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Samen veiligheid verbeteren 
in het Amsterdamse OV

Op 8 april werd het nieuwe Veiligheids arrangement Openbaar Vervoer Amsterdam ondertekend door 
achttien vertegenwoordigers van gemeente, politie en betrokken vervoerders, waaronder Connexxion, 
vertegen woordigd door Anne Marie van der Wijst, CFO. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur 
van vijf jaar (2015-2020). Volgens Ron IJtsma, manager Sociale Veiligheid, is de ondertekening van het 
Veiligheidsarrangement vooral belangrijk omdat het de samenwerking tussen de verschillende partijen 
borgt, ook juridisch. “Het gaat bijvoorbeeld over het tegengaan van verloedering op en rond de 
halteplaatsen en in het openbaar vervoer door onder andere het gebruik van graffiti- en vandalisme-
onvriendelijke materialen. Of over de inzet van camera’s en 
medewerkers Toezicht & Service, over verlichting, preventief 
fouilleren of een OV-verbod voor zakkenrollers. 
Het verbeteren van de veiligheid in en om het open baar 
vervoer in Amsterdam is een collectieve verantwoordelijkheid 
van de partijen die een rol spelen bij het openbaar vervoer. 
Al die partijen hebben het verbeteren van de veiligheid hoog 
op de agenda staan.” Het Veiligheidsarrangement borgt een 
solide samenwerking tussen de ketenpartners; een voorwaarde 
voor veilig openbaar vervoer.

De reiziger

Niels Witte
Halte Elemert, Den Burg, Texel

Waar reis je naartoe?
“Naar de boot. Ik ga terug naar Utrecht, waar 
ik studeer. Ik ben vaak op Texel, want mijn 
ouders wonen hier en ik werk hier in het 
weekend in een kroeg. Ik reis vaak met de bus 
en vind dat prima. Je hebt hier sinds kort de 
Texelhopper. Die gaat mee de boot op en zet 
je daarna af op het station in Den Helder. Voor 
mij ideaal.”

Is het busvervoer hier anders dan in Utrecht?
“Ja, chauffeurs op Texel zijn vriendelijker! 
Mijn oom, Kees Witte, is trouwens ook 
buschauffeur op Texel. Ik zit regelmatig bij 
hem in de bus. Zijn grapjes kan ik dromen. 
Dan vragen toeristen ‘redden we de boot 
nog?’ en dan wijst hij op het scherm en dan 
staat er ‘Pontweg’. Zo heet de straat waar we 
dan net rijden, haha.”

Heb je wel eens iets grappigs meegemaakt in 
de bus?
“Ik ben een keer in slaap gevallen in de bus, 
nadat ik een concert had bezocht. Ik had best
wat gedronken en viel vlak voor ik in Utrecht 
was, in slaap. Anderhalf uur later werd ik
wakker. De bus reed net Utrecht Centraal 
binnen. Had ik dus een extra rondje gemaakt.
De chauffeur had het wel gezien, maar zei: ‘ik 
heb je maar lekker laten liggen’.”
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In de schijnwerpers
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Maurice Rood (44) is ambulancechauffeur in Alkmaar. “Sinds 2007 zijn Maurice en ik collega’s”, vertelt 
Pascal Heij. Volgens Pascal is Maurice een gewaardeerde collega. “Hij is doortastend, betrokken, kan goed 
luisteren en staat altijd klaar om collega’s bij te staan.” Maurice Rood is behalve ambulancechauffeur 
ook BOT-medewerker (BedrijfsOpvangTeam) voor de medewerkers uit Alkmaar en Schagen. Dat 
betekent dat hij psychosociale ondersteuning geeft aan ambulancemedewerkers die betrokken zijn 
geweest bij een ingrijpende gebeurtenis. Pascal Heij: “Als we iets ernstigs hebben meegemaakt, dan 
neemt een van de drie leden van BOT contact met je op. Dan kun je even stoom afblazen of je verhaal 
vertellen. Het BOT-team houdt de collega’s in de gaten en ondersteunt hen als ze dat nodig hebben.”

In zijn vrije tijd is Maurice Rood trainer en coach van het meidenvoetbalteam WMC Heerhugowaard. 
Ook is hij actief als organisator van de ‘Den Helder Maastrichtloop’, een jaarlijkse estafetteloop voor 
Kika (kinderen kankervrij) en Mappa Mondo (gezinsvervangende huizen voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte). Reden te meer om hem eens in het zonnetje te zetten, vindt Pascal. “De 
‘Den Helder Maastrichtloop’ heeft niet alleen een prachtig doel, maar is ook de mooiste en langste 
estafetteloop van Nederland. Op 23 en 24 mei vindt de twaalfde editie plaats. 
Wat Maurice ook doet, hij zet een ander altijd op de eerste plek. Ik heb daar veel bewondering voor!” 

Een ander 
komt altijd 
op de 
eerste 
plek 

Meer informatie: www.denhelder-maastrichtloop.nl

Raad van Kinderen
Hoe duurzaam zijn kinderen?
‘Hoe kan Connexxion duurzamer worden?’ Dat is geen gemakkelijke vraag voor kinderen van elf. Toch 
gaan de scholieren van groep 7 van basisschool WereldKidz Het Palet in Maarssen dat de komende 
maanden proberen. 
 
Als Raad van Kinderen denken zij mee over de verduurzaming van ons bedrijf. In juni gaan zij met de 
directie in gesprek. De officiële aftrap van deze bijzondere samenwerking bestond uit een presentatie 
van regiomanager OV Michiel Bijleveld die door de kinderen enthousiast werd ontvangen. Ze hadden 
meteen ook allerlei vragen, variërend van “Zien jullie de andere OV-bedrijven als concurrentie of werken 
jullie goed samen?” tot “Kunnen jullie geen ijsjes-automaten in de bus plaatsen?” 
Doordat kinderen op een andere, vrije manier naar onderwerpen kunnen kijken, hoopt Connexxion op 
verfrissende oplossingen voor strategische vraagstukken. Zo geeft Connexxion kinderen een stem in 
hun eigen (en onze) toekomst. 
De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation en Unicef Nederland.


