn de meest gegeven antwoorden 

opgenomen (fig. 19), deze verklaren 99% van de variantie. 

Eigen voorzichtigheid 47% (n=78) Eigen fysieke kwetsbaarheid 4% (n=6) 

Onvoorspelbaarheid 33% (n=55) Eerdere ervaring 3% (n=5) 

Angst voor slachtofferschap 10% (n=17) Agressie 2% (n=4) 

 
Figuur 19 – Toelichting op aanvullende stereotypen.  

Het blijkt dat respondenten in hun toelichting vooral wijzen op hun eigen voorzichtigheid en dat dit type 

personen in hun beleving onvoorspelbaar in hun gedrag is. 

6.9 Verschillende inschattingen van criminaliteit in het Amsterdamse openbaar vervoer 

Wanneer we onze respondenten vragen een inschatting van de frequentie van criminaliteit in het 

Amsterdamse OV te geven dan blijken zij redelijk verdeeld.  

 

Figuur 20 – Inschatting van de frequentie van criminaliteit in het Amsterdamse OV. 
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60% (n=255) van de respondenten denkt bij de inschatting van de frequentie van criminaliteit in het 

Amsterdams openbaar vervoer ook aan specifieke vormen van criminaliteit (fig. 21). De antwoorden zijn 

opnieuw gecodeerd en onderstaand zijn de meest gegeven antwoorden opgenomen. Samen verklaren zij 

90% van de variantie. Men denkt vooral dat (I) zakkenrollen; (II) diefstal en (III) geweld voorkomen in het 

Amsterdams openbaar vervoer. 

Zakkenrollen 37% (n=115) Seksuele intimidatie 5% (n=17) 

Diefstal 15% (n=45) Lastig vallen 4% (n=11) 

Geweld 10% (n=31) Overlast 3% (n=10) 

Beroving 7% (n=22) Bedreiging 3% (n=9) 

Agressie 6% (n=20)   

 

Figuur 21 – Gegeven antwoorden bij toelichting type criminaliteit bij inschatting frequentie van criminaliteit. 

5.10 Criminaliteit in Amsterdams openbaar vervoer is geen persoonlijk probleem 

Waar de respondenten in hun inschattingen van de frequentie van criminaliteit in het Amsterdams 

openbaar vervoer nog sterk verschilden, zijn zij meer gelijkgestemd over de mate waarin dit een probleem 

voor henzelf is (fig. 22).  

 

 

Figuur 22 – Mate waarin criminaliteit in Amsterdams OV een persoonlijk probleem is. 

De meerderheid van 73% (n=297) ziet in de criminaliteit in het Amsterdams openbaar vervoer als geen tot 

een klein probleem voor zichzelf. 

5.10.1 Weinig vermijdingsgedrag: donkerte, drukte en tijdsbesparing door anders reizen 

Ruim driekwart van de respondenten (76%, n=304) geeft aan het openbaar vervoer in Amsterdam niet te 

vermijden. De 24% (n=94) van de GVB-reizigers die aangeven het openbaar vervoer in Amsterdam wel te 

vermijden, vroegen wij in een open vraag waarom zij dat doen. De antwoorden zijn gecodeerd en 

onderstaand zijn de meest gegeven antwoorden opgenomen. Samen verklaren deze antwoorden 81% van 

de variantie.  

Donkerte 24% (n=27) Warm weer 4% (n=4) 

Drukte 20% (n=23) Dronken medereizigers 4% (n=4) 

Tijdsbesparing anders reizen 11% (n=12) Tram 3% (n=3) 

Metro 7% (n=8) Bus 2% (n=2) 

Grote evenementen 6% (n=7)   

 
 Figuur 23 – Gegeven antwoorden bij toelichting vermijdingsgedrag. 
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Respondenten die aangaven het openbaar vervoer in Amsterdam weleens te vermijden wijzen in hun uitleg 

vooral op (I) donkerte, (II) drukte en (III) tijdsbesparing door anders te reizen. Men vermijdt het openbaar 

vervoer in Amsterdam vooral bij grote evenementen, warm weer en wanneer zij dronken medepassagiers 

verwachten. Wat betreft vermijding van modaliteiten noemt men vooral de metro en relatief weinig de 

tram en bus. 

6.10.2 Een kleine kans op slachtofferschap 

De respondenten waren duidelijk: de overgrote meerderheid vond dat zijzelf een (hele) kleine kans had om 

in de komende 12 maanden tijdens hun reis met GVB zelf het slachtoffer van criminaliteit te worden (fig. 

24). 

 

Figuur 24 – Inschatting van de eigen kans op slachtofferschap. 

Vervolgens stelden wij de respondenten de vraag ‘Denkt u daarbij aan een specifieke soort criminaliteit?’. 

Slechts 27% van de respondenten (n=114) antwoordde bevestigend. Wij codeerden hun antwoorden en de 

meest gegeven antwoorden zijn onderstaand opgenomen (fig. 25). Daamee verklaren deze antwoorden 

96% van de variantie. 

Zakkenrollen 43% (n=58) Overval 5% (n=7) 

Beroving 15% (n=20) Seksuele intimidatie 4% (n=6) 

Geweld 8% (n=11) Lastig vallen 4% (n=5) 

Diefstal 7% (n=10) Terreur 3% (n=4) 

Agressie 7% (n=9)   

   

Figuur 25 – Gegeven antwoorden bij toelichting type criminaliteit waar men zelf  

slachtoffer van denkt te kunnen worden. 

Van alle respondenten dacht slechts 4% (n=17) zelf slachtoffer te kunnen worden van een delict dat als 

“high impact crime” kan worden bestempeld (gewapende overval, zedendelicten en terrorisme). De 

respondenten die aan een concrete soort criminaliteit dachten, associeerden hun kans op slachtofferschap 

vooral met (I) zakkenrollen en (II) beroving.  
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De typen criminaliteit waar men zelf in het Amsterdamse openbaar vervoer slachtoffer van denkt te kunnen 

worden (fig. 25) komen grofweg overeen met het type criminaliteit dat volgens hen in het Amsterdams 

openbaar vervoer voorkomt (fig. 21). De correlatie tussen categorieën criminaliteit was met een 

correlatiecoëfficiënt van .32 dan ook significant op .001 niveau. 

De respondenten waren veel minder eenduidig in hun antwoorden op de vraag ‘In hoeverre vindt u dat u 

zelf invloed heeft op het verkleinen van uw kans om slachtoffer van criminaliteit te worden?’ (fig. 26).  

 
 

Figuur 26 – Inschatting van de eigen invloed om de kans op slachtofferschap te verkleinen. 

Er is namelijk geen significante samenhang aangetroffen tussen de inschatting van de eigen kans op 

slachtofferschap en de inschatting van de eigen invloed op het verkleinen van de kans op slachtofferschap 

aangetroffen (correlatiecoëfficiënt = -.10). Er is wel een significante samenhang tussen de inschatting van 

de eigen invloed op het verkleinen van de kans op slachtofferschap en de inschatting zichzelf zo nodig met 

lichamelijk geweld te kunnen verdedigen (correlatiecoëfficiënt = .16, significant op .001 niveau). Deze 

laatste categorie correleert – logischerwijs - significant met geslacht (correlatiecoëfficiënt = -.24, significant 

op .001 niveau) en leeftijd (correlatiecoëfficiënt = -.25, significant op .001 niveau). Dit betekent weliswaar 

dat jonge mannen zichzelf weerbaarder inschatten als het aankomt op fysiek verdedigen, maar dat dit niet 

betekent dat zij automatisch denken een kleinere kans op slachtofferschap van criminaliteit te hebben. 

6.10.3 Primair, secundair en tertiair slachtofferschap 

Op de vraag ‘Bent u in het openbaar vervoer in Amsterdam zelf weleens het slachtoffer van criminaliteit 

geworden?’ antwoordde 15% (n=53) van de respondenten bevestigend. Vervolgens is hen gevraagd kort te 

omschrijven waarvan zij slachtoffer waren geworden. Het coderen van de antwoorden leverde onderstaand 

overzicht op (fig. 27). Deze antwoorden verklaren 93% van de variantie. 

Zakkenrollen 36% (n=20) Bedreiging 9% (n=5) 

Agressie 14% (n=8) Geweld 7% (n=4) 

Beroving 9% (n=5) Diefstal 5% (n=3) 

Seksuele intimidatie 9% (n=5) Lastig vallen 4% (n=2) 

 

Figuur 27 – Primair slachtofferschap onder 53 respondenten. 

Men is dus vooral zelf slachtoffer geworden van zakkenrollen, agressie en bedreiging. 
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Het aandeel respondenten dat in het Amsterdamse openbaar vervoer weleens andere mensen het 

slachtoffer van criminaliteit heeft zien worden of daar van andere mensen over had gehoord was 

logischerwijs groter. 38% (n=139) van de respondenten gaven aan dat dit voor hen het geval was. Ook deze 

antwoorden zijn gecodeerd en onderstaande antwoorden verklaren alle variantie (fig. 28). 

Geweld 25% (n=39) Beroving 5% (n=8) 

Zakkenrollen 24% (n=38) Overlast 5% (n=8) 

Diefstal 11% (n=18) Seksuele intimidatie 3% (n=5) 

Verbaal geweld 9% (n=15) Bedreiging 3% (n=5) 

Lastig vallen 6% (n=9) Asociaal gedrag 2% (n=3) 

Agressie 6% (n=9) Overval 1% (n=1) 

 

Figuur 28 – Secundair slachtofferschap onder 139 respondenten. 

Vooral (verbaal) geweld, zakkenrollen en diefstal wat anderen is overkomen in het openbaar vervoer in 

Amsterdam is de respondenten bijgebleven. Het aandeel respondenten dat weleens mediaberichten 

gezien/gelezen/gehoord had over criminaliteit in het openbaar vervoer in Amsterdam lag op 61% (n=237). 

Het coderen van de antwoorden leverde onderstaand overzicht op (fig. 29). Daarbij is hen het volgende 

bijgebleven: 

Geweld 30% (n=61) Diefstal 7% (n=15) 

Zakkenrollen 11% (n=23) Agressie 5% (n=11) 

Beroving 11% (n=22) Bedreiging 4% (n=8) 

Overval 9% (n=19) Seksuele intimidatie 3% (n=6) 

 

Figuur 29 – Tertiair slachtofferschap onder 237 respondenten. 

De antwoorden van de respondenten op verschillende categorieën – primair, secundair en tertiair - 

slachtofferschap vertoonden geen significante correlaties. Wel is duidelijk dat in secundair en tertiair 

slachtofferschap vooral heftigere vormen van slachtofferschap zijn bijgebleven. 

6.11 Sub-conclusies voor de kwantitatieve resultaten 
In de vragenlijst – die door 422 GVB-reizigers werd ingevuld – bleek dat gevoelens van onveiligheid overdag 
nagenoeg niet voorkomen. Deze gevoelens concentreren zich vrijwel volledig in de avonduren en nacht en 
worden vooral in metrostations, metro’s en tram- en bushaltes ervaren. Onveilige situaties worden vooral 
geassocieerd met de aanwezigheid van stereotype mensen, opvallend gedrag en afwijkende 
omstandigheden. Men ervaart vooral afgelegen, slecht verlichte en ondergrondse locaties als onveilig. Men 
noemt slechts sporadisch specifieke locaties, laat staan specifieke lijnen1. Wel geeft men aan 
toezichthoudend GVB-personeel zich beter in het openbaar vervoer kan bevinden dan statisch op stations 
aanwezig te zijn. Men ervaart zelf een kleine kans om slachtoffer van criminaliteit te worden tijdens het 
reizen met GVB. Er is dan ook weinig vermijdingsgedrag gerapporteerd. Het merendeel van de 
respondenten gaf aan gewend te zijn geraakt aan het reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam. Zij 
letten op hun omgeving: vooral drugsverslaafden, dronken mensen en verwarde personen triggeren bij hun 
aanwezigheid de alertheid van reizigers. 

                                                           
1 Het verschil met de resultaten van de MSVOV 2016 komt bij navraag bij OIS Amsterdam voort uit (I) een andere formulering van 
de vraag en (II) dat een groot gedeelte van onze respondenten de vragenlijsten in het OV invulde. 
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De inzichten uit het theoretisch kader, de meereisinterviews en de beschrijvende statistieken zijn opgeteld in 

een verklarend model voor gevoelens van onveiligheid onder GVB-reizigers. Met gebruik van Structural 

Equation Modelling is hiermee een diepgaande blik in de interne structuur van dit complexe fenomeen 

mogelijk gemaakt. Het verklarende model (fig. 30) vormt de beantwoording van het eerste deel van de 

hoofdvraag: ‘Welke aspecten hebben de meeste impact op het veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de 

halte, het perron en in de bus, metro en tram?’. 

 

Figuur 30 – Verklarend SEM-model voor gevoelens van onveiligheid onder GVB-reizigers. 

In het bovenstaande model ziet u rechthoekige en ovale indicatoren. De rechthoekige indicatoren zijn 

geobserveerde variabelen: losse items uit de vragenlijst. De ovale indicatoren zijn zogenaamde latente 

variabelen en bestaan uit meerdere – minimaal drie tot maximaal twintig - geobserveerde variabelen. Deze 

analysemethode – Structural Equation Modelling – laat zich het beste omschrijven als een integratie van 

verschillende statistische technieken als regressieanalyse, factoranalyse en schaalconstructies. 

Met behulp van deze analysetechniek wordt duidelijk dat gevoelens van onveiligheid in het Amsterdamse 

openbaar vervoer vooral drijven op risicoschattingen in combinatie met risicogevoeligheid van GVB-

reizigers. Deze gevoelens worden geneutraliseerd door gewenning en - onderbewuste – psychologische 

beschermingsmechanismen. Onveiligheidsgevoelens activeren oplettendheid in de vorm van het scannen 

van de omgeving en uitzien naar stereotype mensen die worden geassocieerd met een verhoogde dreiging 

van criminaliteit.  

Onveiligheidsgevoelens leiden maar tot weinig vermijdingsgedrag. Vermijdingsgedrag ontstaat vooral als 

optelsom van risicogevoeligheid en de inschatting van de eigen fysieke weerbaarheid. Toch is er een 

behoefte aan de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel, maar deze behoefte wordt vooral verklaard 

door de inschatting van criminaliteitsdreiging in het hoofdstedelijk openbaar vervoer in zijn algemeenheid. 

Persoonlijk ervaren de GVB-reizigers een gevoel van controle over de kans om zelf slachtoffer van 

criminaliteit: zij zijn alert en bewust van de risico’s maar laten zich er niet door weerhouden met GVB te 

reizen. 
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criminaliteit voor zichzelf in 
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Psychologische 
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*Significant, p < .05
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In dit hoofdstuk maken we de balans van het onderzoek op. Via theoretische, kwalitatieve en kwantitatieve 

conclusies werken we naar de hoofdconclusie. Deze komt neer op een overwegend positieve inkleuring van 

onveiligheidsgevoelens onder GVB-reizigers als een functioneel onveiligheidsgevoel. Deze hoofdconclusie 

wordt aangevuld met negen aanbevelingen waarlangs GVB de het veiligheidsgevoel van haar reizigers 

positief kan beïnvloeden. We sluiten af met enkele suggesties voor vervolgonderzoek. 

8.1 Onderzoeksvragen 
In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: 

‘Welke aspecten hebben de meeste impact op het veiligheidsgevoel van de GVB-reiziger op de halte, het 

perron en in de bus, metro en tram en hoe kunnen deze aspecten positief worden beïnvloed?’ 

Deze hoofdvraag is opgedeeld in de volgende deelvragen: 

1. Welke theoretische verklaringen zijn er voor situationele veiligheidsgevoelens? 

2. Welke verklaringen geven GVB-reizigers zelf voor situationele veiligheidsgevoelens in het 

Amsterdamse openbaar vervoer? 

3. Welke aspecten wegen het zwaarst in de verklaring van situationele veiligheidsgevoelens van 

GVB-reizigers? 

4. Hoe kan GVB deze verklarende aspecten van situationele veiligheidsgevoelens van GVB- 

reizigers positief beïnvloeden? 

In volgende paragraven beantwoorden we opvolgend de eerste drie deelvragen, daarna trekken we de 

hoofdconclusie en sluiten we af met de beantwoording van de laatste deelvraag in de vorm van 

aanbevelingen. 

8.2 Theoretische conclusies 

Het gevoel van onveiligheid dat centraal staat in dit onderzoek is meer precies gedefinieerd  als 

‘een tijd en plaats specifieke reactie op externe stimuli (Farrall, Jackson & Gray 2009; Pleysier 2010) van 

criminaliteit, signalen of symbolen van criminaliteit (Ferraro 1995; Ferraro & LaGrange 1987) die uitmonden 

in een gevoel van directe dreiging voor iemands veiligheid (Farrall, Jackson & Gray 2009) en zich uiten in 

gevoelens van alertheid, dreiging of angst omdat men zichzelf identificeert als het potentiële slachtoffer van 

een – al dan niet daadwerkelijk aanwezige – gevaarlijke ander (Van der Wurff 1992)’ (Spithoven 2017:77). 

Dit gevoel ontstaat volgens de theorie als gevolg van externe stimuli, die een signaal- of symboolfunctie 

voor de dreiging van criminaliteit vervullen . Deze signalen resoneren met beelden van gevaarlijke situaties 

die mensen via persoonlijke ervaringen, mediaberichten en socialisatie meekrijgen. Dit kunnen zowel 

fysieke als sociale triggers zijn zoals respectievelijk zwerfvuil of slecht onderhoud en disorderlijk gedrag of 

nagekeken worden. Daarnaast heeft de inrichting – bijvoorbeeld verlichting en overzicht - van de specifieke 

locatie een invloed. Ook spelen de psychologische kenmerken van reizigers een rol. Met name 

risicosensitiviteit is erg van belang: sommige mensen hebben kortweg de aanleg om angstiger te reageren. 

Naast psychologische kenmerken spelen ook de fysieke kenmerken van reizigers een rol. De opvatting fysiek 

weerbaar te zijn, werkt remmend op angstbeleving. Ook werkt de setting waarin men zich bevindt mee. 

Anonieme situaties van het reizen in het openbaar vervoer maken dat mensen alerter zijn dan in situaties 

waar zij bekend zijn.  
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8.3 Kwalitatieve conclusies 

Het overgrote gedeelte van de 56 geïnterviewde GVB-reizigers voelt zich doorgaans veilig in het 

Amsterdams openbaar vervoer. Hen is zelf nooit iets overkomen, zij zijn gewend aan het reizen en in hun 

verhalen blijken onderbewuste processen een rol te spelen die risico’s in de eigen beleving neutraliseren. 

Respondenten die aangaven zich weleens onveilig te voelen in het Amsterdamse openbaar vervoer, 

dachten daarbij vooral aan metrostations in de avond en nacht. Beide groepen – respondenten die 

aangaven zich ‘veilig’ en ‘onveilig’ zeggen te voelen – vertelden over hoe stereotyperen hen helpt alerter te 

worden wanneer zij potentieel bedreigende mensen in hun omgeving zien naderen. Sowieso zegt men alert 

te zijn op afwijkend gedrag. 

 

Men vertelt daarnaast over een rijk palet aan (voorgenomen) gedragsmatige aanpassingen om de kans op 

slachtofferschap van criminaliteit in het openbaar vervoer te vermijden. Afzijdig blijven is daarbij met verre 

afstand het meest genoemd. Men ervaart vooral een onbestemde dreiging wanneer het donker is en met 

het openbaar vervoer in Amsterdam reist en scant eigenlijk onbewust de omgeving. Dit doet men continue, 

maar dat wordt pas opgemerkt wanneer in hun omgeving iets of iemand de alertheid triggert. De zichtbare 

aanwezigheid van GVB-personeel werkt geruststellend voor de respondenten die aangeven zich weleens 

onveilig te voelen. Maar ook de respondenten die aangeven zich veilig te voelen, zeggen het prettig te 

vinden herkenbaar GVB-personeel op hun reis tegen te komen. Het is voor hen een extra zekerheidsfactor 

tijdens hun reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam. 

8.4 Kwantitatieve conclusies 

In de vragenlijst – die door 422 GVB-reizigers werd ingevuld – bleek dat gevoelens van onveiligheid overdag 

nagenoeg niet voorkomen. Deze gevoelens concentreren zich in de avonduren en worden vooral in 

metrostations, metro’s en bij tram- en bushaltes ervaren. Onveilige situaties worden vooral geassocieerd 

met stereotype mensen, opvallend gedrag en afwijkende omstandigheden. Men ervaart vooral afgelegen, 

slecht verlichtte en ondergrondse locaties als onveilig. Men noemt slecht sporadisch specifieke locaties, laat 

staan specifieke lijnen ‘onveilig’. Wel geeft men aan dat toezichthoudend GVB-personeel zich beter in het 

openbaar vervoer kan bevinden dan statisch op stations aanwezig te zijn.  

Men ervaart een kleine kans om slachtoffer van criminaliteit te worden tijdens het reizen met GVB. Er is 

slechts weinig vermijdingsgedrag gerapporteerd. Het merendeel van de respondenten die de vragenlijst 

invulden gaf aan gewend te zijn geraakt aan het reizen met het openbaar vervoer in Amsterdam. Zij letten 

op hun omgeving, vooral de aanwezigheid van drugsverslaafden, dronken mensen en verwarde personen 

triggeren de alertheid van reizigers. 

In de verklarende statistieken werd – met behulp van Structural Equation Modelling - duidelijk dat 

gevoelens van onveiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer vooral drijven op risicoschattingen in 

combinatie met risicogevoeligheid van GVB-reizigers. Deze gevoelens worden geneutraliseerd door 

gewenning en - onderbewuste – psychologische beschermingsmechanismen. Onveiligheidsgevoelens 

activeren oplettendheid in de vorm van het scannen van de omgeving en uitzien naar stereotype mensen 

die worden geassocieerd met een verhoogde dreiging van criminaliteit. Onveiligheidsgevoelens leiden maar 

tot weinig vermijdingsgedrag, die ontstaan vooral als optelsom van risicogevoeligheid en de inschatting van 

de eigen fysieke weerbaarheid.  
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Toch is er een behoefte aan de zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel, maar deze behoefte wordt 

vooral verklaard door de algemene inschatting van criminaliteitsdreiging in het hoofdstedelijk openbaar 

vervoer. 

8.5 Hoofdconclusie: een functioneel onveiligheidsgevoel onder GVB-reizigers 

Persoonlijk ervaren de GVB-reizigers een gevoel van controle over de kans om zelf slachtoffer van 

criminaliteit: zij zijn alert en zich bewust van de risico’s, maar laten zich er niet door weerhouden met GVB 

te reizen. Daarmee komt de door ons onder GVB-reizigers aangetroffen onveiligheidsbeleving neer op een 

functioneel onveiligheidsgevoel: een functionele zorg over de potentiële dreiging van criminaliteit welke 

motiveert tot waakzaamheid en routinevoorzorg (zie Jackson en Gray 2010; Fattah 1993; Hale 1996; Warr 

2000; Ditton en Innes 2005). De onveiligheidsgevoelens die onder GVB-reizigers leven, zijn daarmee verre 

van ‘disfunctionele angst’ die de kwaliteit van leven negatief beïnvloed (zie Jackson en Gray 2010).  

8.6 Aanbevelingen 

Met deze bevindingen geven wij de volgende aanbevelingen: 

1. Beschouw onveiligheidsgevoelens van GVB-reizigers als een functioneel onveiligheidsgevoel 

‘Onveiligheidsgevoelens’ worden over nagenoeg heel de westerse wereld als een probleem 

beschouwd (Gray, Jackson & Farrall 2008, Garland 2001), omdat deze gevoelens ‘het welzijn van een 

groot gedeelte van de bevolking negatief beïnvloeden’ (Farralll et al. 1997:658). De vraag is echter of 

we wel een valide beeld hebben van een werkelijk ‘sociaal probleem van enorme proporties’ (Ditton 

et al. 1999:83). Kritische wetenschappers stellen van niet. Onveiligheidsgevoelens zoals wij deze 

kennen, zijn volgens hen eerder ‘een gevolg van hoe deze zijn onderzocht dan hoe deze werkelijk 

worden ervaren’ (Farrall et al. 1997:658). Deze kritische onderzoeken schijnen dan ook een ander 

licht op de aard van onveiligheidsgevoelens: deze worden ‘weinig frequent ervaren wanneer 

onderzoek zich meer op de ervaring van daadwerkelijke angst richt’ (Gray, Jackson & Farrall 

2008:378). Daarmee zou het ‘onveiligheidsgevoel’ minder problematisch zijn en dus geen grote bron 

van publieke angst zijn (Farrall & Gadd 2004:22). Uiteindelijk zouden ‘niveaus van 

onveiligheidsbeleving (…) sterk zijn overdreven’ (Ditton et al. 1999:676) door het overdreven 

vertrouwen dat men in onderzoek heeft in  ‘standaardvragen’ en vragenlijstonderzoek (Hale 1996:84, 

Farrall & Gadd 2004:5).  

 

Dit onderzoek sluit naadloos aan op de bevindingen van deze kritische onderzoekstraditie. Door ons 

meer theoretisch verdiepen, meereisinterviews te houden (met veel vrijheid aan de GVB-reizigers om 

hun opvattingen te ventileren) en pas op deze inzichten onze vragenlijst in te richten, konden we een 

sterk afwijkend accent in de beleving van GVB-reizigers aantreffen: zij ervaren een functionele zorg 

over de potentiële dreiging van criminaliteit welke motiveert tot waakzaamheid en routinevoorzorg 

(zie Jackson en Gray 2010; Fattah 1993; Hale 1996; Warr 2000; Ditton en Innes 2005). Hiermee wordt 

‘het onveiligheidsgevoel’ door GVB-reizigers nadrukkelijk positiever uitgelegd dan men op het eerste 

gezicht zou doen. 
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2. Besef dat oorzaken van vermijdingsgedrag grotendeels buiten het bereik van GVB liggen 

Vanuit de doelstelling van GVB om door reizigers als beste vervoerder te worden gezien, ligt het voor 

de hand om vermijdingsgedrag van GVB-reizigers te problematiseren. Want in de algehele 

waardering van de reizigers speelt het gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Het mijden van GVB 

zou immers het summum zijn van ervaren onveiligheid. Toch is het – gegeven onze bevindingen die 

aansluiten op internationale, wetenschappelijke inzichten – onverstandig om vermijdingsgedrag als 

een probleem te bestempelen. Want (I) eerder fundamenteel onderzoek (Spithoven 2017) wees uit 

dat vermijdingsgedrag inderdaad in sterke mate bijdraagt aan een gevoel van persoonlijke controle 

over de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden. Daarnaast (II) leidt vermijdingsgedrag ook in 

objectieve zin tot een verkleining van deze kans (Van Dijk 2012). 

 

 Ook lijken oorzaken van vermijdingsgedrag vooral buiten de invloed van GVB te liggen. In de uitleg 

van vermijdingsgedrag wordt door GVB-reizigers de nadruk gelegd op zes verklaringen: (I) donkerte; 

(II) drukte; (III) tijdsbesparing door anders te reizen; (IV) mediaberichten over onveiligheid in het 

openbaar vervoer; (V) risicogevoeligheid en (VI) de inschatting van de eigen fysieke weerbaarheid. 

Van deze door GVB-reizigers aangedragen oorzaken zou alleen ‘donkerte’ binnen het realistisch 

bereik van GVB liggen, de rest van deze oorzaken ligt dus buiten de cirkel van GVB-invloed. 

  

3. Geef een positief tegengeluid over sociale veiligheid in het Amsterdamse openbaar vervoer 

De enige wijze om de invloed van ‘mediaberichten over onveiligheid in het openbaar vervoer’ indirect 

te counteren, is door positieve communicatie over sociale veiligheid in het Amsterdams openbaar 

vervoer, bijvoorbeeld door middel van sociale media en berichtgeving in de voertuigen. De 

overwegend negatieve framing in mediaberichtgeving wordt daarmee voorzien van een positieve 

tegenhanger. Hiermee wordt het effect van interpersoonlijke communicatie waarmee een reputatie 

– in dit geval van onveiligheid in het openbaar vervoer in Amsterdam – wordt vormgeven positief 

gekanteld (Doran en Burgess 2012, 29). Onderlinge ‘crime talk’ moet worden tegengegaan omdat 

deze ‘may inflate, deflate, or garble the picture’ (Skogan 1986, 211; zie ook Van den Brink 2007, 64-

66). Hier ligt een kans voor reputatiemanagement van GVB, maar dit vraagt om een zeer 

nauwkeurige communicatiestrategie (zie ook Eysink Smeets, Moors en Baetens 2009).  

 

Bij incidenten is het van belang om geen “positief nieuws” op te rakelen, maar oppervlakkige 

berichtgevingen van nuance te voorzien en recht te doen aan de complexiteit van het incident. 

Benadruk steeds de onwenselijkheid van het incident, maar weerleg de impliciete schuldvraag door 

uit te leggen dat veiligheid realistisch gezien niet maakbaar is in een open samenleving als de 

Nederlandse.  
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4. Pak donkerte in principe niet aan 

Voor ‘donkerte’ geldt dat het onverstandig is hier in het algemeen fors op te investeren. Dit omdat: 

I. de strategie van ‘fear reduction by modifying certain aspects of the build environment 

(Grabosky 1995, p. 5)’, doorgaans niet tot de verwachtte effecten leidt (Hale 1996, Wilcox, 

Quisenberg & Jones 2003); 

II. Men daarnaast aan donkerte blijkt te kunnen wennen (Farrall, Jackson & Gray 2009, Innes & 

Jones 2006); 

III. Het sterk de vraag is of de respondenten die aangeven vermijdingsgedrag bij donkerte te 

vertonen, ineens wel in het donker zullen reizen wanneer er betere verlichting wordt 

gerealiseerd (Pleysier 2010); 

IV. Veel van de donkerte in de uitleg van GVB-reizigers betrekking heeft op de openbare ruimte 

rond of op metrostations, die in beheer van de gemeente Amsterdam zijn. 

 Het bestrijden van donkerte in zijn algemeenheid - om daarmee vermijdingsgedrag onder GVB-

reizigers te verminderen - wordt daarmee afgeraden. Wel komen we bij de laatste aanbeveling terug 

op de mogelijkheden voor gerichte experimenten met verlichting. 

5. Besef dat zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel geruststellend werkt 

De inzet van herkenbaar personeel komt in de literatuur rondom onveiligheidsgevoelens als een 

veelbelovende aanpak van gevoelens van onveiligheid uit de bus. Dit leidt namelijk bij mensen tot het 

gevoel dat de criminaliteit in hun omgeving beheersbaar is (zie Spithoven 2014, Gabrosky 1995, Henig 

& Maxfield 1978, Pain et al. 2006, Van der Vijver 1994, Hale 1996). Deze bevinding is voor GVB-

personeel geverifieerd, maar heeft vooral betrekking op de algemene beleving. De respondenten 

hebben een gevoel van persoonlijke controle waarbij de aanwezigheid van herkenbaar GVB-

personeel een extra zekerheidsfactor vormt. De geruststellende werking van personeel kan niet 

worden overgenomen door cameratoezicht, omdat GVB daardoor ‘niet in kan grijpen en de situatie 

kan de-escaleren’ (Driebergen 2017:27). GVB-reizigers gaven daarnaast in de interviews aan niet te 

weten of camerabeelden te allen tijde actief worden gemonitord of niet. 

  

6. Zet zichtbaar GVB-personeel in op de locaties en tijdstippen waar er behoefte aan hen is 

GVB-reizigers beschrijven het aanwezige personeel - naast de eigen alertheid en omgang met 

potentiële dreigingen – vooral als een extra zekerheidsfactor. Men heeft vertrouwen in het optreden 

van GVB-personeel. Want het geeft reizigers een prettig gevoel dat vervelende of dreigende 

personen door hen uit het vervoer verwijderd kunnen worden. Het feit dat er GVB-personeel 

aanwezig is weerhoudt zelfs enkele geïnterviewde reizigers van het vermijden van het openbaar 

vervoer wanneer men alleen in het donker reist. Men wijst erop dat het maken van persoonlijk 

contact bij binnenkomst en de mogelijkheid tot het direct waarschuwen van het personeel wanneer 

nodig, voor hen zekerheid biedt.  

 

De reizigers zijn ook in de vragenlijsten doorgaans zeer positief over personeel en geven aan dat er 

een geruststellende werking van hun aanwezigheid in het Amsterdamse openbaar vervoer uitgaat. 

Het draait daarbij om principes van (I) zichtbaarheid; (II) vertrouwen in hun handelen en (III) 

persoonlijk contact. Hiermee wordt begrijpelijk dat 51% van de respondenten (n=191) aangaf ’s 
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avonds liever met de tram dan met de metro te reizen, omdat er op de tram zichtbaar personeel van 

GVB aanwezig is. 

 

Daarmee adviseren wij om de inzet van personeel – vanuit het oogpunt van een positieve bijdrage 

aan veiligheidsbeleving van reizigers – vooral te concentreren in het metrostation, in de metro, bij de 

tramhalte en bij het busstation in de avonduren en nacht. De respondenten wezen vooral naar de 

metrostations in de avond en nacht. Daarbij specificeerden zij (I) afgelegen, (II) slecht verlichte en (II) 

ondergrondse locaties als onveilig te ervaren. Ook wijst men op bus- en tramhaltes waarbij afgelegen 

ligging en slechte verlichting als onveilig worden aangeduid. 

 

Met de uitbreiding van het Amsterdamse ondergrondse netwerk - als gevolg van de ingebruikname 

van de Noord-Zuidlijn en de uitbreiding van Amsterdam CS - wijzen wij op de noodzaak om de 

zichtbare aanwezigheid van GVB-personeel in het hoofdstedelijk openbaar vervoer ten minste op het 

huidige niveau te borgen en wanneer mogelijk te vergroten. Daarmee roepen wij GVB – met het oog 

op de geruststellende werking van herkenbaar personeel – op om te investeren in menselijk toezicht. 

 

7. Laat GVB-personeel bij voorkeur ook zichtbaar door het openbaar vervoer bewegen 

In de vragenlijst roept slechts een klein deel van de respondenten op tot bewegend in plaats van 

statisch toezicht om onveiligheidsgevoelens tegen te gaan. Eén respondent schreef daarbij de 

volgende opmerking: ‘Lopende alerte tramconducteur, zoals in Rotterdam’. Ook plaatste een klein 

aantal respondenten een dergelijke oproep bij de vrije ruimte voor een laatste vraag of opmerking bij 

de afsluiting van de vragenlijst. Daarbij refereerde één respondent expliciet aan het beleid dat in 

Rotterdam door de RET op de metro’s en trams wordt gehanteerd, zij schreven daar bijvoorbeeld: ‘In 

Rotterdam (RET) heb je wandelende conducteurs/gastheren/vrouwen in de tram: ze controleren 

kaartjes, geven advies, helpen iemand die dat nodig heeft met in- of uitstappen, overzien alles. Ik vind 

dat fantastisch! Je voelt je welkom en veilig. Voer dit in of probeer dit eens goed op de GVB-lijnen die 

nu geen conducteurs hebben’  

 

Wij sluiten ons bij de oproep van deze respondent aan, want wij denken dat hiermee winst in de 

beleving van GVB-reizigers te boeken valt. Dit omdat zichtbaar en bewegend toezicht inspeelt op de 

principes van zichtbaarheid en persoonlijk contact die wij achter de geruststellende werking van 

herkenbaar personeel aantroffen. GVB-reizigers hebben vertrouwen in het optreden van GVB-

personeel. Want het geeft reizigers een prettig gevoel dat vervelende of dreigende personen door 

hen uit het vervoer verwijderd kunnen worden. Daarnaast kunnen toezichthouders - tijdens het 

dynamisch toezicht - door hun aanwezigheid door reizigers als onveilig beleefde situaties doorbreken. 

Hier gaan we bij de volgende aanbeveling concreter op in. 

 

8. Train GVB-personeel op kennis hoe zij zo geruststellend mogelijk kunnen optreden 

In dit onderzoek is een schat aan informatie over hoe GVB-reizigers veiligheid beleven opgehaald. 

Met deze kennis kan – al dan niet toezichthoudend – personeel van GVB inspelen en door hun 

aanwezigheid onveilig beleefde situaties doorbreken. Dit veronderstelt dat zij kennis nemen van de 

uitkomsten van dit onderzoek en daar middels hun aanwezigheid doelbewust op kunnen inspelen. 
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Hier denken wij concreet aan extra oplettendheid van GVB-personeel tot geruststellend aanwezig zijn 

bij een of meerdere van onderstaande kenmerken: 

I. In de avond en nachtelijke uren; 

II. Bij alleenreizende vrouwen en ouderen; 

III. In verlaten stations en modaliteiten; 

IV. Bij de aanwezigheid van door respondenten aangedragen stereotype mensen. 

 

9. Experimenteer – in samenspel met gemeente – met de fysieke inrichting van locaties 

Hoewel slechts enkele respondenten de nadruk legden op fysieke kenmerken van locaties, denken 

wij dat hier bij renovaties van oude metrostations enige winst te behalen valt in de algemene 

beleving middels het optimaal borgen van principes van goede verlichting (kleur en sterkte), overzicht 

en bewustzijn van toezicht. Hiervan kunnen ook enige effecten worden verwacht op de beleving van 

veiligheid op deze specifieke locaties. Datzelfde geldt voor de directe omgeving van metro- en 

busstations en tramhaltes. Maar aangezien al deze locaties in beheer van de gemeente Amsterdam 

zijn, zal er met hen samengewerkt moeten worden in de aanpak van de fysieke inrichting. 

8.7 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Afsluitend doen wij nog de volgende suggesties voor vervolgonderzoek: 

 

1. Evalueer de effecten van aangepast beleid om interventies verder aan te kunnen scherpen; 

2. Voer een verdiepende studie uit naar de daadwerkelijke invloed van de fysieke inrichting op 

gevoelens van onveiligheid in vervoersmiddelen en wachtlocaties; 

3. Voer een verdiepende studie uit naar situationele onveiligheidsbeleving in het donker op 

metrostations en in metro’s om het zicht op de achtergronden van deze beleving verder te 

verscherpen; 

4. Voer experimenten uit waarin wordt gekeken naar de effecten van aan- en afwezigheid van menselijk 

toezicht en de effecten van bewegend toezicht in het openbaar vervoer; 

5. Onderzoek de veiligheidsbeleving van GVB-medewerkers op een zelfde diepgaande wijze om ook de 

beleving en behoeften van personeel verder inzichtelijk te maken. 

 

Desgewenst gaan wij graag met GVB in gesprek over deze suggesties. Ook verzorgen wij graag de training 

‘geruststellend aanwezig zijn’ voor het personeel van GVB. 
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