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In dit hoofdstuk geven we onze inspanningen weer
voor het behalen van onze strategische doelen en
we benoemen de resultaten daarvan. We laten zien
hoe tevreden onze reizigers zijn, hoe betrouwbaar
onze dienstverlening is, hoe we de stad leefbaar
houden, hoe we onze uitstoot terugdringen, hoe we
ons als werkgever profileren en wat we doen om
ook in de toekomst de vervoerder van Amsterdam
te blijven.
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De Noord/Zuidlijn
Op 22 juli 2018 stond zowel GVB als de stad Amsterdam
een enorme verandering te wachten: de komst van de
Noord/Zuidlijn en een nieuw ov-netwerk. Een historisch
moment. Niet eerder had een nieuwe metrolijn zo veel
impact op het bovengrondse net. Veel tramlijnen die
ooit als paardentram begonnen, die het Centraal
Station als belangrijk eind- en beginpunt hadden en
door de decennia heen steeds verder naar de
buitenwijken werden doorgetrokken, kregen per 22 juli
een andere route. Natuurlijk gingen er al eerder nieuwe
metrolijnen rijden in de stad, maar daarvoor hoefden
niet veel bus- of tramlijnen aangepast te worden. Maar
op 22 juli werd de complete structuur van het OVnetwerk werd aangepakt en GVB heeft zich goed
moeten voorbereiden op deze verandering.

De Noord/Zuidlijn en het nieuwe OVnetwerk
Opleiden personeel
Aan de start van de Noord/Zuidlijn zijn jaren voorbereiding voorafgegaan, onder
andere met het opleiden van medewerkers om met de nieuwe systemen en installaties
te kunnen werken. Metrobestuurders moesten worden opgeleid om baanbekendheid
op te doen op de Noord/Zuidlijn en te leren omgaan met het nieuwe
treinbeveiligingssysteem. In totaal hebben we zo’n 110 bestuurders opgeleid. In 2019
worden er nog meer bestuurders opgeleid. Onze verkeersleiding heeft leren werken
met de nieuwe stations en systemen. Ook de medewerkers van Service Team Vervoer
en OV-zorg zijn opgeleid op de zeven nieuwe stations. Ze moesten zich de routes en
noodplannen van de nieuwe lijn eigen maken.Verder zijn onze monteurs opgeleid voor
het beheer en het onderhoud van de nieuwe systemen en installaties. Ten slotte
moesten onze medewerkers bekend raken met de aanpassingen en nieuwe routes in
het OV-netwerk.
Testen van de Noord/Zuidlijn
Samen met de gemeente hebben we vanaf januari gedurende twee maanden het
beheer en het onderhoud van de nieuwe lijn intensief getest. Daarop volgde de
‘generale repetitie’, waarin we zes weken lang verschillende situaties hebben getest
alsof de metro al in het echt reed. We hebben 44 testritten gereden, waarvan 22 met
testreizigers. In totaal hebben we 830 keer het Noord/Zuidtraject afgelegd. We
vervoerden meer dan 10.000 testreizigers en legden met hen 7.500 kilometer af. Een
testrit duurde gemiddeld vier uur en iedereen was welkom om met ons mee te testen.
De campagne om 8.000 testreizigers te werven was op 20 april gestart. De
belangstelling was groot: binnen één dag waren deze testplekken vergeven. Ook de
2.000 extra testplekken waren snel volgeboekt.
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we hebben 110
bestuurders opgeleid,
plus
servicemedewerkers
en monteurs

GVB reed 44 testritten,
waarvan 22 met ruim
10.000 testreizigers
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De testritten
Op 20 april vond de eerste testrit plaats. Mensen ontvingen per e-mail uitgebreide
informatie en een toegangsticket met scancode. Op het nieuwe metrostation Centraal
Station werden de duizenden testreizigers ontvangen. Iedereen werd ontvangen met
koffie of thee en een koekje. Verder ontvingen de testreizigers een GVB-tasje met een
lunchpakket en een hesje, en tijdens de testrit werden polaroidfoto’s gemaakt. Er
waren testbegeleiders, hostesses, brandweerlieden, politie, EHBO’ers en
testwaarnemers aanwezig om de testritten succesvol te laten verlopen.

de organisatie van de
testritten werd hoog
gewaardeerd

Elke testrit was een serieuze aangelegenheid. Van omgaan met grote drukte op een
station tot een brand in een station: allerlei scenario’s werden geoefend. GVB heeft er
veel van geleerd.
De testreizigers hebben de ervaring hoog gewaardeerd, bleek uit onze vragenlijst.
Gemiddeld gaven ze de organisatie van de testdag een 8. De Noord/Zuidlijn kreeg als
gemiddeld rapportcijfer een 8,4. Van de reizigers zei 81,1% van plan te zijn om na 22 juli
met de Noord/Zuidlijn te reizen, 15,9% zei dit misschien te gaan doen.

Ontvangst testreizigers op Centraal Station
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Nieuwe tijden
Tijdens de testfase met reizigers werden geen belemmeringen gevonden die een start
van de lijn op 22 juli in de weg stonden. Daarmee bleef 22 juli de startdatum van de
Noord/Zuidlijn en het nieuwe lijnennet. Op 4 juni begon onze communicatie hierover
naar alle reizigers met de campagne ‘Nieuwe tijden’, een campagne verdeeld in vier
fases.De eerste fase was bedoeld om te 'teasen' en richtte zich op de verschillende
stadsdelen van Amsterdam. De tweede fase richtte zich op de verschillende
doelgroepen in de stad. In fase 3, die liep tot de dag van de start, lag de focus op
individuen. In deze fase was ook de dienstregeling bekend en kon iedereen checken
wat de wijziging betekende voor zijn of haar reis. De vierde fase liep in augustus en
september en richtte zich op iedereen die weer met het OV naar school of naar het
werk ging. Onze campagne sloot naadloos aan op de campagne van Vervoerregio
Amsterdam die enkele weken daarvoor startte.

Amsterdam werd
uitvoerig ingelicht
over de wijzigingen
met de campagne
'Nieuwe tijden'

We hebben de nieuwe tijden aangekondigd via posters in onze voertuigen, maar ook
via abri’s, social media zoals Facebook, advertenties in Metro en de Gemeentekrant
Amsterdam. Ook een ‘nieuwe tijden’-tram en -bus reden door de stad, en over het IJ
voer onze ‘nieuwe tijden’-pont. En bij elk huishouden in ons vervoergebied viel de
krant Nieuwe tijden op de mat.
Drie weken lang stonden op zes stations promoteams met een informatiequiz.
Daarnaast stonden we op zo’n 50 plekken in de stad met een informatiestand om
mensen voor te bereiden op de veranderingen op 22 juli. Reizigers werden hier niet
alleen bewust gemaakt van de veranderingen voor het gehele netwerk, maar we
informeerden hen bovendien concreet over de gevolgen hiervan voor hen persoonlijk.
We waren te vinden op alle grote markten van de stad, buurthuizen,
stadsdeelkantoren, woonzorgcentra en meer. Voor mensen met een visuele beperking
hadden we een gesproken informatiekrant.
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Er breken
nieuwe
tijden aan
voor
Amsterdam
22 juli start het vernieuwde
OV-netwerk én rijdt de
Noord/Zuidlijn.

22 juli start het vernieuwde
OV-netwerk én rijdt de
Noord/Zuidlijn.
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Feestelijke opening
Op zaterdag 21 juli werd de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. Burgemeester Femke
Halsema verrichtte de openingsplechtigheid. Ze zei dat Amsterdam door de nieuwe
verbinding met Noord niet een stad áán het IJ, maar een stad óm het IJ heen is
geworden. Na de festiviteiten kon iedereen die zich had aangemeld voor het eerst
meerijden. Zo’n 60.000 reizigers maakten van deze gelegenheid gebruik. In de nacht
daarna zijn veel aanpassingen in de stad gedaan, zoals het verplaatsen van bussen en
het omwisselen van borden. Buschauffeurs, technici en haltemedewerkers waren tot
in de vroege uurtjes druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de
voorbereidingen.
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Amsterdam is nu niet
een stad áán het IJ,
maar óm het IJ
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Feestelijke opening Noord/Zuidlijn op 21 juli 2018
22 juli
Op zondag 22 juli ging de Noord/Zuidlijn 'echt' rijden en ging meteen ook de nieuwe
dienstregeling in, met het vernieuwde bovengrondse bus- en tramnetwerk. Veel
GVB’ers waren vrijwillig op de been om reizigers te verwijzen en te informeren.
Vanwege de vele positieve reacties en het geringe aantal klachten mogen we spreken
van een geslaagde livegang van de Noord/Zuidlijn en het vernieuwde lijnennet.
Video
Op onze website staat een video over de GVB-testritten, de ingebruikname van de
Noord/Zuidlijn en het nieuwe ov-netwerk.
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Tevreden reizigers
Aan de reizigerstevredenheid kunnen we aflezen hoe
goed we ons werk doen. We streven ernaar dat in 2022
minimaal 90% van de reizigers ons in de OVKlantenbarometer waardeert met een 7 of hoger. In
2018 kwamen we uit op 86,2%. Metroreizigers tonen
zich na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn
tevredener dan ervoor.

OV-Klantenbarometer 2018
In het landelijk onderzoek, de OV-Klantenbarometer, wordt onder alle OV-reizigers de
tevredenheid over verschillende aspecten van de rit gemeten. Voor GVB zijn dat de
reizigers in de bus, tram en metro. In opdracht van gemeente Amsterdam worden de
reizigers van de veren op dezelfde manier bevraagd. Voorheen werd het onderzoek in
het hele land uitgevoerd tussen oktober en medio december. Dit is met ingang van
2018 verbeterd: de meting vindt nu verspreid over vier periodes in het jaar plaats.

klantenonderzoek is
ruimer opgezet en
verbeterd

In 2018 is de gemiddelde reizigerswaardering van GVB gestegen naar een 7,7
tegenover een 7,6 het jaar daarvoor. Dit is de derde keer op rij dat de waardering van
de reizigers is gestegen. GVB is extra blij met de waardering van de reiziger in de
jaarlijkse meting van 2018, zo kort na de ingrijpende wijzigingen in het OV netwerk van
Amsterdam en met het alsmaar toenemende aantal reizigers.
Druk van de ketel
Bus scoort een mooie 7,6. Ruim voldoende, maar iets lager dan vorig jaar (7,8). In de
twee tiende punt afname weerklinkt het ongemak dat is ervaren bij de start van de
nieuwe dienstregeling en de vele werkzaamheden in de stad die zorgden voor tijdelijke
omleidingen. Het was drukker dan verwacht tijdens de spits in de bussen in Noord.
Daar hebben we snel ingegrepen door de gewone bussen te vervangen door gelede
bussen. Ook hebben we samen met de Vervoerregio en de gemeente besloten de
dienstregeling uit te breiden in Noord en Nieuw West, waarmee voor de reiziger de
druk iets van de ketel is gehaald. We hopen dat met al onze ingrepen de waardering
voor bus volgend jaar weer de gebruikelijke opwaartse lijn laat zien.
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gelede bussen
en uitgebreidere
dienstregeling
als antwoord op
grote drukte
in de bus
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Noord/Zuidlijn
In de aanloop naar de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn hadden we de
verwachting dat er na de start storingen zouden optreden. Gelukkig waren onze zorgen
ongegrond. Ook blijven reizigers snel gewend te zijn aan de nieuwe lijn en het nieuwe
netwerk. De nieuwe metrolijn trekt steeds meer reizigers en ook de stiptheid en de
mooie stations worden bijzonder gewaardeerd. De nieuwe metrolijn 52 scoorde in het
laatste kwartaal van 2018 een glansrijke 8,4. De hoogste waardering was er hier voor
het gemak waarmee ingestapt kon worden, de beschikbaarheid van zitplaatsen en de
frequentie van de lijn. Metro als geheel laat ook een stijgende waardering zien: 7,7 ten
opzichte van 7,4 in 2017. Dit is een trend die we het komende jaar hopen vast te houden.
De komst van de nieuwe metrostellen zal daar zeker aan bijdragen.
Gastvrij
De waardering bij Tram steeg van 7,5 in 2017 naar 7,7 in 2018. Dit was voor een groot
deel te danken aan de stiptheid en de toegenomen waardering voor onze
klantvriendelijkheid. Hier merken we het effect van de inspanningen van onze
medewerkers in de tram. De servicebalie en de investering in gastvrij werken werpen
hun vruchten af.
Doorstroming
Bij Veren steeg de waardering naar 8,3, ten opzichte van 8,1 in 2017. Onze reizigers
bleken met name tevreden te zijn over de vriendelijkheid van de medewerkers en het
gemak om aan boord te komen. Ruim twee jaar geleden zijn er rood-groene vlakken
aangebracht bij de aanlanding, wat veel helpt, maar we denken dat de
instapbegeleiders op de drukste verbindingen tijdens de spits het meest helpen voor
een soepele doorstroming en communicatie.

klantvriendelijkheid
wordt gewaardeerd

instapbegeleiders
zorgen voor soepel
aan boord komen

Werkzaamheden
In Amsterdam hebben verschillende partijen de komende jaren veel noodzakelijke,
maar ook impactvolle werkzaamheden gepland. Ook GVB gaat daar last van krijgen.
We blijven ons inspannen om de reizigers op hun bestemming te brengen, maar aan
omleidingen en vertragingen ontkomen wij helaas niet. Wel gaan we de reisinformatie
bij omleidingen en verstoringen verbeteren.
Tabel 11 Rapportcijfer OV-Klantenbarometer 2018
Jaar
Landelijk gemiddelde
Score GVB
Bus
Metro
Tram
Veren

2018
7,7
7,7
7,6
7,7
7,7
8,3

2017
7,6
7,6
7,8
7,4
7,5
8,1

2016
7,6
7,4
7,6
7,4
7,4
7,9

2015
7,5
7,4
7,5
7,4
7,4
8,1

Tabel 12 Ranking t.o.v. concessies andere grote steden*
Positie GVB
Metro*
Bus*
Tram*
Veren*

2018
3 (/3)
3 (/3)
3 (/4)
3 (/7)

Hoger gescoord dan GVB
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Dordrecht-Rotterdam,
Schiermonnikoog

Lager gescoord dan GVB
Utrecht
Ameland, Terschelling,
Vlieland, VlissingenBreskens

*Bron: OV-Klantenbarometer 2018, KpVV/Crow
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Kwaliteitsmonitor
Na jaren van voorbereiding is op 22 juli 2018 de Noord/Zuidlijn gaan rijden en het
vernieuwde bovengrondse netwerk in gebruik genomen. Kort na deze ingrijpende
wijzigingen hebben we gemeten hoe de reizigers het nieuwe lijnennet ervaren. We
hebben online onderzoek gedaan onder het GVB-reizigerspanel; de uitkomsten
hebben we aangevuld met gegevens uit enquêtes onder pontreizigers en toeristen.
De metroreizigers zijn in de nieuwe situatie tevredener dan vóór 22 juli 2018. Onder
de bus- en tramreizigers blijft de waardering ongeveer gelijk, ondanks de toegenomen
kans op een zitplaats in de tram. Busreizigers voelen zich beter geïnformeerd. Vooral
forenzen zijn tevredener dan voorheen. Er is meer begrip voor de verandering van het
netwerk: 44% heeft daar nu begrip voor, tegenover 20% vóór de komst van de Noord/
Zuidlijn en het nieuwe lijnennet. Daar staat tegenover dat het percentage mensen dat
het netwerk een verbetering vindt, is gedaald van 37% naar 26%.

metroreizigers zijn
tevredener na
ingebruikname van de
Noord/Zuidlijn

Reisinformatie
Reizigers willen goed worden geïnformeerd, voor en tijdens de reis, en via
verschillende kanalen. We voorzien de reizigers op verschillende manieren van
realtime informatie en werken voortdurend aan verbetering van deze
informatievoorziening.
DRIS-panelen
DRIS-panelen (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem) tonen bij de haltes realtime
reisinformatie. Eind 2018 hadden we in totaal 550 panelen; er lopen projecten voor
nog eens 50 panelen in 2019. De reizigers beoordelen de panelen als positief.

aantal panelen met
realtime reisinfo is
verder gestegen

Als zich een grote verstoring voordoet waarbij de verkeersleiding niet alle informatie
kan verwerken, kan een reizigersinformant de vertrekinformatie van niet-vertrekkende
voertuigen van de DRIS-panelen wissen. Zo voorkomen we verwarring. Voorheen
stonden op datzelfde paneel soms nog wel de vertrektijden.
Actuele reisinformatie bij verstoringen
De reizigersinformanten bij het Communicatie Centrum Vervoer voorzien reizigers bij
verstoringen snel van actuele reisinformatie. Ze delen updates met reizigers via onze
website, Twitter, de DRIS-panelen en 9292.nl. Daarnaast roepen ze reizigersinformatie
om in metro, tram en bus. Ook informeren ze de klantenservice, zodat de medewerkers
daar vragen van reizigers goed kunnen beantwoorden. In 2018 zijn hier actuele pushberichten via de GVB-app bij gekomen.
Reisinformatie Noord/Zuidlijn
Op de Noord/Zuidlijn was in het begin nog geen realtime reisinformatie beschikbaar.
Op de borden stond dat de metro elke 6 of 8 minuten kwam. Samen met afdeling Metro
en Tram van gemeente Amsterdam en Alstom werken we er hard aan om zo snel
mogelijk actuele vertrektijden te laten zien. Voor de borden is dat in december 2018
geregeld. De weergave in de online planners (waaronder 9292.nl) staat nog op de rol.
Reisinformatie aan boord
Eind 2018 zijn de computers voor de reisinformatie in bijna alle bussen en trams
vervangen en van nieuwe software voorzien. De displays hebben een nieuwe
uitstraling en tonen nu dynamische overstapinformatie, met ook de vertrektijden van
het volgende voertuig dat vanaf die halte of dat station vertrekt. Eerder toonden we al
treintijden; nu laten we ook de tijden van de trams, bussen, veren en metro’s zien.

nieuwe displays in
bussen en trams tonen
dynamische informatie
over overstappen

Seintje
Onze dienst Seintje houdt reizigers proactief op de hoogte van geplande verstoringen
en omleidingen. Klanten ontvangen een e-mail met een link naar het
omleidingsbericht. In 2017 waren we al begonnen met het doorgeven van geplande
omleidingen en veranderingen in de dienstregeling. Het aantal abonnees is in 2018
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gestegen van 4.500 naar 4.814. Samen selecteerden ze 13.938 voorkeurslijnen. We
verzenden maandelijks gemiddeld 5.500 Seintjes via e-mail. Reizigers kunnen zich ook
aanmelden voor hun favoriete lijn in de app. Ongeplande verstoringen worden dan
gemeld via push-notificaties.
‘Baby on board’-button voor zwangere reizigers
GVB vindt het belangrijk dat zwangere vrouwen comfortabel en veilig kunnen reizen.
Daarom hebben we rond Moederdag voor zwangere vrouwen de ‘Baby on board’button geïntroduceerd. Die vergroot de kans dat medereizigers hun zitplaats
aanbieden en ruimte maken. Binnen drie maanden na de lancering werd de duizendste
button aangevraagd, eind 2018 waren er 1.350 in gebruik. De button heeft landelijke
aandacht getrokken: een derde van de aanvragen komt uit Amsterdam, twee derde
van buiten de regio.

'Baby on board'-button
voor zwangere
vrouwen slaat aan

Campagne Nieuwe tijden
Voorafgaand aan de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn en het nieuwe
bovengrondse lijnennet informeerden we onze reizigers onder andere met de
informatiecampagne 'Nieuwe tijden'. Deze bestond uit vier fasen.
Klantenservice
Reizigers moeten ons kunnen bereiken op die momenten waarop ze ons het hardst
nodig hebben en via het kanaal dat het beste bij hen past. Onze klantenservice heeft
daarom in 2018 de openingstijden verruimd en een extra contactkanaal toegevoegd.
In november gaf 89,8% van onze klanten aan dat ze onze klantenservice gelijk of beter
ervaren dan andere klantenservices.
We zijn ook met klanten gaan communiceren via Whatsapp. Eind 2018 handelden we
maandelijks zo’n 3.000 Whatsapp-berichten af. Dit heeft niet tot afname van het
gebruik van onze overige contactkanalen geleid. Met Whatsapp bereiken we een
nieuwe groep klanten.

klant kan GVB nu ook
bereiken via Whatsapp

We zijn intensief aan de slag gegaan met de kwaliteit en snelheid van onze
beantwoording. Waar onze gemiddelde reactiesnelheid op social media rond de twee
uur lag, antwoorden we nu gemiddeld binnen een half uur.
We namen een nieuw systeem in gebruik waarmee we telefonische en schriftelijke
klantvragen efficiënter kunnen afhandelen. De doorlooptijden zijn omlaag gegaan; we
beantwoorden nu ruim 75% van de klantvragen binnen 5 dagen, dat was in 2017 45%.
Voor gevonden voorwerpen hebben we het proces geoptimaliseerd. Ook zijn we
intensiever gaan samenwerken met iLost, de online zoekmachine voor gevonden en
verloren voorwerpen. Meer spullen vinden hierdoor hun weg terug naar de
rechtmatige eigenaar.
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Tickets en betaalgemak
Om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken we het kopen van tickets en
kaarten zo eenvoudig mogelijk. De betaalwijzen en kaartsoorten zijn voortdurend in
ontwikkeling.

GVB cashvrij
Na de bussen en veren over het Noordzeekanaal zijn sinds 26 maart 2018 ook alle
trams van GVB cashvrij. Het is veiliger om geen contant geld aan boord te hebben.
Reizigers kunnen inchecken met hun OV-chipkaart, vooraf (met pin of contant) hun
kaartje kopen bij een van de vele verkooppunten en in de automaten of gebruikmaken
van pin aan boord van de voertuigen of de Noordzeekanaal-ponten. Het cashvrij
vervoer valt goed bij de reizigers.

na bussen en veren zijn
nu ook trams volledig
cashvrij

Actie voor kinderkaartje
Tot eind februari 2018 organiseerde GVB een actie om kinderen het gemak van
saldoreizen te laten ervaren en de aanschafdrempel van een OV-kaart weg te nemen.
Ouders konden bij GVB voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar tijdelijk kosteloos een
persoonlijke OV-chipkaart ter waarde van € 7,50 aanvragen. Er zijn 10.000 kaarten
aangevraagd. Kinderen reizen met 34% korting.
GVB Flex
In 2018 hebben we de voorbereidingen getroffen voor GVB Flex, het nieuwste
reisproduct van GVB dat we in de loop van 2019 gaan verkopen. De reiziger kan dan
zonder saldo, maar met het GVB Flex abonnement op de kaart, flexibel door heel
Nederland reizen en krijgt korting bij GVB. De reiziger betaalt achteraf per maand met
één factuur.
Wederverkoop in winkels en hotels
In 2018 telde ons wederverkoopnetwerk gemiddeld 120 winkels en 55 servicepunten.
Hier kunnen reizigers vervoerbewijzen kopen, hun OV-chipkaart opladen en met
contant geld betalen.
De opbrengst van de verkoop van GVB-dagkaarten via hotels steeg met ruim 20% naar
ruim € 6,2 miljoen. Om risico’s van een dure voorraad geprijsde dagkaarten in hotels
te beperken, verloopt 20% van de verkoop via het laden van reisproducten op ‘lege’
papieren OV-chipkaarten. We werken daarvoor samen met Prioticket. In 2019 willen we
volledig over naar deze vorm van verkoop via hotels.
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de opbrengst van
dagkaarten bij hotels
is met ruim 20%
gegroeid
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Een wereldwijde trend is dat reizigers goed voorbereid op reis gaan en veel van
tevoren regelen, ook hun OV. GVB sluit met Online Travel Agents contracten af voor
de verkoop van dagkaarten via hun website. Zo hebben we in 2018 een succesvolle
samenwerking opgebouwd met GetYourGuide en Tiquets.
Samen met Connexxion, EBS en NS promoten we de online verkoop van Amsterdam
Travel Tickets, Amsterdam & Region Travel tickets en Holland Travel Tickets. Hiermee
willen we bereiken dat toeristen een ticket hebben voordat ze in het OV stappen.

De nieuwe vestiging van Service & Tickets op metrostation Noord
Verkoop online en onderweg
Op metrostation Noord openden we een nieuwe Service & Tickets-locatie om reizigers
nog beter van dienst te kunnen zijn. De oude vestiging Lelylaan is per 22 juli 2018
gesloten.
De verkoopautomaten op metrostations worden vervangen. We hebben hiervoor in
2017 een aanbesteding uitgeschreven. De eerste nieuwe verkoopautomaten worden
in het voorjaar van 2019 verwacht. Het gebruik van de automaten en de teksten erop
worden gebruiksvriendelijker.
Samen met Vervoerregio Amsterdam en collega-vervoerders hebben we
voorbereidingen getroffen voor een nieuwe onlinedienst. Vanaf voorjaar 2019 kunnen
reizigers online een vervoerbewijs kopen en dit afhalen bij de toeristenautomaten op
Amsterdam CS en bij het busplatform aan de IJ-zijde van het station.

nieuwe onlinedienst
voor tickets is
in de maak

Nieuwe betaalmethoden in het OV
GVB levert via het landelijke Werkprogramma OV-Betalen een actieve bijdrage om de
toegangsmogelijkheden voor reizigers in de toekomst te vergroten, zoals reizen met
de bankpas (EMV) en barcode. Zo gaan we geleidelijk naar een open OV-betaalsysteem
en verdwijnt op termijn de huidige OV-chipkaart. Hiermee volgen we het voorbeeld
van Londen, waar in 2014 EMV-betalen in de bus is ingevoerd en vervolgens in het
hele OV. Verschillende werkgroepen buigen zich over dit nieuwe aanbod voor
reizigers, de tariefstelling, pilots en de financiering.
Servicebalie in de tram
Alle 151 trams van het type ‘Combino’ hebben nu een moderne, open servicebalie met
een gastvrije uitstraling. Zo kunnen de GVB-medewerkers beter persoonlijk contact
maken met onze reizigers. De balies kwamen in de plaats van de voorheen gesloten
conducteurscabines.
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alle Combino-trams zijn
voorzien van een open
servicebalie
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Van deur tot deur: Mobility as a Service
In de toekomst brengen we reizigers niet van halte naar halte, maar van deur tot
deur. Met deze zogeheten Mobility as a Service (MaaS) wordt mobiliteit gezien als
een naadloze service in plaats van als een reeks niet met elkaar verbonden
vervoermiddelen. MaaS biedt bijvoorbeeld een combinatie van trein, tram,
deelfiets, deelauto, deelscooter of taxi. Daar hoort technische ondersteuning bij,
zoals een app waarin reizigers hun reis kunnen plannen en tegelijk kunnen boeken
en betalen, waarna ze op de telefoon een geldig vervoerbewijs krijgen. Gemeente
Amsterdam heeft een aantal pilotprojecten met MaaS in gang gezet. GVB is in
gesprek met OV-partijen die dit gezamenlijk willen opzetten.

Sociale veiligheid
GVB wil dat reizigers en medewerkers zich prettig voelen in de voertuigen, op de
veren, op de perrons en in de stations. Onze teams van OV-zorg handhaven de
huisregels en houden toezicht op de sociale veiligheid in en rondom het openbaar
vervoer. Daarnaast verzorgen we extra inzet bij evenementen waarbij veel publiek
wordt verwacht of waar een bijzonder veiligheidsaspect een rol speelt.
OV-zorg werkt bij de handhaving samen met het team VOV (Veilig Openbaar Vervoer)
van de politie. Op extra drukke momenten en op drukke locaties in de stad kunnen
reizigers ook terecht bij medewerkers van ons Serviceteam Vervoer. Vanuit onze
centrale verkeersleiding voeren we de regie over het afhandelen van incidenten,
storingen, calamiteiten en evenementen met impact op het OV. Dat doen we voor het
concessiegebied Amsterdam en voor het streekvervoer in Waterland.
Incidenten
Het aantal incidentenmeldingen is de laatste jaren gedaald. Het valt op dat het aantal
meldingen van betalingsproblemen sterk gedaald is. Het lijkt erop dat de overstap op
cashloos betalen positieve gevolgen heeft. Ook is er minder overlast.

aantal meldingen van
betalingsproblemen is
sterk gedaald

Aanrijdtijd
OV-zorg streeft ernaar om binnen zeven minuten ter plaatse te zijn bij meldingen van
incidenten met prioriteit. In 2018 was de gemiddelde aanrijdtijd 6'47. Daarmee is het
streven gehaald. Wel is de aanrijdtijd in de tweede helft van het jaar hoger dan in de
eerste helft. We onderzoeken of een nieuwe indeling van de gebieden per
surveillancewagen voor verbetering kan zorgen.
Personeelsmonitor en Veilige Publieke Taak
De Personeelsmonitor is een tweejaarlijks landelijk onderzoek naar het gevoel van
sociale veiligheid onder medewerkers van openbaar-vervoerbedrijven. GVB neemt
deel aan dit onderzoek. Onze medewerkers krijgen een vragenlijst over hun
veiligheidsbeleving. De uitkomsten van de Personeelsmonitor over 2018 worden
begin 2019 bekendgemaakt. GVB werkt ook mee aan het landelijke programma Veilige
Publieke Taak (VPT) om werknemers met een publieke functie extra te beschermen.
Bovendien is het cash geld van alle voertuigen gehaald.
Zwartrijden
GVB stelt elk halfjaar de percentages zwartrijden vast op basis van het aantal
geregistreerde reizigers, het aantal gecontroleerde reizigers en het aantal reizigers. Er
zijn in 2018 ruim 944.000 reizigers gecontroleerd. Het percentage zwartrijders bleef
ruim onder het streefcijfer van 2%.
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Veiligheid scholieren
GVB heeft op meerdere plaatsen en lijnen te kampen met scholierenoverlast. Eind
december 2017 en begin januari 2018 nam deze overlast toe op metrolijn 50. Na
overleg is het team Veiligheid Openbaar Vervoer (VOV) van de politie in januari,
februari en maart extra ingezet op metrostation Isolatorweg, naast de extra inzet van
GVB zelf.

veiligheidsteam werd
ingezet voor scholieren
op metrolijn 50

De eerste helft van 2018 hebben de buslijnen van Noord veel last gehad van jongeren
die bestuurders lastigvielen en voor overlast zorgden op de bushaltes tussen
Buikslotermeerplein en Molenwijk. Bussen mochten zelfs gedurende een bepaalde tijd
niet bij een halte stoppen, omdat het niet veilig was. Wijkteams, GVB en Politie
Amsterdam Team Openbaar Vervoer zijn hierin samen opgetrokken en zo is aandacht
gegeven aan deze kwestie. Hiermee zijn incidenten afgenomen. Het probleem is echter
nog niet opgelost en blijft onze gezamenlijke aandacht houden.
Scholierenvoorlichting
Voorlichters van GVB bezoeken jaarlijks tal van middelbare scholen in Amsterdam om
met leerlingen van vooral brugklassen in gesprek te gaan over (on)wenselijk en
(on)veilig gedrag. In 2018 bezochten we achttien scholen. In mei waren handhavers
van OV-zorg aanwezig op een bijeenkomst van Jongerenwerk DOCK in AmsterdamNoord.

voorlichters van
GVB gingen
op bezoek bij
middelbare scholen

Connexxion, NS en GVB werken samen met het Nova College in Haarlem, waar
leerlingen van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid kunnen kiezen voor de
specialisatie Openbaar Vervoer. In het eerste kwartaal van 2018 organiseerden we
hiervoor gemeenschappelijke activiteiten en gaven we gezamenlijk voorlichting.
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Verdiepingsonderzoek Veiligheidsbeleving
In 2017 heeft GVB een verdiepingsonderzoek laten doen naar de invloeden op het
veiligheidsgevoel van GVB-reizigers en mogelijkheden om dit gevoel positief te
beïnvloeden. De resultaten zijn in april 2018 bekendgemaakt. Het onderzoek wijst
uit dat de GVB-reizigers het gevoel hebben dat ze er zelf invloed op hebben of ze al
dan niet slachtoffer kunnen worden van een vorm van criminaliteit. Hoewel
reizigers soms een gevoel van onveiligheid ervaren, laten ze zich er niet van
weerhouden om met GVB te reizen.
Het gevoel van onveiligheid heeft onder meer te maken met donkerte, drukte, de
eigen fysieke weerbaarheid en mediaberichten over onveiligheid in het OV. Een van
de aanbevelingen is dat GVB zelf ‘positieve tegengeluiden’ kan geven over de
veiligheid in het openbaar vervoer via media en berichtgeving in de voertuigen.
De aanwezigheid van GVB-personeel in het metrostation, in de metro, bij
tramhaltes en bij het busstation in de avonduren en nacht levert een positieve
bijdrage aan de veiligheidsbeleving. Reizigers zien het personeel liever bewegend
door het OV-netwerk in plaats van statisch toezicht houdend op een bepaalde plek.
We zijn van plan het geruststellend optreden van GVB-personeel onderdeel te
maken van de training Weerbaarheid, die de medewerkers van het Serviceteam
Vervoer en OV-zorg elke twee jaar volgen. Daarnaast nemen we dit thema mee in
de training Gesprek en benaderingstechniek, die de handhavers volgen tijdens hun
cursus voor buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
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Betrouwbare
dienstverlening
Als reizigers wordt gevraagd wat belangrijk is in hun
beoordeling van het openbaar vervoer, staan
punctualiteit en zo min mogelijk uitval hoog op de lijst.
Ze moeten kunnen rekenen op een betrouwbare
dienstverlening.
Vertrekpunctualiteit
Onze reizigers noemen op tijd reizen als een van de belangrijkste criteria waarop zij
onze dienstverlening beoordelen. De punctualiteit bij Bus was in 2018 ongeveer gelijk
aan die in 2017. Metro kwam een fractie hoger uit, zelfs zonder de punctualiteit van de
Noord/Zuidlijn in 2018 mee te rekenen, die nog hoger lag. De punctualiteit van deze
lijn nemen we pas met ingang van 2019 mee in het cijfer van Metro. De punctualiteit
bij Tram is bijna het hele jaar door stabiel gebleven, ondanks veel en flink verspreide
werkzaamheden en omleidingen in de stad.
Tabel 13 Vertrekpunctualiteit
percentage, per vervoersvorm
(inclusief knooppuntpunctualiteit bij Bus en Tram)

norm
2018

Bus
Metro
Tram
NZL

88,0
93,0
86,0

2018

2017

2016

2015

88,3
92,8
88,1
96,0

88,9
91,5
86,4

88,5
92,4
86,6

87,0
91,4
86,4

Uitval
In zekere zin nog belangrijker dan de punctualiteit is dat elke rit ook daadwerkelijk
wordt gereden. Voor reizigers is er niets vervelender dan tevergeefs staan wachten op
de bus, tram of metro.
Bij Bus streefden we opnieuw naar een maximale uitval van 0,80%, maar helaas
kwamen we uit op 1,18%, ongeveer hetzelfde als in 2017. Dit schrijven we onder meer
toe aan de druk op de dienstregeling in het voorjaar als gevolg van de reizigersgroei
en de drukte in de stad; we hadden daardoor minder materieel beschikbaar. In het
tweede halfjaar daalde de uitval, onder andere door de start van de Noord/Zuidlijn en
de beschikbaarheid van vijftien calamiteitenbussen.

onvoldoende bussen
beschikbaar door druk
op dienstregeling en
reizigersgroei

De uitval bij Metro is met 3,03% onverwacht hoog uitgevallen, we hadden ingezet op
1,55%. De problemen hebben zich vooral voorgedaan bij metrolijn 51. De combinatie
van een metro en een tram op één lijn blijkt bijzonder gevoelig voor storingen te zijn.
Deze situatie eindigt op 3 maart 2019, vanwege de ombouw van de Amstelveenlijn in
een hoogwaardige tramlijn.

metrolijn 51 gevoelig
voor storingen

In 2018 is de uitval bij Tram behoorlijk hoger uitgekomen: de 1,64% is de hoogste in
de afgelopen zeven jaar. We zien een structureel hogere uitval van materieel. Vooral
in het derde kwartaal van het jaar was de uitval hoog. In het laatste kwartaal herstelde
het weer enigszins. Het tegengaan van de uitval is bij de exploitatie prioriteit
nummer 1. We hebben ingezet op een multi-disciplinaire aanpak van het probleem.
De resultaten moeten zichtbaar worden in de cijfers van 2019.

hoge uitval bij trams
pakken we
multidisciplinair aan
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Vooruitblik
In 2019 gaan we veel aandacht besteden aan het verbeteren van de punctualiteit en
het terugdringen van uitval .
Tabel 14 Uitval
percentage, per vervoersvorm
(inclusief capaciteitsuitval bij Bus en Metro)

norm
2018

Bus
Metro
Tram
NZL

0,80
1,55
0,95

2018

2017

2016

2015

1,18
3,03
1,64
1,00

1,20
2,30
1,39

0,92
2,25
1,31

0,88
1,91
1,23

De Noord/Zuidlijn is niet opgenomen in de getallen van Metro.
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Leefbare stad
GVB ziet het als zijn opdracht Amsterdam leefbaar en
bereikbaar te houden. In een steeds drukkere stad is dat
een continue uitdaging. We moeten inspelen op het
almaar groeiende aantal reizigers: in 2018 steeg het
aantal reizigersritten met 4,7% naar 276,9 miljoen. De
komende jaren vernieuwen we onze vloot en verfijnen
we het OV-netwerk verder. De ombouw van de
Amstelveenlijn is het volgende grootschalige project
op de agenda.

Bereikbaarheid en reistijd
Eén miljoen aangetikt
In 2018 waren er 24,9 miljoen reizigersritten met de Veren – gemeten op basis van een
steekproef. Voor GVB betekent dit in zijn totaliteit een aantal van 276,9 miljoen
reizigersritten, hetgeen neerkomt op een aantal van 875.000 reizigersritten per
gemiddelde werkdag met bus, tram, metro en veren. In het vierde kwartaal van 2018
werd op een aantal dagen al de één miljoen of meer bereikt.
Ook het aantal gereden reizigerskilometers groeide, met 4,0%. Het aantal
reizigerskilometers in de spits groeide dit jaar met 3,6%.
Visgraatmodel
Met de komst van de Noord/Zuidlijn is het hele OV-netwerk in de stad opnieuw
ingericht, onder- en bovengronds. Het oude, historisch gegroeide OV-netwerk is
veranderd van structuur: van een kronkelig spinnenweb naar een strak visgraatmodel.
Niet eerder in onze 118-jarige geschiedenis veranderden zo veel lijnen van nummer of
route.
Aantal reizigers nieuw OV-netwerk
In de periode na de start van het nieuwe vervoerplan en de Noord/Zuidlijn hebben we
uitgebreid gemeten hoe de reizigersaantallen zich verspreidden over het netwerk.
Medio december maakten per gemiddelde werkdag ongeveer 99.000 reizigers gebruik
van de Noord/Zuidlijn. De reizigersaantallen van het totale GVB-netwerk zijn in deze
periode toegenomen met zo’n 33.000 (4% reizigersgroei ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar). Deze groei wordt met name opgevangen door metro (+34%),
terwijl het aantal reizigers in de trams (-11%) en bussen (-10%) volgens verwachting is
afgenomen.
Het aantal busreizigers in Amsterdam-Noord is hoger dan verwacht. Op zichzelf is dat
goed nieuws, maar het gevolg is dat de buslijnen 34 en 35 in Amsterdam-Noord
regelmatig te vol waren. Daarom hebben we hier toen grotere, zogenoemde gelede
bussen ingezet. Op de andere ruim 60 lijnen reizen de reizigers zoals voorspeld, en
daarom is er vooralsnog geen bijsturing nodig. Over het algemeen hebben reizigers
één tot twee jaar nodig om hun favoriete reisroute te ontdekken, dus er is nog geen
‘evenwicht bereikt’. We monitoren het netwerk continu en als het nodig is, sturen we
bij waar we kunnen.
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meer reizigers
na de start van
de Noord/Zuidlijn

extra grote bussen
ingezet in
Amsterdam-Noord
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Tabel 15 Aantal reizigersritten
Jaartotaal, naar vervoersvorm, x 1 miljoen

Bus
Metro
Tram
Subtotaal
Veren
Totaal

2018

2017

% verschil

49,5
90,3
112,4
252,2
24,7
276,9

50,5
73,7
117,0
241,2
23,3
264,5

-2,0%
22,6%
-3,9%
4,6%
5,8%
4,7%

2018

2017

% verschil

182,2
473,0
312,9
968,1

195,2
408,9
326,7
930,8

-6,7%
15,7%
-4,2%
4,0%

2018

2017

% verschil

3,6%

3,2%

0,4%

Tabel 16 Reizigerskilometers
Jaartotaal, naar vervoersvorm, x 1 miljoen

Bus
Metro
Tram
Totaal
Tabel 17 Groei reizigerskilometers in de spits
% groei

Groei reizigerskilometers in de spits
Tabel 18 Passagiers en auto's GVB Veren
Gemiddeld per dag, o.b.v. steekproef

Passagiers
Auto's

2018

2017

% verschil

66.565
753

62.905
740

5,8%
1,8%

Aantal overstappen
Reizigers willen het liefst een snelle én rechtstreekse verbinding. We monitoren
daarom het aantal overstappen. In het nieuwe netwerk heeft 75,6% (dit was 76%) een
rechtstreekse verbinding met GVB. Van de reizigers stapt 20% één keer over (dit is
gelijk gebleven), de overige 4,4% stapt twee keer of vaker over (dit was 4,0%).

aantal overstappen ligt
lager dan verwacht

GVB had vooraf voorspeld dat reizigers 2% tot 4% in het nieuwe netwerk vaker moeten
overstappen. Dat bleek in de praktijk lager uit te vallen, want we blijken nu uit te komen
tussen de 0% en 1%. Veel reizigers hebben een extra overstap gekregen, maar er zijn
ongeveer net zo veel reizigers die een overstap minder hebben gekregen.
Reizigersorganisaties spraken hun zorgen uit over een extra overstap. Voor bepaalde
kwetsbare groepen in het OV, zoals ouderen en mensen met een beperking, is een
extra overstap vaak lastig. Mede daarom hebben we na de start van de nieuwe
dienstregeling veel serviceteam- en kantoormedewerkers ingezet om reizigers goed
op weg te kunnen helpen.
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65 Rechtstreeks
Figuur 1.1
Rechtstreeks versus
versus overstappen
overstappen
76,0% van de reizigers
reisde zonder overstap
in het oude netwerk.

Oud netwerk

Nieuw netwerk

In het nieuwe netwerk
is dat 75,6%.
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A
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Dekkingsgraad nieuw OV-netwerk
Het nieuwe OV-netwerk kent nog steeds een zeer hoge dekkingsgraad: 99% van alle
adressen zijn binnen de normen van de concessie ontsloten. Dit is gelijk aan de
dekkingsgraad van het oude netwerk. In de concessie zijn normen opgenomen over
de loopafstanden naar haltes. Er gelden maximale loopafstanden van 250 meter naar
haltes vanaf ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, 400 meter naar haltes met lijnen
die minder vaak rijden, en 800 meter naar haltes met lijnen die vaak rijden. Per saldo
zijn er in het nieuwe net vijf haltes bijgekomen. Het totale aantal haltes in Amsterdam
is daarmee 635. Daarnaast zijn er verschillende vormen van kleinschalig vervoer,
waardoor het net nog fijnmaziger is geworden.

aantal haltes is per
saldo licht gestegen
naar 635

Aanvullend openbaar vervoer
Bepaalde gebieden of attracties binnen Amsterdam hebben behoefte aan een goede
en specifieke ontsluiting. GVB Commercieel Vervoer BV voorziet in vervoerconcepten
die per klantwens specifiek worden ontwikkeld en die aansluiten op de
vervoersbehoefte van de opdrachtgever en de reizigers. Per 1 februari 2018 is er
aanvullend openbaar vervoer (AOV) op Rieker Business Park. GVB verzorgt de
exploitatie vanaf de laatste metrohalte naar het bedrijventerrein. Ook zijn we in 2018
gestart met een nieuwe buspendel die Rieker Business Park sneller en directer met
Schiphol verbindt. De reizigers beoordelen de lijnen met een 8,1. De exploitatie van
de Gelderlandpleinlijn (in opdracht van de Kroonenberg Groep) is uitgebreid van twee
naar vier lijnen.
Combi OV en doelgroepenvervoer
In het kader van het integreren van diverse vervoersystemen is in februari 2018 een
gezamenlijke pilot gestart van gemeente Amsterdam, de exploitant van het
doelgroepenvervoer en GVB. Het doel was vraagafhankelijk openbaar vervoer te
bieden aan reizigers in plaats van regulier openbaar vervoer. Tijdens de pilot is de
exploitatie van onze lijnen 30 en 31 gestopt. De inwoners en reizigers in landelijk
Noord hebben in de pilot gebruik kunnen maken van de openbaarvervoersdiensten
van RMC (Rotterdamse Mobiliteit Centrale). RMC combineert onder de naam
Mokumflex het vraagafhankelijk openbaar vervoer met aanvullend openbaar vervoer
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voor doelgroepen. Te denken valt aan Amsterdammers met een mobiliteitsbeperking.
De pilot is wegens succes verlengd tot december 2019.
Toegankelijkheid
Voor GVB is het belangrijk dat iedereen die dat wil met het OV kan reizen, dus ook
mensen met een mobiliteitsbeperking. Om die reden nemen we maatregelen om de
toegankelijkheid van onze haltes en voertuigen te verbeteren. Zo hebben alle stations
liften voor onder meer rolstoelen en een infopaal met gesproken reisinformatie voor
slechtzienden. Al onze bussen en trams zijn uitgerust met een voertuigplank.
Daarnaast proberen we de reisinformatie ook begrijpelijk te maken voor
laaggeletterden.

we maken de
voertuigen en haltes
toegankelijk voor
mensen met een
mobiliteitsbeperking

Ook de reiservaring willen we verbeteren. Al ons rijdend personeel bij Bus en Tram
heeft een training ‘Met makke en gemak door Mokum’ gevolgd om hen bewuster te
maken van mensen met een mobiliteitsbeperking en te leren hoe ze kunnen assisteren
als dat nodig is. In maart 2018 is GVB partner geworden van het convenant OV-coach
dat is gesloten met onder andere de gemeente Amsterdam. Met dit convenant willen
we 500 mensen met een mobiliteitsbeperking helpen zelfstandig te leren reizen.
Ontwikkeling Amstelveenlijn
Omdat de stad zich blijft ontwikkelen, moeten we het OV-netwerk geregeld aanpassen.
Voor 3 maart 2019 staat een wijziging gepland die naar verwachting veel impact heeft:
metro/sneltram 51 zal niet langer naar Amstelveen rijden, maar vanaf Station Zuid
naar Sloterdijk/Isolatorweg (net als lijn 50). Dit is nodig omdat de werkzaamheden aan
de Amstelveenlijn starten. Het traject tussen station Zuid en Westwijk wordt
omgebouwd naar een hoogwaardige tramverbinding. In de twee jaar van de
werkzaamheden rijden er pendelbussen. Met de routewijziging van lijn 51 creëren we
ook de broodnodige extra capaciteit aan de westkant van de stad.
Zuidasdok
Het project Zuidasdok is een ander groot infrastructuurproject in de stad. Het project
is gericht op ondertunneling van de Ring Zuid (A10) en uitbreiding van stationsgebied
Zuid. De werkzaamheden hebben naar verwachting flinke impact op onze
dienstverlening, met name bij de metro. Een werkgroep onder leiding van
projectorganisatie Zuidasdok heeft de impact en de maatregelen in kaart gebracht en
een plan van aanpak gemaakt om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden op
orde te houden. In 2019 starten de eerste bouwwerkzaamheden. Zuidasdok is een
projectorganisatie van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam.

ingrijpende ombouw
van de Amstelveenlijn
begint in maart 2019

project Zuidasdok zal
impact hebben op
de dienstverlening

Opening Noord/Zuidlijn
De tests met de Noord/Zuidlijn wezen uit dat de datum van 22 juli haalbaar was. Na
uitvoerige voorbereidingen met onderhoud en beheer hebben we ritten gereden
en situaties geoefend met meer dan 10.000 testreizigers. Op zaterdag 21 juli werd
de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend door burgemeester Femke Halsema. Na de
festiviteiten mochten de 60.000 mensen die zich hadden aangemeld voor het eerst
meerijden. Na veel aanpassingen in de stad in de aansluitende nacht, zoals het
verplaatsen van bussen en het omwisselen van borden, ging de Noord/Zuidlijn op
zondag 22 juli 'echt' rijden en ging meteen ook de nieuwe dienstregeling in voor
het vernieuwde bovengrondse bus- en tramnetwerk. Meer hierover leest u in het
hoofdstuk Noord/Zuidlijn .
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Nieuw materieel

De nieuwe 15G-tram komt vanaf medio 2019 naar Amsterdam
15G-trams
De eerste nieuwe 15G-tram gaat vanaf medio 2019 rijden in de stad. Voordat het zover
is, gaan we de nieuwe tram eerst nog uitgebreid testen op het netwerk. In de fabrieken
van de Spaanse tramfabrikant CAF wordt intussen hard gewerkt aan het eerste
voertuig.

eerste nieuwe
15G-tram gaat
medio 2019 rijden

GVB heeft in 2017 bij het Spaanse CAF 63 nieuwe trams (basisbestelling) besteld, met
een optie op nog eens 60 stuks. De aankoop van dit nieuwe materieel gebeurt conform
subsidievoorschriften van Vervoerregio Amsterdam. De bouw van de eerste nieuwe
15G-trams startte in 2018. De 15G-trams zijn onder meer bedoeld voor de vernieuwde
Amstelveenlijn en als vervanging van de 11G- en 12G-trams, die bijna aan het einde
van hun levensduur zijn. Naar verwachting rijden rond 2022 alle nieuwe voertuigen
uit de basisbestelling.
M7-metro's
We maakten eind 2018 ook de eerste beelden bekend van de nieuwe M7-metro’s voor
Amsterdam. Na een aanbesteding is CAF aangewezen als leverancier voor 30 nieuwe
metro’s, met een optie tot 30 stuks extra. Naar verwachting vervoeren we in de zomer
van 2021 de eerste reizigers in deze gloednieuwe voertuigen. Een mooie en zeer
gewenste aanvulling op onze vloot, waarmee we het groeiende aantal reizigers
comfortabel kunnen vervoeren.

dertig nieuwe,
flexibel inzetbare
M7-metro's besteld

De nieuwe metro’s zijn van het type CAF Inneo. Bij GVB krijgen ze de typeaanduiding
M7, een doornummering van de bestaande vloot. De nieuwelingen passen wat betreft
ontwerp goed bij hun voorgangers. Ook hebben ze een herkenbare buitenkant, in lijn
met de zilvergrijs-rode R-netstijl waarin ook onze huidige metro’s rijden. De nieuwe
metro’s zijn ongeveer 60 meter lang: we kunnen dit metromaterieel flexibel en
duurzaam inzetten. Afhankelijk van het reizigersaanbod kunnen we kiezen voor enkele
of gekoppelde metro’s.
De M7 sluit aan bij de laatste normen en inzichten op het gebied van sociale veiligheid,
toegankelijkheid en duurzaamheid. De metro heeft twee multifunctionele ruimtes die
zijn gereserveerd voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Er zijn brede overgangen
tussen de rijtuigen, hoge raampartijen voor veel daglicht en weids uitzicht,
ledverlichting en spots boven de stoelen. Heldere displays geven actuele
reisinformatie weer. Het klimaatsysteem met vloerverwarming zorgt in de zomer en
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de winter voor een prettige temperatuur en luchtvochtigheid. De rem-energie wordt
teruggevoed aan het net en het energieverbruik van allerlei hulpapparatuur wordt zo
laag mogelijk gehouden, bijvoorbeeld door een warmtepomp in de klimaatinstallatie.
IJveer 62
Na IJveren 60 en 61, heeft Amsterdam er in 2018 weer een nieuwe aanwinst bij: IJveer
62. Met een lengte van ruim 33 meter en een breedte van 9 meter zijn deze schepen
groter: er kunnen 310 passagiers mee. Daarnaast zijn ze stiller én schoner. Het
bijzondere aan IJveer 62 is dat de accu’s groter zijn: de capaciteit hiervan is verdubbeld
zodat we nog langer elektrisch kunnen varen. De komende jaren worden ook de
Noordzeekanaalponten vervangen door ponten met een elektrische aandrijving.

Elektrische bussen
Bussen die aan het einde van hun levensduur zijn, worden vervangen door nieuwe
elektrische bussen. GVB zet hiermee een eerste stap in het voornemen om het
busvervoer in Amsterdam in 2025 volledig emissievrij te hebben. Deze
emissieafspraak hebben GVB en gemeente Amsterdam vastgelegd in het
duurzaamheidsconvenant. In 2018 is de aanbesteding voor de eerste 31 elektrische
bussen (met optie tot 69 extra) van start gegaan. De elektrische bussen vervangen de
capaciteit van 28 Citaro-dieselbussen en moeten vanaf 2020 instromen (zie de
paragraaf Uitstootvrij vervoer ).
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IJveer 62 is groter,
stiller en schoner

GVB stapt komende
jaren over op volledig
elektrisch busvervoer
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Uitstootvrij vervoer
GVB werkt toe naar een volledig uitstootvrije vloot in
2025. De eerste elektrische bussen gaan in 2020 rijden.
In 2018 hebben we met Nuon/Vattenfall een
'donkergroen' contract gesloten voor het leveren van
elektriciteit die volledig wordt gewonnen met
windmolens in Nederland. We zijn ook begonnen met
de plaatsing van zonnepanelen op metrostations.
Groen materieel
GVB is al druk bezig met de 'vergroening' van al het rijdend en varend materieel. We
stellen strenge eisen aan alle nieuwe voer- en vaartuigen; het is ons doel dat in 2025
de gehele vloot emissieloos is.

we vergroenen
al ons materieel:
in 2025 willen we
emissieloos zijn

Fasegewijs gaan we alle bussen die aan het eind van hun levensduur zijn, vervangen
door elektrische bussen. De eerste gaan in 2020 rijden. Ook bij de nieuwe M7-metro's,
die vanaf 2021 gaan rijden, kijken we nadrukkelijk naar de duurzaamheid en
energievoorziening. Zo wordt de rem-energie teruggevoed aan het net en wordt het
energieverbruik van hulpapparatuur tot een minimum beperkt. En onze auto's
vervangen we zo mogelijk door elektrische auto's. Per 31 december 2018 heeft GVB er
49 en er zijn vijf elektrische auto's in bestelling, die in april 2019 worden geleverd.
De omschakeling op het water is al zichtbaar. Eind augustus 2018 is IJveer 62 in gebruik
genomen op de verbinding Centraal Station-Buiksloterweg. Net als IJveer 60 en 61,
die eerder al een gouden Green Award-milieukeur toegekend kregen, is deze pont
stiller en schoner dan de voorgangers. Het bijzondere aan het nieuwe type pont is dat
de accu’s groter zijn: de capaciteit is verdubbeld zodat de pont nog langer elektrisch
kan varen. De komende jaren worden ook de ponten op het Noordzeekanaal
vervangen door modellen met een plug-in hybride aandrijving.
Voor meer informatie over onze nieuwe voer- en vaartuigen, zie Nieuw materieel in
het hoofdstuk Leefbare stad.

Energie besparen
Op weg naar 35% besparing in 2030
GVB heeft als doelstelling om jaarlijks een reductie van het energieverbruik te
realiseren van 2% per reizigerskilometer. Dit moet leiden tot een besparing van 35%
in 2030 ten opzichte van 2013. We zijn goed op weg: ten opzichte van 2013 hebben we
al 17,3% bespaard. In 2018 hebben we onze doelstelling van 2% niet gehaald, de
reductie per reizigerskilometer was 0,4%. Dit is mede te verklaren door de
ingebruikname van de Noord-Zuidlijn en de implementatie van het nieuwe lijnennet.
2018 zien wij dan ook als een overgangsjaar als het gaat om de reductie van ons
energieverbruik.
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we hebben
17,3% bespaard
ten opzichte
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Tabel 19 Energieverbruik per reizigerskilometer1

Verbruik (kWh)
Efficiency-verbetering (t.o.v. 2013)

2018
0,417
11,0%

2017
2016
2015
2014
0,393 0,393 0,410 0,456
16,1% 16,1% 12,4% 2,4%

Metro Verbruik (kWh)
Efficiency-verbetering (t.o.v. 2013)

0,177
19,1%

0,186
14,6%

Bus

Tram

Verbruik (kWh)
Efficiency-verbetering (t.o.v. 2013)

Totaal Verbruik (kWh)
Efficiency-verbetering (t.o.v. 2017)
Efficiency-verbetering (t.o.v. 2013)

0,195
10,6%

0,205
6,0%

0,210
3,8%

0,147 0,140 0,144 0,148 0,157
16,4% 20,7% 18,1% 16,0% 11,0%
0,213
0,4%
17,3%

0,213 0,219 0,228
2,4%
4,1%
5,9%
16,9% 14,9% 11,3%

0,242
5,7%
5,7%

1 De reizigerskilometer is de eenheid in het OV die aangeeft dat één reiziger één kilometer gebruik heeft
gemaakt van een bepaalde vervoersvorm.

Figuur 24 Energieverbruik per reizigerskilometer
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Comfortabele en zuinige busrit
Het rijgedrag van een buschauffeur heeft veel invloed op de mate waarin een reiziger
een rit als prettig ervaart. Ook heeft het veel invloed op het brandstofverbruik van een
bus. De afgelopen jaren heeft GVB al sterk ingezet op een zo comfortabel mogelijke
rit voor reizigers. In 2018 hebben we een volgende stap gezet: de bussen worden
voorzien van een kastje dat onze chauffeurs helpt om zuiniger te rijden. Tijdens de rit
krijgt de chauffeur feedback via een rood, een oranje en een groen ledlampje in het
dashboard. In het voorjaar van 2019 wordt dit systeem op al onze bussen operationeel.
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ledlampjes helpen
buschauffeurs bij het
aanpassen van hun
rijgedrag
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Rem-energie
Een metro die afremt levert energie terug aan de derde rail (de gele band aan de zijkant
van de metrobaan) als de bestuurder op de juiste tijd en de juiste manier remt. De
energie van het remmen kan nu alleen worden gebruikt door een andere metro die
direct in de buurt rijdt. Het afgelopen jaar heeft GVB in samenwerking met Metro en
Tram van gemeente Amsterdam verdere mogelijkheden onderzocht. Dit project valt
samen met het gereedmaken van ons metronet voor zwaardere voertuigen
(tractieverzwaring). Naar verwachting zijn de voorbereidingen hiervoor in de zomer
van 2019 afgerond.

afremmende metro
levert energie terug

Lege ritten
In 2018 hebben we een verbeterslag gemaakt in het aantal zogenoemde 'lege ritten'.
Dit zijn ritten zonder passagiers, bijvoorbeeld van en naar de werkplaats en het
rangeerterrein. Via een verbeterde planning hebben we veel energie bespaard.
Bandenspanning bussen
De bandenspanning van onze bussen heeft invloed op het brandstofverbruik. Daarom
is in januari 2018 in al onze busgarages een zogeheten Pneuscan in gebruik genomen.
Als de bus over de sensoren van de Pneuscan rijdt, worden de bandenspanning en de
profieldiepte gemeten. De chauffeur krijgt het resultaat te zien op een display en kan
ingrijpen als de spanning te laag is.
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automatische scan
waarschuwt voor
lage bandenspanning
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Figuur 24 Emissiegegevens Bus
per
reizigerskilometers
(euronorm)
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Simulatoren tram
Binnen de tramopleidingen worden jaarlijks veel oefenritten gemaakt. Dit jaar zijn er
drie simulatoren besteld, deze worden in het voorjaar van 2019 geïmplementeerd in
de opleidingen. Zo wordt het overgrote deel van de oefenritten in het tramnetwerk
vermeden, waardoor het energieverbruik daalt en er meer materieel beschikbaar is
voor het uitvoeren van de dienstregeling.
Serie-hybride veren
In navolging van IJveer 60 (2016) en IJveer 61 (2017) is IJveer 62 in 2018 te water
gelaten. Net als nummer 60 en 61 is dit een serie-hybride veer. De serie-hybride veren
worden voortgestuwd door elektrisch aangedreven roerpropellers van elk 250 kW, die
op hun beurt worden aangedreven door 4x133 kW dieselgeneratoren en accu's.
Uitstoot wordt gefilterd door een nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen.
Hiermee wordt de uitlaatemissie teruggebracht tot Stage V, de norm die medio 2019
formeel gaat gelden.

drie IJveren hebben
elektrisch aangedreven
roerpropellers

Groene ontwikkelingen in vastgoed en infrastructuur
Garage Noord en de Lijnwerkplaats zijn overgegaan van gasgestookte verwarming
naar stadsverwarming. Daarnaast is de washal bij het gebouw Logistiek Centrum
Metro uitgerust met een unit voor het terugwinnen van warmte, waarmee de energie
in het pand veel efficiënter wordt gebruikt.

Resultaten in 2018
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Duurzame elektriciteit
Contract voor hernieuwbare elektriciteit
In oktober 2018 werd bekend dat Nuon/Vattenfall de aanbesteding voor het nieuwe
elektriciteitscontract van GVB heeft gewonnen. Vanaf 1 januari 2019 levert het bedrijf
gedurende tien jaar duurzaam opgewekte elektriciteit uit Nederland. Bijzonder aan dit
contract is dat GVB en Nuon/Vattenfall samen extra duurzame opwekcapaciteit
realiseren om in de energiebehoefte van GVB te voorzien. Het contract met Nuon/
Vattenfall is een belangrijke stap in de doelstelling van GVB om in 2025
klimaatneutraal te opereren.

Nuon levert komende
10 jaar duurzame
stroom uit Nederland

Zonne-energie
Samen met afdeling Metro en Tram van gemeente Amsterdam worden op dertien
metrostations zonnepanelen geplaatst. De eerste stations zijn in de loop van 2019
klaar.
Emissies
De emissie bij Metro is ten opzichte van 2017 gestegen. De reden hiervan is de
ingebruikname van de Noord/Zuidlijn. De stijging van het elektriciteitsverbruik en de
daling van het brandstofverbruik bij Veren wordt veroorzaakt door een grotere inzet
van hybride veerponten. In 2018 is de hybride veerpont 62 in gebruik genomen. Deze
verbruikt meer elektriciteit en minder brandstof dan een generieke pont met een
brandstofmotor. Als we de gebruikte groene stroom (met Garantie van Oorsprong)
verrekenen, komt de netto-uitstoot van CO2 iets lager uit dan in 2017.
Tabel 20 Emissies (in tonnen)

Elektriciteit
Facilitair
Wagenpark
Tram
Bus (H2-project)
Metro
Veren (hybride / aanlandingen)
Infrastructuur / perrons
Brandstof
Facilitair
Wagenpark
Tram
Bus
Metro
Veren
Infrastructuur/ perrons
Totale CO2- uitstoot GVB
Groene stroom met GVO1
Zonnecellen
Werkelijke CO2- uitstoot GVB

2018

2017

2016

2015

2014

6.064
33
28.352
51.458
74
4.060

6.411
23
28.074
0
46.941
22
2.692

6.756
21
27.984
0
47.181
7
2.119

7.125
10
28.639
0
45.746
8
2.597

7.917
0
28.135
160
45.203
45
2.464

2.425
929
0
20.561
0
4.188
0

2.636
854
0
20.686
0
4.980
0

3.014
816
0
19.882
0
5.820
0

2.956
1.183
0
20.362
0
5.735
0

2.645
945
0
20.928
0
5.189
0

118.144
-90.041
-39
28.064

113.319
-84.163
-33
29.123

113.601
-84.068
-13
29.519

114.361
-84.125
-15
30.221

113.632
-83.924
0
29.708

1 Garantie van Oorsprong: bewijsstuk waarmee de afkomst van duurzaam geproduceerde energie wordt
aangetoond
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68 Verhouding energieverbruik in Co22-waarde
Figuur 24

76%

24%

Stroom
90.041 ton

Brandstof
28.103 ton

Totaal stroom/brandstof inclusief
Co2-waarde 2018: 118.144 ton

Afvalscheiding
In 2018 is een pilot gestart om tot verdere afvalscheiding op onze kantoor- en
kantinelocaties te komen. In 2019 wordt deze pilot geëvalueerd. De aanbesteding van
het afvalverwerkingscontract wordt in 2019 afgerond.
De meeste afvalstromen zijn qua hoeveelheid vergelijkbaar met 2017. Alleen de
hoeveelheid oud ijzer, voornamelijk rails, is substantieel meer geweest. Als gevolg
hiervan is het percentage hergebruik gestegen van 79% naar 82%.
Tabel 21 Hergebruik afval

Totaal (tonnen)
Waarvan hergebruikt (tonnen)
Aandeel hergebruik

2018

2017

2016

2015

2014

3.633
2.988
82%

3.322
2.619
79%

3.726
3.023
81%

3.238
2.659
82%

3.298
2.739
83%

Figuur 24 Afvaloverzicht
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Afval hergebruik
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Figuur 24 Verdeling afval
in
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Duurzaam inkopen
Duurzaamheid heeft bij diverse inkooptrajecten een belangrijke rol gespeeld. Een
voorbeeld hiervan is de inkoop van 30% gerecycled beton door onze afdeling
Railservices. Dit beton wordt toegepast in trambeddingen. De komende jaren gaan we
bij inkoop MVO verder toepassen. Het is ons doel om in 2020 alle inkooptrajecten in
de pas te laten lopen met ons MVO-beleid.
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duurzaamheid speelt
steeds grotere rol
bij inkooptrajecten
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Dé werkgever
Bij GVB werken bijna 5.000 betrokken en bevlogen
vakmensen samen. Iedereen telt mee: we hechten aan
diversiteit en inclusiviteit. GVB wil in 2022 dé
werkgever in Amsterdam zijn, die plaats heeft voor
mensen uit alle geledingen van onze samenleving. We
bevorderen vitaliteit van ons personeel en zetten ons in
voor veiligheid voor medewerkers, reizigers en
medeweggebruikers.

Betrokken medewerkers
Onderzoek naar medewerkerbetrokkenheid
Of we erin slagen om een goed werkgever te zijn, blijkt vooral uit hoe onze
medewerkers over ons denken. Elke twee jaar voeren we daarom een
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO) uit, waarbij we streven maar een score
van minimaal 7,5 op medewerkerbetrokkenheid. De laatste keer voerden we dit
onderzoek uit in 2016 [cijfers: zie tabel 8 in hoofdstuk Kerncijfers ]. Het volgende
onderzoek zou normaal gesproken in 2018 zijn, maar vanwege de komst van de Noord/
Zuidlijn en het nieuwe lijnennet heeft de directie samen met de ondernemingsraad
besloten het MBO uit te stellen naar het voorjaar van 2019. In de tussentijd werkten
we aan verbeteringen vanuit de eerdere onderzoeken.
Onze inzet in 2018
In 2018 ondernamen we actie op onder andere de werkdruk bij Bus en Tram. We
bouwden meer hersteltijd in de wagenlopen, zodat het werk voor deze medewerkers
beter haalbaar is. Verder gingen we in gesprek over ongewenst gedrag en stelden we
met elkaar omgangsvormen vast. We stapten over op cashloos OV voor een hogere
veiligheid en pakten verbeteringen op aan de nieuwe servicebalies in de trams.
Daarnaast gingen alle teams aan de slag met efficiënt werken en bood onze afdeling
HR nieuwe mogelijkheden voor medewerkers om zich in het werk verder te
ontwikkelen.

Resultaten in 2018

we hebben de
werkdruk bij Bus en
Tram verlaagd
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Duurzame inzetbaarheid
Vitaliteit bevorderen
Met het programma 'GVB Gezond' helpen we medewerkers bewust te worden van
een gezonde leefstijl en de invloed daarvan op de levenskwaliteit. Mensen die gezond
zijn, zitten vaak lekkerder in hun vel en werken met meer plezier. Dit draagt weer bij
aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Medewerkers mogen
kosteloos, maar wel in eigen tijd, gebruikmaken van alle coaches en workshops die
vanuit GVB Gezond worden aangeboden, zoals een voedingscoach, een
schuldencoach, een stresscoach en een slaapcoach. Voor medewerkers die in
onregelmatige diensten werken, hebben we het programma 'Gezond de klok rond'
verder vormgegeven.

programma
'GVB Gezond'
stimuleert een
gezonde levenstijl

Arbeidsverzuim
GVB heeft een hoog arbeidsverzuim.
Tabel 22 Ziekteverzuim

GVB totaal

2018
6,6

2017
6,6

2016
6,4

2015
6,2

2014
5,9

Loopbaanontwikkeling
Ons uitgangspunt is dat medewerkers bij GVB niet een baan hebben, maar een
loopbaan. Het is weinig mensen gegeven om bijvoorbeeld 40 jaar
personenvervoerder op de bus te zijn. GVB is er als werkgever medeverantwoordelijk
voor dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Medewerkers houden zelf de
regie over hun loopbaan.
In 2018 hebben we het GVB Loopbaankompas ontwikkeld. Medewerkers krijgen
hiermee inzicht in mogelijke functies en loopbaanstappen bij GVB. Het kompas is
vooral bedoeld voor medewerkers uit de Operatie. Het kompas is een van de
maatregelen die we hebben genomen in reactie op een onderzoek uit 2017. Toen
vroegen we 44 collega’s welke factoren voor hen de mobiliteit en duurzame
inzetbaarheid bevorderen of belemmeren. Ze gaven aan dat ze vaak niet weten wat
hun mogelijkheden zijn.
Arbeidsvoorwaarden
GVB heeft een 'cafetariamodel' waarmee medewerkers zelf een deel van hun
arbeidsvoorwaardenpakket kunnen samenstellen. We zijn met de vakbonden in
gesprek om dit model te verruimen, bijvoorbeeld met een ouderenregeling. Onze cao
biedt medewerkers de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 51 jaar minder te gaan
werken, maar na tien jaar vervalt die regeling en geldt weer de volledige werktaak. De
regelingen die daar voorheen op aansloten, zoals de levensloopregeling, zijn
vervallen. Bovendien is de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Een
ouderenregeling zou uitkomst kunnen bieden. Medewerkers kunnen dan met eigen
regie en investering hun totale arbeidstijd versoepelen of verkorten. We willen
bereiken dat ze gezond hun pensioen halen en dat hun salaris en pensioen op niveau
blijven. Ook kunnen we zo langdurig verzuim op latere leeftijd helpen te voorkomen.

58 GVB Holding NV, Jaarverslag 2018

Loopbaankompas
biedt medewerkers
inzicht
in mogelijkheden
en kansen bij GVB

we voeren overleg
met vakbonden over
een beter passende
ouderenregeling
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Diversiteit

GVB wil een afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving, waarbij iedereen
zich welkom voelt. We ervaren dat een divers samengesteld team betere besluiten
neemt en effectiever is. Onze medewerkers zijn bevlogen vakmensen met een
verscheidenheid aan achtergronden, geaardheden, geloven, leeftijden, etnische
achtergronden en opleidingen.
GVB is een van de grootste werkgevers in Amsterdam. Aan het eind van 2018 hadden
we bijna 5.000 medewerkers, inclusief ingehuurde krachten. Driekwart van hen (73%)
werkt voltijds. We verwelkomden 257 nieuwe collega's; van 296 namen we afscheid.
Figuur 71
24 Soort dienstverband

73%
Voltijd

27%
Deeltijd

Man-vrouwverdeling
De man-vrouwverdeling is 75%-25%, hetzelfde als vorig jaar. De leeftijdsgroepen zijn
redelijk gelijk verdeeld over de salarisschalen. In sommige functies werken meer
vrouwen, zoals conducteurs, en in de techniek zijn er meer mannen, zoals monteurs.
GVB zoekt daarin naar meer evenwicht. Ook streven we naar een evenwichtige
verdeling van ten minste 30% vrouwen en 30% mannen in de raad van
commissarissen en de statutaire directie. In 2018 was die verdeling op orde: bij de
directie was 33% vrouw en 67% man, bij de raad van commissarissen 40% vrouw en
60% man.
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Figuur 24
72 Geslacht

75%

25%

Man

Vrouw

Gelijke behandeling
Onze werving is gericht op gelijkheid: waar een hoog percentage vrouwen werkt,
geven we de voorkeur aan mannen en vice versa. Hetzelfde geldt voor afkomst, al
registreren we die factor uit privacyoverwegingen niet. De salarissen van mannen en
vrouwen in dezelfde functiereeks zijn gelijk.

GVB richt zich op
sollicitanten van
alle leeftijden

De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 49,6 jaar. Hoewel deze leeftijd redelijk
hoog ligt, ligt de focus van GVB niet specifiek op jonge sollicitanten. Ook kandidaten
die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest en 50-plussers zijn welkom.
2.5Leeftijd
Leeftijd
Figuur 73
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74 Leeftijdsverdeling
Figuur 2.5
Leeftijdsverdelingaangenomen
aangenomenkandidaten
kandidaten 2018
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* waarvan 1 medewerker die weer in dienst is getreden (doorwerken na AOW leeftijd)

Diversiteitsbeleid
Sinds 2017 hanteren we een beleid voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.
ons beleid voor
GVB
Holding NV, Jaarverslag
75
Diversiteit komt aan de orde in onze gedragscode, de cao en de sollicitatiecode. We
diversiteit
uit zich2017
in de
zijn ervan overtuigd dat werken volgens deze principes leidt tot beter functionerende gedragscode, de cao
teams en betere prestaties.
en de sollicitatiecode
In 2018 hebben managers en leidinggevenden diverse trainingen gehad over
diversiteit op de werkvloer. Verder dragen we onze diversiteits- en
gelijkheidsprincipes uit met onze betrokkenheid bij de Pride Amsterdam,
kennismakingen voor vluchtelingen, het sociaal convenant met gemeente
Amsterdam, de plaatsing en begeleiding van kandidaten onder de Participatiewet, en
het organiseren van de Girlsday bij onze techniekafdelingen.
Charter Diversiteit
Op 30 november 2018 ondertekenden we het Charter Diversiteit van Diversiteit in
Bedrijf. Samen met andere bedrijven willen we laten zien dat we ons serieus inzetten
voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door dit te ondertekenen zijn we
onderdeel van een groeiend netwerk waarin de leden elkaar inspireren en van elkaar
leren.
Genderneutrale cao
Bij GVB is iedereen welkom en we willen niemand uitsluiten in onze cao-tekst cao.
Daarom is de nieuwe tekst genderneutraal geschreven. Dat betekent dat we niet meer
spreken over hem of haar, man of vrouw, maar over 'de medewerker'.
Omgangsvormen
De cijfers van het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO) hebben laten zien dat
diversiteit niet altijd inclusief is. Het tweejaarlijks MBO meet onder andere hoeveel
procent van onze medewerkers in één jaar tijd te maken had met (interne) ongewenste
omgangsvormen (zoals ervaring van discriminatie en pestgedrag op het werk). Het
percentage ligt bij GVB hoger dan het landelijk gemiddelde: in 2016 kwamen we uit
op 16,9% ten opzichte van 15,9% landelijk. Met het project omgangsvormen pakken
we dit aan. We willen het percentage verlagen naar maximaal 15,5%. In 2019 voeren
we weer een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek uit, dit keer iets later dan normaal
vanwege de introductie van het nieuwe OV-netwerk.
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Jong GVB
In april 2018 was de kick-off van het mentorprogramma voor jonge GVB’ers: een
masterclass over generaties op de werkvloer en een eerste kennismaking van
29 mentoren en mentees. Er zijn vijf intervisiegroepen geformeerd. Medewerkers in
de leeftijd tot 35 jaar kunnen zich aansluiten bij Jong GVB, dat tweemaandelijks
evenementen organiseert.

het mentorprogramma
voor jonge GVB'ers
is gestart

Sociaal ondernemerschap
Participatiewet
We zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt. We gaan niet uit van de
beperkingen, maar de mogelijkheden van mensen. We willen zo veel mogelijk mensen
werkzekerheid bieden en het arbeidspotentieel benutten. Daarbij hoort taboes
doorbreken en stereotypering in de maatschappij aanpakken. We willen in tien jaar
tijd in het kader van de Participatiewet in totaal 75 arbeidsplaatsen invullen voor
mensen met beperkte toegang tot de arbeidsmarkt. In 2018 hebben we 19 kandidaten
geplaatst. Sinds 2012 zijn er in totaal 47 plaatsingen geweest.

19 kandidaten vonden
een baan in het kader
van de Participatiewet

Amsterdams Taalakkoord
In januari 2018 heeft GVB het Amsterdams Taalakkoord ondertekend, samen met
24 andere bedrijven. Hiermee laten we zien dat we ons inzetten voor mensen die
moeite hebben met de Nederlandse Taal. Medewerkers krijgen de kans om een
taalcursus te volgen en onze reizigersinformatie maken we zo duidelijk mogelijk. In
2019 kijken we of de aanpak nog beter kan.
Samenwerking met Cordaan en Pantar
GVB biedt via Cordaan dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor jongeren die een extra zetje kunnen gebruiken, hebben we leerwerkplekken. Teams van Cordaan halen op de eindpunten zwerfvuil uit de trams en
legen de afvalbakjes en ze verwijderen zwerfvuil op haltes en perrons. We werken
inmiddels twaalf jaar samen met Cordaan.

we hebben leerwerkplekken voor
mensen met een
afstand tot de
arbeidsmarkt

De interne post worden rondgedeeld door twee collega’s van Pantar, een organisatie
die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. De poule bestaat
uit zes mensen. Pantar is het grootste werk-leerbedrijf voor de regio Amsterdam.
Social return
GVB stimuleert ketenpartners om bezig te zijn met MVO. Dit doen we onder andere
via Social return. Zo wordt onze (technische) werkkleding geleverd en gereinigd door
Wiltec, een bedrijf dat medewerkers van de sociale werkplaats inzet. De anonieme OVchipkaarten die worden uitgegeven via onze GVB-kaartautomaten, worden gewassen
en geseald door medewerkers van Soci-Com, waarmee GVB al meer dan elf jaar
samenwerkt.

GVB stimuleert
partners om actief
bezig te zijn met MVO

Samenwerking met JINC
GVB werkt inmiddels bijna dertien jaar samen met JINC. Dit is een nonprofitorganisatie die jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar op weg helpt naar een
goede start op de arbeidsmarkt. Het gaat erom kansen te bieden aan jongeren voor
wie dat niet vanzelfsprekend is. We werken met JINC onder meer aan bliksemstages,
sollicitatietrainingen en de Baas van Morgen, waarbij een jongere één dag de baas is
en meeloopt met een lid van het directieteam.
Opleiding tot buschauffeur
In 2018 heeft GVB samen met Connexxion een opleiding tot buschauffeur ontwikkeld.
Bij GVB hebben acht buschauffeurs hun opleiding succesvol afgerond en zijn in dienst
gekomen bij GVB.
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Vluchtelingenwerk
GVB heeft de samenwerking met Vluchtelingenwerk voortgezet. We vroegen GVBmedewerkers om sollicitatietrainingen te geven aan vluchtelingen die meedoen met
het VIP-project (Vluchtelingen Investeren in Participeren). In dit project worden
vluchtelingen getraind en klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. In 2019 willen we
meer mensen uit dit project in dienst nemen.

GVB'ers hebben
vluchtelingen
sollicitatietraining
gegeven

Veiligheid

GVB stelt veiligheid voorop – voor reizigers, medeweggebruikers en onze
medewerkers. Binnen het thema veiligheid onderscheiden we drie categorieën:
transportveiligheid, arbeidsveiligheid en sociale veiligheid. In deze paragraaf
behandelen we de transportveiligheid en arbeidsveiligheid.
Signalering en opvolging meldingen
Alle managers bij Techniek en Veren en de directieleden lopen veiligheidsrondes bij
GVB. Ze gaan daarbij met medewerkers in gesprek over veiligheid,
veiligheidsmiddelen en de veiligheidsbeleving. Eventuele gesignaleerde
verbeterpunten worden geregistreerd en gevolgd, tot en met de oplossing in het
systeem SOS, ofwel Signalering Onveilige Situaties. Maandelijks wordt over het SOSsysteem gerapporteerd aan de directie en het overige management.
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Veiligheidsaudits
De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2018 drie keer een audit
uitgevoerd: op de toelating van het materieel op de spoorbaan, op de
energievoorziening van tram en metro en op de wijze van opleiden van de
veiligheidsfunctionarissen personenvervoerder en verkeersleider. De inspectie was in
alle gevallen positief.
Interne audit en Veiligheid hebben in 2018 gekeken naar het proces van de
voertuigveiligheid bij Railmaterieel. De wijze waarop voertuigen worden
onderhouden en weer worden vrijgegeven voor vervoer is daarmee goed in kaart
gebracht en aangescherpt.
Oefeningen
De veiligheidsoefeningen in 2018 stonden vooral in het teken van de ingebruikname
van de Noord/Zuidlijn. In Proefbedrijf 2 zijn voorafgaand aan het in dienst nemen van
de nieuwe metrolijn alle ontruimingsprocedures geoefend. Op diverse stations zijn
brand- en ontruimingsoefeningen gehouden. Daarnaast werden overmatige drukte en
vandalisme in scène gezet om de reacties daarop te oefenen, te analyseren en waar
nodig te verbeteren. We hebben ook geoefend met de technische installaties, zoals
met het afschakelen van de derde rail en het gebruiken van de rookwarmteafvoerinstallaties van de stations. De meeste oefeningen zijn samen met hulpdiensten
uitgevoerd, waaronder de brandweer. De resultaten gaven vertrouwen om de lijn in
gebruik te kunnen nemen.

veiligheidsoefeningen
in 2018 legden nadruk
op Noord/Zuidlijn

In november voerden we in de Piet Heintunnel een grootschalige brand- en
ontruimingsoefening uit met twee gekoppelde trams op lijn 26. Zondagochtend vroeg
zijn reizigers via de afgezette wegtunnelbuis ontvlucht naar de tunnelingang, waarna
ze met een bus naar het CS werden gebracht. Dit heeft veel informatie opgeleverd over
de samenwerking tussen tunnelbeheerder, hulpdiensten en GVB.
Veiligheidscultuur
In 2017 en 2018 is bij elke afdeling de veiligheidscultuur gemeten. Na deze metingen
konden we concluderen dat GVB zich bedrijfsbreed bevindt op trede 2, de reactieve
trede van de veiligheidscultuurladder (die vijf treden heeft). De ambitie van GVB is om
via trede 3, ‘berekenend’, op weg te gaan naar trede 4, de ‘proactieve trede’. Alle
bedrijfsonderdelen zijn inmiddels aan de slag gegaan met een verbeterprogramma,
waarover maandelijks wordt gerapporteerd.

verbeterprogramma
moet GVB hoger op
veiligheidsladder
brengen

Radar voor preventie botsingen
Het pilotproject met Mobil Eye op tramlijn 17 is voortgezet. Dit is een systeem
waarmee aan de voorkant van de tram objecten of obstakels via radar kunnen worden
waargenomen. De Mobil Eye geeft een piep en een lichtsignaal aan de bestuurder,
waardoor die eerder kan reageren. We hebben in de markt een uitvraag gedaan voor
een dergelijke oplossing voor alle GVB-trams. Door betere en snellere vaststelling van
aanrijdgevaar kunnen veel incidenten worden voorkomen.

Transportveiligheid
Dodelijke ongevallen
Veiligheid gaat boven alles. Helaas hebben we in 2018 vier keer een dodelijk ongeval
niet weten te voorkomen. Dat betreuren we enorm. Vier medeweggebruikers, drie op
de fiets en een voetganger, zijn om het leven gekomen. Voor de nabestaanden van
deze slachtoffers is dit vreselijk, en we leven intens met ze mee. Ook bij onze
medewerkers was de verslagenheid groot. We ondersteunen hen zo goed mogelijk.
Aanrijdingen
Het aantal aanrijdingen steeg dit jaar met 6% (zie tabel). Een jaar geleden konden we
nog een daling melden. De stijging komt op het conto van Bus: er waren daar 662
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aanrijdingen, tegen 562 een jaar eerder. Een van de oorzaken zoeken we in een grote
instroom van nieuwe medewerkers. Het merendeel van deze groep had bij aanvang
net hun groot rijbewijs en begon met relatief weinig rijervaring in de grote stad. Verder
zijn er het afgelopen jaar veel tijdelijke verkeersmaatregelen geweest én heeft er in
2018 een grote wijziging in het lijnennet plaatsgevonden. Dat ging ook gepaard met
een herverdeling van het personeel.
Om het aantal aanrijdingen terug te dringen worden via posters en schermen de
plekken in de stad waar meerdere aanrijdingen zijn geweest, onder de aandacht van
de bestuurders gebracht.Daarnaast is in gang gezet dat alle teamleiders elk
transportincident met de betrokken personenvervoerder bespreken.
Tabel 23 Aanrijdingen
2018

Bus
Metro
Tram
Totaal

662
6
629
1.297

20171 % verschil

562
9
647
1.218

+18%
− 33%
− 3%
+ 6%

1 In 2018 hebben we een nieuw registratiesysteem geïntroduceerd. De getallen uit 2017 hebben we volgens
dat systeem herzien.

Ontsporingen
In 2018 zijn er zeventien ontsporingen met trams geweest. Dit zijn er negen minder
dan in 2017. De ontsporingen vonden vijf keer plaats op lijn 5, drie keer op lijn 19, twee
keer op lijn 14 en zeven keer op de overige lijnen. De oorzaak hiervan is vaak te vinden
in een combinatie van factoren: een wissel ligt onopgemerkt verkeerd of is vervuild,
of er gaat iets mis bij achteruit rijden. Een ontsporing levert altijd een langdurige
verstoring op. Er is veel managementaandacht nodig om dit te voorkomen.
Aanvaringen
In 2018 waren er geen aanvaringen van GVB-veren met andere schepen. Wel vond er
een aantal harde aanlandingen plaats. Op 6 mei had IJveer 60 een harde aanlanding,
met dertien gewonden tot gevolg. Dit ongeval, dat is onderzocht door afdeling
Veiligheid, bleek veroorzaakt door een bedieningsfout. Op 11 en 15 mei had IJveer 52
een harde aanlanding, gelukkig zonder gewonden. Onderzoek heeft uitgewezen dat
de vaarhendels van de veren uit de 50-serie tijdens onderhoudsbeurten zijn voorzien
van verkeerde potmeters. De fout is hersteld.

bedieningsfout leidt tot
harde aanlanding
IJveer 60

Gewonde reizigers
Het aantal reizigers dat gewond raakte bij een botsing, bij een val in het voertuig of
bij het in- en uitstappen was 38% hoger dan in 2017. Dat is deels te verklaren doordat
er meer reizigers waren. Daarnaast is ook het verkeer in Amsterdam veel drukker
geworden met meer aanrijdingen (bus) en meer noodstops tot gevolg.
Het aantal gewonde medeweggebruikers is in 2018 bijna gehalveerd. Bij aanrijdingen
waarbij een tram was betrokken raakten 23 medeweggebruikers gewond. Bij Bus zijn
17 gewonde medeweggebruikers geregistreerd.
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Tabel 24 Gewonden
2018

2017

% verschil

109
8
109
226

80
7
77
164

+36%
+14%
+42%
+38%

Gewonden in stations of perrons
Metro

38

30

+27%

Gewonde medeweggebruikers
Bus
Metro
Tram
Totaal aantal gewonden

17
0
23
40

17
2
53
72

0%
−100%
−57%
−44%

Gewonde reizigers
(exclusief onwelwordingen)
Bus
Metro
Tram
Totaal

Passages stoptonend sein
Als een metro of tram door een stoptonend sein rijdt, vergelijkbaar met ‘door rood
rijden’, kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. In 2018 heeft 55 keer zo’n ‘STSpassage’ plaatsgevonden, 21 meer dan in 2017. Volgens de procedure melden we elke
passage van een stoptonend sein (STS-passage) aan de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Er volgt ook altijd een intern onderzoek en analyse. Bij Tram noch bij
Metro is het gelukt het aantal significant te verminderen ten opzichte van de
voorgaande jaren. STS-passages worden beschouwd als een zogenoemde early
warning voor afnemende oplettendheid en aangepast veiligheidsgedrag bij
personenvervoerders. Bovendien kan na een STS een abrupte noodremming letsel bij
passagiers of conducteurs veroorzaken.
Het reduceren van het aantal STS-passages blijft een speerpunt. In 2018 hebben we
een aantal maatregelen getroffen. Bij Tram is het aantal seinen op het traject van lijn
26 halverwege 2018 aangepast. Daarnaast volgen alle personenvervoerders die ‘door
rood zijn gereden’ een herinstructie. De toedracht en de omstandigheden van STSpassages worden bij Metro aan alle personenvervoerders gecommuniceerd door
middel van een veiligheidsmemo.

reduceren van het
aantal STS-passages
blijft een speerpunt

Op de Noord/Zuidlijn wordt niet meer met seinen gereden, maar met vrijgave-blokken
voor en achter de metro die samen met het ‘safe haven’-principe ervoor zorgen dat
een trein altijd veilig een station kan bereiken. Met de invoering van dit nieuwe
beveiligingssysteem op de rest van het metronet zullen er hier geen STS-passages
meer kunnen plaatsvinden.
Ongeoorloord telefoongebruik
In juni en juli 2018 heeft een extern bureau voor de vierde keer een meting gedaan
naar ongeoorloofd telefoongebruik door personenvervoerders. Ten opzichte van de
derde meting is bij alle vervoersvormen het binnen handbereik hebben van de
telefoon en/of deze gebruiken tijdens de rit gestegen. Tijdens controles door een
‘mystery guest’ was het actieve gebruik (oortjes in, bellen en op de telefoon kijken)
relatief lager dan in de eerdere metingen. Naar aanleiding van de bevindingen heeft
GVB besloten het eigen management vaker onaangekondigd mee te laten rijden en
direct te handelen in geval van overtredingen.

mystery guests ingezet
in aanpak ongeoorloofd
gebruik mobieltjes

GVB heeft meegedaan met de campagne Superbelangrijk ('Telefoon in het verkeer, ff
niet') van de gemeente en Vervoerregio Amsterdam. Daarin worden vooral fietsers en
voetgangers erop gewezen niet op hun mobiele telefoon te kijken maar te focussen
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op de veiligheid in het verkeer. De Amsterdamse campagne heeft in het najaar
aansluiting gevonden bij de landelijke campagne van het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat, met de slogan ‘Rij MONO, ongestoord onderweg’. Ook onder die vlag
zal GVB zich blijven inzetten om het gebruik van smartphone in het verkeer tegen te
gaan.

Arbeidsveiligheid
De ongevallenfrequentie-index (IF-rate) is de graadmeter voor arbeidsveiligheid. Deze
index geeft het aantal verzuimgevallen als gevolg van arbeids- en verkeersongevallen
en agressie/geweldsincidenten per miljoen gewerkte uren weer. GVB streeft naar
grenswaarde op de IF-rate van 4. Daar zitten we nu nog boven.
Tabel 25

Ongevallenfrequentie-index totaal

2018

2017

2016

2015

5,4

7,0

4,8

4,2

Aandacht voor struikelen en verzwikking
In 2018 hebben we minder arbeidsongevallen met verzuim gehad dan in 2017. Binnen
Techniek en het Garagebedrijf Bus waren er meer, terwijl er in Exploitatie minder
arbeidsongevallen met verzuim waren. Metro en Sociale Veiligheid hadden geen
arbeidsongeval met verzuim. Meer dan een derde van alle ongevallen die ertoe
hebben geleid dat een GVB-medewerker minimaal één dag niet kon werken, werd
veroorzaakt door verstappen, verzwikken of struikelen. We hebben voor alle
leidinggevenden een presentatie ontwikkeld over het voeren van gesprekken over het
voorkomen van dergelijke ongevallen.

meer dan helft van de
arbeidsongevallen
betreft verzwikken of
struikelen

Veiligheidsrondes door management
Alle managers bij Techniek en de directieleden lopen veiligheidsrondes. Daarbij gaan
ze in gesprek met medewerkers over veiligheid, veiligheidsmiddelen en de
veiligheidsbeleving. Dit zijn open gesprekken over de veiligheid, waarbij de
werkomstandigheden en mogelijke gevaren worden besproken. Deze gesprekken
bieden de mogelijkheid om complimenten te geven als er veilig wordt gewerkt en om
geconstateerde knelpunten op te lossen in overleg met de lijnorganisatie. Ongeveer
driekwart van de geplande rondes en 90% van de directierondes zijn in 2018
uitgevoerd met verslaglegging en benoemde verbeteracties.
Signaleren onveilige situaties
GVB werkt met een SOS-systeem (Signaleren Onveilige Situaties). Dit hebben we
ingevoerd omdat er te weinig melding werd gemaakt van onveilige situaties. Het SOS-
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SOS-systeem
ingevoerd
voor melding
onveilige situaties
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systeem maakt het voor medewerkers makkelijker situaties te melden en te zien wat
er daadwerkelijk met de meldingen gebeurt. In 2018 kwam meer dan de helft van het
aantal SOS-meldingen van Railmaterieel. Deze afdeling is met een stevig programma
bezig om het bewustzijn over veiligheid te verhogen en veilig werken te bevorderen.

SOS-systeem
ingevoerd
voor melding
onveilige situaties

VGWM-commissies
Voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM) is er een structuur ingericht
die bestaat uit een mix van leidinggevenden en werknemers. Bijna elke afdeling heeft
een VGWM-stuurgroep en VGWM-werkgroepen die het arbojaarplan en actieplan
veiligheidscultuur van de eigen afdeling opstelt en volgt. De werkgroepen lopen
regelmatig inspectie- en inventarisatierondes die input leveren voor de
arbojaarplannen. Op deze wijze is er een continue dialoog over knelpunten en
oplossingen. Het VGWM-overleg met de directie volgt het arbobeleid en bespreekt de
voortgang van de overleggen en specifieke onderwerpen. In 2018 zijn onder andere
de aanpassing van de Arbowet, het instellen van preventiemedewerkers en de
voortgang op het gebied van arbozorg besproken.
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Financieel resultaat
Het is er GVB alles aan gelegen om de nieuwe
vervoersconcessie voor Amsterdam, die eind 2024
ingaat, binnen te halen. Vervoerregio Amsterdam heeft
het voornemen om in 2019 een besluit te nemen over
het al dan niet verstrekken van een onderhandse
gunning. Essentieel is dat ons kostenniveau
marktconform is en onze organisatie slim, veerkrachtig
en efficiënt. In 2018 hebben we onze
kostendekkingsgraad verder kunnen verhogen. GVB
nadert het punt dat geen netto exploitatiesubsidie meer
nodig is.
Een solide financiële bedrijfsvoering is noodzakelijk voor de continuïteit van GVB.
Tegelijkertijd houden we oog voor het gemeenschappelijk belang met Vervoerregio
Amsterdam en gemeente Amsterdam om de financiële middelen optimaal te
benutten. De jaarlijkse subsidie voor de exploitatie is ook dit jaar verder verlaagd. De
financiële middelen die hiermee vrijkomen kunnen weer worden geïnvesteerd in het
OV van de toekomst. De financiële positie van GVB is solide.

Resultaat 2018
Het bedrijfsresultaat voor belastingen over 2018 bedraagt € 2,3 miljoen positief (2017:
€ 6,7 miljoen positief). In 2018 is het resultaat beïnvloed door een hogere dotatie aan
de personeelsvoorzieningen, waaronder een dotatie voor WGA-WIA omdat GVB eigen
risicodrager is. In 2018 bedraagt het resultaat na belastingen € 1,9 miljoen (2017:
€ 3,7 miljoen positief).

oog voor
gemeenschappelijk
belang VRA en
gemeente Amsterdam

bedrijfsresultaat
€ 2,3 miljoen

Tabel 26 Resultaat
Bedragen in miljoenen euro's

2018

2017

verschil

482,4
479,9

447,4
440,7

35,0
39,2

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

2,5
0,2

6,7
0,0

-4,2
0,2

Resultaat voor belastingen
Vennootschapsbelasting

2,3
0,4

6,7
3,0

-4,4
-3,0

Resultaat na belastingen

1,9

3,7

-1,4

Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten

Bedrijfsopbrengsten
De bedrijfsopbrengsten zijn in het verslagjaar met € 35,0 miljoen gestegen in
vergelijking met 2017. In het verslagjaar bedroegen deze € 482,4 miljoen ten opzichte
van € 447,4 miljoen in 2017.
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Tabel 27 Bedrijfsopbrengsten
2018

2017

verschil

Netto-omzet
Mutatie in onderhanden projecten
Overige bedrijfsopbrensten

470,5
2,1
9,8

436,8
4,5
6,1

33,7
-2,4
3,7

Bedrijfsopbrengsten

482,4

447,4

35,0

Bedragen in miljoenen euro's

Netto-omzet
De netto-omzet over 2018 bedraagt € 470,5 miljoen. De toename met € 35,0 miljoen is
voornamelijk bereikt door een stijging van de reizigersopbrengsten (€ 14,7 miljoen)
en door opbrengsten uit werk voor derden (€ 14,0 miljoen).
Tabel 28 Netto-omzet
Bedragen in miljoenen euro's

2018

2017

verschil

Reizigersopbrengsten
Contractopbrengsten
Vervoerconcessie Amsterdam*
Sociale Veiligheid**
Verencontract
BORI-contract***
Opbrengsten uit werk voor derden

300,7
126,8
23,5
19,1
15,0
69,2
45,1

286,0
124,2
30,5
18,6
13,7
61,4
31,1

14,7
2,6
-7,0
0,5
1,3
7,8
14,0

Totaal
Waarvan mutatie in onderhanden projecten

472,6
-2,1

441,3
-4,5

31,3
2,4

Netto-omzet

470,5

436,8

33,7

* Inclusief vergoeding tijdelijke verkeersmaatregelen en verrekening, bonus/malus en
contractuele boetes.
** Onderdeel van concessieafspraken.
*** Inclusief meerjarenvervangingsplan railinfrastructuur tram.
Reizigersopbrengsten
De gemiddelde ritprijs van Bus, Tram en Metro steeg in 2018 met 0,5% ten opzichte
van 2017 tot afgerond € 1,20. Op basis van de 252,2 miljoen gemaakte reizigersritten,
4,6% meer dan in 2017, realiseerde GVB een reizigersopbrengst van € 300,7 miljoen
(2017: € 286,0 miljoen).
Contractopbrengst vervoersconsessie Amsterdam
Een belangrijk onderdeel van de concessievoorwaarden zijn de afspraken over de
groei van het aantal reizigers en de afname van de jaarlijkse subsidie. Volgens de
concessie-afspraken neemt de netto exploitatiesubsidie af van € 102 miljoen in 2012
naar nihil in 2024. In 2018 daalde de reguliere exploitatiesubsidie met € 12,4 miljoen
ten opzichte van 2017.
In de concessie zijn afspraken gemaakt over de relatie tussen de groei van de
reizigersopbrengst en de exploitatiesubsidie. Deze zogenoemde risk/benefitsystematiek houdt in dat als de reizigersopbrengst hoger of lager is dan de norm, deze
wordt verrekend met de subsidie. Deze verrekening vindt plaats over een periode van
drie jaar (2016, 2017 en 2018). Op basis van de definitieve cijfers van 2018 bedraagt de
definitieve verrekening over deze 3 jaren € 3,7 miljoen alsnog te betalen aan
Vervoerregio Amsterdam.
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Bedrijfslasten
In 2018 bedroegen de bedrijfslasten € 479,9 miljoen, een stijging van € 39,2 miljoen
ten opzichte van 2017.
Tabel 29 Bedrijfslasten
Bedragen in miljoenen euro's

2018

2017

verschil

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Uitbesteed werk / andere externe kosten
Grond- en hulpstoffen
Afschrijving op materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

213,1
53,9
70,2
25,2
14,6
102,9

208,2
51,6
51,0
22,1
12,9
94,9

4,9
2,3
19,2
3,1
1,7
8,0

Bedrijfslasten

479,9

440,7

39,2

Dividend
Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om over 2018, conform
dividendbeleid, € 1,04 miljoen aan de aandeelhouder uit te keren.

Liquiditeit
De totale stand aan liquide middelen bedraagt ultimo verslagjaar € 25,5 miljoen (2017:
€ 50,6 miljoen). Binnen de financieringsfaciliteit van gemeente Amsterdam bedraagt
het direct opvraagbare gedeelte op 31 december 2018 € 90,5 miljoen.
Tabel 30 Liquide middelen
Bedragen in miljoenen euro's

Liquide middelen

2018

2017

verschil

25,5

50,6

-25,1

Vermogen
Het resultaat na belastingen is toegevoegd aan het eigen vermogen van GVB. Het
eigen vermogen ultimo verslagjaar bedraagt € 95,6 miljoen. Het vreemd vermogen is
in het verslagjaar met € 44,0 miljoen gestegen tot € 204,2 miljoen, hoofdzakelijk als
gevolg van het vooruit ontvangen van de bijdrage voor de OV-studentenkaart 2019. Er
is geen sprake van externe financiering.
Tabel 31 Vermogen
Bedragen in miljoenen euro's

Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Waarvan kortlopende schulden
Waarvan voorzieningen

2018

2017

verschil

95,6
204,2
158,9
45,3

96,4
160,2
114,5
45,7

-0,8
44,0
44,4
-0,4

Kostendekkingsgraad
De kostendekkingsgraad drukt uit in hoeverre de kosten voor exploitatie van het
openbaar vervoer worden gedekt door de reizigersopbrengsten. De
kostendekkingsgraad is de laatste jaren sterk gestegen, van 51,7% in 2008 naar 91,9%
in 2018. Dit is exclusief de investeringsbijdrage. Deze stijging ontstaat door hogere
reizigersopbrengsten en kostenreducties. Hierdoor kon de exploitatiesubsidie verder
worden verlaagd. GVB zet de komende jaren in op verdere groei van de
reizigersopbrengsten en op kostenreductie om onafhankelijker te worden van de
subsidie, één van de strategische doelstellingen.
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Figuur 24 Kostendekkingsgraad
Definitie kostendekkingsgraad: reizigersopbrengsten / (reizigersopbrengsten + subsidie
Figuur 75 Ontwikkeling
kostendekkingsgraad
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OV)
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De kostendekkingsgraad tot en met 2015 is inclusief vergoeding voor kapitaallasten
die GVB ontving van Vervoerregio Amsterdam. In 2016 is een eenmalige bijdrage
ontvangen van Vervoerregio Amsterdam waarmee met ingang van 2016 de
vergoeding kapitaallasten is komen te vervallen. Dit heeft een positef effect op de
kostendekkingsgraad.

72 GVB Holding NV, Jaarverslag 2018

Resultaten in 2018

Vooruitblik
Ook 2019 wordt voor GVB een jaar van formaat. Na de
grote wijziging en uitbreiding van ons netwerk in het
afgelopen jaar staan ons direct nieuwe, grote
uitdagingen te wachten. Die gaan we graag aan.
Nieuwe vervoersconcessie
We leven in het bijzonder toe naar het besluit van Vervoerregio Amsterdam over de
nieuwe vervoersconcessie, die in 2024 ingaat: voor het eind van het jaar zal duidelijk
zijn of Vervoerregio Amsterdam het proces van onderhandse gunning aangaat of dat
de concessie aanbesteed gaat worden. GVB zal in 2019 meer dan ooit bewijzen dat
GVB dé vervoerder van Amsterdam is, beter dan andere partijen in de markt. En dat
in een druk en vol jaar: opnieuw starten grote, meerjarige projecten, zoals de ombouw
van de Amstelveenlijn naar een hoogwaardige tramverbinding.
Onderscheidend en marktconform
De toekenning van de nieuwe vervoersconcessie is geen gelopen race. GVB moet, net
als elk ander bedrijf, kwaliteit leveren, aan verwachtingen voldoen of deze overtreffen.
Wel zijn we ervan overtuigd dat GVB de beste vervoerspartner is voor Amsterdam.
Andere vervoerders hebben mogelijk vermogende, internationale bedrijven achter
zich, wij hebben iets wat ons van alle andere onderscheidt: wij horen bij Amsterdam.
Wij zijn sociaal waardevol voor de stad. Ons medewerkersbestand wordt meer en
meer een afspiegeling van de Amsterdamse populatie. Wij bieden mensen met een
beperking een kans om bij GVB te werken. We doen ook mee met groene en sociale
projecten die verder reiken dan onze vervoerstaken, zoals de bestrijding van
eenzaamheid. Hier gaan we onverminderd mee door. Omdat we ook dit als onze
opdracht zien en omdat we het wíllen. We verbinden niet alleen haltes met elkaar,
maar ook mensen. En we ontwikkelen vernieuwende vormen van vervoer aan om dat
optimaal te kunnen doen.

in 2019 gaan we
bewijzen dat we dé
vervoerder van
Amsterdam zijn

we onderscheiden
ons van andere
vervoerders:
wij zijn sociaal
waardevol voor
Amsterdam
en innovatief

Vervoerregio Amsterdam kijkt uiteraard naar de kwaliteit van onze bedrijfsvoering. In
2019 gaan we verder met het slimmer en efficiënter inrichten van onze organisatie en
werkprocessen. Ook zetten we in op verdere verhoging van de reizigersopbrengsten.
We zijn afgelopen jaren door efficiencymaatregelen steeds minder afhankelijk
geworden van exploitatiesubsidie, we naderen het punt dat we helemaal zonder
kunnen, sneller dan aanvankelijk gedacht. De kostendekkingsgraad is de afgelopen
tien jaar gestegen van 51,7% naar 91,9% door toename van de reizigersopbrengsten
en afname van de exploitatiesubsidie. de verwachting is dat deze trend zicht voortzet.
De graadmeter: tevreden reizigers
Dit alles heeft alleen betekenis als onze reizigers tevreden zijn. Die zijn tevreden als ze
op tijd en comfortabel vertrekken en aankomen, zich veilig voelen, en medewerkers
treffen die gastvrij, behulpzaam en vriendelijk zijn. Aan al die punten blijven we de
komende jaren werken. GVB wil te allen tijde gastvrij, verbindend en betrouwbaar zijn.
Op tijd reizen is een van de belangrijkste criteria voor onze klanten; we streven naar
een gemiddelde punctualiteit van 89%. Grote projecten en wijzigingen kunnen onze
prestaties en de tevredenheid onder druk zetten. Daar moeten we continu alert op zijn.
Hoogwaardige verbinding Amstelveen
Een van die grote projecten is de ombouw van de Amstelveenlijn, waarmee een grote
groep reizigers de komende jaren te maken krijgt. Op 3 maart 2019 beginnen de
werkzaamheden. Metro/sneltram 51 rijdt vanaf die dag niet langer tussen station Zuid
en Amstelveen. Gedurende twee jaar kunnen reizigers op dit traject gebruikmaken van
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pendelbussen; daarna opent een hoogwaardige tramverbinding naar Amstelveen
Westwijk. Het tijdelijke ongemak is helaas niet te voorkomen. We zetten ons maximaal
in om de reizigers ook in deze overgangsperiode een comfortabele en vlotte reis te
bieden en om ze goed te informeren over de ontwikkelingen.

lijn 51 wordt een
hoogwaardige tramlijn

Zuidasdok
Aan de zuidkant van de stad krijgen we bovendien te maken met een ander groot
project: Zuidasdok. De komende jaren wordt de Ring Zuid (A10) ondertunneld en het
stationsgebied Zuid uitgebreid. Het is vrijwel zeker dat de werkzaamheden, die in 2019
beginnen, impact hebben op onze dienstverlening, met name bij de metrolijnen die
Zuid aandoen. Een werkgroep onder leiding van projectorganisatie Zuidasdok heeft
een plan van aanpak opgesteld met als doel de bereikbaarheid op peil te houden. In
2019 besteden we veel aandacht aan reizigersvoorlichting over de projecten die impact
hebben op onze dienstverlening.
Moderner, duurzamer
GVB moet meegroeien met de stad. In 2018 haalden we op een aantal dagen al meer
dan een miljoen reizigersritten per dag. Het aantal reizigers zal in 2019 en de jaren
daarna verder toenemen. Investeringen in infrastructuur en materieel zijn noodzakelijk
om Amsterdam en de regio voor iedereen bereikbaar te houden. In 2019 beginnen we
met het vervangen van de oude 11G- en 12G-trams door de modernere 15G-trams.
We verwachten dat alle 63 trams die we hebben besteld in 2022 rijden. Er loopt een
optie op nog eens 60 extra voertuigen. Ondertussen hebben we ook 30 nieuwe metro’s
besteld van het type M7 (met een optie op 30 extra). Die rijden naar verwachting vanaf
2021 in Amsterdam. De M7 is toegankelijk voor mensen met een beperking en is
duurzamer dan zijn voorganger.

de komende zes jaar
maken we onze hele
vloot uitstootvrij

Over duurzaamheid gesproken: in 2019 bereiden we ons voor op de intrede van
elektrische bussen. We hebben er 31 besteld, met een optie op 69 extra. Deze eerste
bussen gaan in 2020 rijden. Er moeten dan voldoende oplaadvoorzieningen
beschikbaar zijn. Deze vernieuwing past in ons streven om in de komende zes jaar
onze hele vloot uitstootvrij te maken. GVB draagt zo bij aan een schoon en leefbaar
Amsterdam. Met dat in gedachte hebben we een ‘donkergroen’ contract gesloten met
energieleverancier Nuon/Vattenfall. Onze trams en metro’s rijden vanaf 2019 op
elektriciteit die is opgewekt met windmolens in Nederland.
Nieuwe tijden, nieuw vervoer
Veranderingen stapelen zich op. Nieuwe trends dienen zich aan.
Vanzelfsprekendheden van nog niet eens zo lang geleden zijn niet zo vanzelfsprekend
meer. GVB biedt vervoer aan per tram, bus, metro en veer, maar dat is voor veel
reizigers maar een deel van de keten. In sterk toenemende mate combineren ze vele
vormen van vervoer, bijvoorbeeld met een deelauto of deelfiets. Met een app stellen
reizigers hun ideale reis samen, zo voordelig mogelijk. Ook GVB speelt daarop in. In
2019 maken we een begin met een dergelijke integrale dienst, ook wel bekend onder
de noemer Mobility as a Service (MaaS). Daarbij horen ook nieuwe betaalvormen,
zoals EMV (reizen met de bankpas). We dragen actief bij aan de ontwikkeling daarvan.
Dit past bij ons streven om de stad voor iedereen bereikbaar te maken en te houden.

innovatieve reis- en
betaalvormen komen
dichterbij

We zijn er voor de reizigers, we zijn er voor Amsterdam. 2019 wordt het jaar waarin
we dat met vereende kracht opnieuw en nog nadrukkelijker aantonen.
Alexandra van Huffelen, algemeen directeur
Mark Lohmeijer, directeur Techniek & Operatie
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Governance

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het bestuur en
het toezicht en de interne besturing bij GVB zijn
vormgegeven. Ook benoemen we met welke
bestuurlijke organisaties we verweven zijn en welke
taken we voor hen uitvoeren. Daarnaast leest u met
welke risico's we te maken hebben en hoe we die
beheersen.
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