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Voorwoord
Er zijn genoeg woorden die typeren wat voor een jaar we achter de rug hebben. Hoop,
teleurstelling, onbegrip, verdriet. Er zijn er vast meer te bedenken. Maar we zouden
toch nadrukkelijk aan het lijstje willen toevoegen: trots en veerkracht. GVB heeft ook
in het tweede coronajaar onder uitzonderlijke omstandigheden goed gepresteerd.
Wie had kunnen vermoeden dat we opnieuw een heel jaar met de coronapandemie
zouden zitten? GVB heeft deze crisis, net als andere bedrijven en organisaties, op
velerlei manieren ervaren. Natuurlijk in de bedrijfsvoering, maar zeker ook op het
persoonlijke vlak: er zijn ons collega's ontvallen, soms zelfs nadat we ze al tijden niet
meer hadden gezien, omdat dat vanwege de coronamaatregelen niet kon. Hoe
schrijnend kan het worden?
2021 was een jaar vol onzekerheid. Dachten we in het voorjaar het einde van de
pandemie in zicht te hebben omdat de vaccinaties goed op stoom kwamen, in
december zaten we vanwege een nieuwe opleving van het virus in een volgende
lockdown. En dat kon GVB goed merken. We leefden met pieken en dalen: we gingen
van lege naar volle trams en weer terug naar bijna lege trams. We zaten dit jaar op
ongeveer 155 miljoen ritten, zo'n 2 miljoen meer dan in 2020, maar nog steeds zo'n
118 miljoen minder dan in 2019. Het was, als altijd, een afspiegeling van hoe levendig
de stad is.

2021 was
een jaar vol
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Blijven rijden, blijven varen
Belangrijk is dat GVB is blijven rijden en varen. Net als in het eerste coronajaar kon
Amsterdam op ons rekenen. Dat hebben we onder meer te danken aan de
beschikbaarheidsvergoeding van de rijksoverheid: die erkent dat het openbaar
vervoer zo essentieel is dat dit onder alle omstandigheden moet blijven functioneren.
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Dat besef doet ons goed. GVB ziet de continue beschikbaarheid van vervoer voor
iedereen als een grote maatschappelijke waarde.

Belangrijk is dat
GVB is blijven
rijden en varen

Wel hebben we, vanwege noodzakelijke kostenbesparingen en het lagere aantal
reizigers, de dienstregeling met 12% ingekrompen vergeleken met vóór corona. Er
rijden nu iets minder bussen en trams per uur. Dit is een verstandige beslissing
gebleken: ook in de maanden dat het weer drukker was, maakte GVB genoeg ritten
om iedereen nog steeds op het gewenste tijdstip op de plek van bestemming te
kunnen brengen.
Verstoringen bij metro
Zorgen hadden we over de verstoringen bij de metro: gedurende 5 weekenden hebben
de reizigers overlast ervaren. Eén keer kwamen alle metro's urenlang stil te staan. Dit
is toe te schrijven aan de introductie van het metrobeveiligings- en
verkeersleidingssysteem (Signalling & Control). Hiermee rijden we op de Noord/
Zuidlijn al vanaf de ingebruikname van deze lijn, en we hebben dit systeem ook op de
andere metrolijnen ingevoerd. We hebben het gefaseerd in gebruik genomen. Een
nieuw systeem invoeren op een druk metronet met diverse soorten voertuigen gaat
onvermijdelijk gepaard met storingen die zich helaas niet altijd heel snel laten
verhelpen. Uiteraard willen we zorgvuldig zijn; veiligheid staat altijd voorop, op dat
gebied nemen we geen enkel risico. We vinden het meer dan vervelend voor de
reizigers die overlast hebben ondervonden. Waar mogelijk hebben we gezorgd voor
alternatieven en goede reisinformatie. Maar we vinden dat we wat dit betreft onze
dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. De beleving van reizigers is voor ons
zeer belangrijk. En ook van omwonenden. We werken – waar mogelijk – aan het
terugdringen van (geluids)overlast.
Verder was het een enigszins hoopgevend jaar. Werkenden, studenten en vele anderen
hebben gelukkig de weg naar het openbaar vervoer teruggevonden, en ook de
toeristen kwamen in tijden dat er geen of weinig beperkende maatregelen waren weer
onze kant op.
Focus op dienstverlening
We zien graag dat nog meer reizigers weer kiezen voor het OV. Dat proberen we
allereerst te bereiken door focus te houden op onze dienstverlening. Betrouwbaarheid
en punctualiteit waren in 2021 (met succes) prioriteit en dat is essentieel: de reiziger
moet erop kunnen vertrouwen dat de bus, de tram, de metro of het veer op tijd vertrekt
en aankomt.

We zien graag dat nog
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We blijven benadrukken dat reizen met het OV veilig en hygiënisch is, ook in
coronatijden: we verleiden de reiziger die in de coronaperiode is overgestapt op de
auto om weer te kiezen voor het openbaar vervoer. Daar werken we actief aan. Dat
doen we door het plannen van de reis zo gemakkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld
met 9292 en onze eigen nieuwe GVB-app, waaraan allerlei opties en aanbiedingen zijn
toegevoegd. Om reizigers over de streep te trekken, hebben we diverse campagnes
opgetuigd. Zo was er de 1 euro-actie: inwoners van Amsterdam (en omgeving) konden
24 uur lang reizen voor 1 euro.
Hoe meer mensen de auto inruilen voor het OV, hoe leefbaarder de stad. We zijn
daarom blij met maatregelen die leiden tot een autoluwe en veilige omgeving met
schone lucht. Een daarvan is de aangekondigde maximumsnelheid van 30 kilometer
per uur op de meeste wegen; we gaan er daarbij van uit dat voor het openbaar vervoer
een soepele doorstroming kan worden geregeld.
Schoon vervoer
Net als de reiziger omarmt GVB het fietsen en lopen: wie het OV gebruikt en de
(elektrische) fiets pakt en loopt, kan heel grootstedelijk Amsterdam bereiken. En al
deze keuzes dragen bij aan een schone manier van vervoer in de stad. Daarom delen
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we op dit vlak data. In de GVB-app 'Gappie' gaan we aangeven waar fietsen of andere
vormen van (deel)vervoer beschikbaar zijn. Zo kan de reiziger zijn complete reis
plannen, van deur tot deur.
GVB wil zelf ook zo 'schoon’ mogelijk opereren. In 2021 hebben we opnieuw hard
gewerkt aan de vergroening van onze vloot. In juli is de eerste volledig elektrische
Noordzeekanaalpont gedoopt. Het is de eerste van de 5 ponten die de inmiddels 90
jaar oude ponten gaan vervangen. De vergroening is ook merkbaar op straat: in 2021
hebben 13 dieselbussen plaatsgemaakt voor schone, elektrische bussen. Met de 44
nieuwe bussen die we nu hebben rijden, zijn 5 lijnen volledig elektrisch geworden,
waaronder lijn 369, de snelle verbinding tussen Schiphol en Sloterdijk. In 2022 komen
er nog eens 31 elektrische bussen bij; we liggen op schema om in 2025 volledig
uitstootvrij te rijden en te varen.
Herverdeling van taken
Ook heeft GVB in 2021 dingen bereikt die voor de buitenwereld minder in het oog
springen. In december sloten we met de gemeente en Vervoerregio Amsterdam een
akkoord over een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden. Deze nieuwe
structuur, die is ingegaan op 1 januari 2022, betekent onder meer dat de Vervoerregio
behalve opdrachtgever nu ook medeaandeelhouder is (al per eind 2021), en dat GVB
niet alleen uitvoerder is, maar ook beheerder. Hiermee zijn de taken en medewerkers
van de afdeling Metro en Tram van de gemeente over gegaan naar GVB. Binnen onze
onderneming wordt het Railinfrabedrijf in opdracht van de Vervoerregio
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Met de nieuwe
bestuursvorm zijn de taken en rollen duidelijker verdeeld en is het makkelijker
samenwerken. Zo kunnen we samen zorgen voor een goed toekomstbestendig
openbaarvervoersysteem.
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In 2021 hebben we ook gewerkt aan de herziening van onze meerjarenstrategie.
Hoewel we onze strategie sowieso elke 3 jaar herijken, heeft corona een aantal zaken
versneld. Kern van de aanscherping is dat we GVB positioneren als een totaaloplosser
voor mobiliteit in de regio Amsterdam. Vanuit onze modaliteiten willen we, op maat,
een integraal aanbod bieden. Daarbij zien we een aantal trends en ook onzekerheden
waarop we flexibel moeten kunnen inspringen. Zo is het 'hybride' werken – deels thuis
en deels op kantoor – een blijvertje, dus het woon-werkverkeer komt voorlopig niet
terug op het niveau van vóór corona. En hoe zal het reisgedrag van toeristen zich
ontwikkelen? Kunnen we ook na augustus 2022 nog rekenen op de
beschikbaarheidsvergoeding van de rijksoverheid, als dat nodig mocht zijn?
Ondertussen ontwikkelen ook allerlei manieren van vervoer zich: de opkomst van de
e-bike in het stedelijk vervoer is onmiskenbaar.
Efficiëntie, en daarmee kostenbesparing, is essentieel. Mede daarom hebben we de
topstructuur van ons bedrijf herzien. We hebben gekozen voor een opzet met een
uitgebreider Directieteam waarmee we sneller tot actie kunnen komen en ook veel
integraler kwesties kunnen benaderen.
GVB houdt alle ontwikkelingen goed in de gaten en zoekt daarin zijn eigen actieve rol.
Wat we zeker weten: we moeten wendbaar zijn. Als de afgelopen 2 jaren ons iets
hebben geleerd, is het dat we op de meest onverwachte gebeurtenissen adequaat
moeten reageren. Dat lukt ons steeds weer, zo hebben we bewezen.
Werkdruk neemt toe
Die inspanningen trekken wel een grote wissel op onze medewerkers. We zien het al
aan het ziekteverzuim, dat het afgelopen jaar aanmerkelijk hoger uitpakt dan in andere
jaren. Daar zijn verscheidene oorzaken voor te noemen, en alle baren ons zorgen.
Corona zelf – inclusief verplichte quarantaine of zelfisolatie – is een van de redenen
voor ziekmelding, maar ook de indirecte gevolgen van de pandemie spelen een rol.
De stress is toegenomen, bijvoorbeeld door een hogere werkdruk en door
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toenemende agressie in de bus of tram. Dit zijn allemaal heel reële problemen waar
we nadrukkelijk aandacht aan blijven besteden. We zoeken telkens naar manieren om
onze mensen te ondersteunen en in verbinding te blijven.

Inspanningen trekken
zware wissel op onze
medewerkers

We voelen het allemaal. In het begin was een gezamenlijke online borrel of bingo
nieuw en leuk, maar nu willen we gewoon weer een kop koffie drinken met de
collega's. Elkaar een écht schouderklopje geven. Want dat kunnen we ondanks alle
corona-ellende toch zeggen: we hebben het goed gedaan – in de bus, tram en metro,
op de pont, thuis, in de remise, op kantoor.
Daarom zien we de komende jaren met vertrouwen tegemoet. We houden Amsterdam
bereikbaar voor iedereen die er woont, werkt, studeert of op bezoek komt. Het herstel
is ingezet, zij het voorzichtig, en we zijn er van overtuigd dat we – vooral dankzij de
niet-aflatende inzet en betrokkenheid van de GVB'ers én dankzij de reizigers die ook
in moeilijke tijden vertrouwen in ons houden – die stijgende lijn kunnen doortrekken.
Namens het directieteam,
Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur
Amsterdam, 24 maart 2022

In het kort
GVB heeft in 2021 een transitie doorgemaakt die zichtbaar is in onder andere de
volgende onderwerpen en gebeurtenissen:
• De coronacrisis en de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer
(BVOV);
• De nieuwe concessie waarover we in gesprek waren, maar die vanwege alle
ontwikkelingen is opgeschoven naar 2024/2025;
• De gewijzigde OV-Governance, de bestuursstructuur met de gemeente
Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam;
• Het ontstaan van ons nieuwe Railinfrabedrijf door het overnemen van de
afdelingen Metro en Tram van de gemeente;
• De overdracht van beheer en onderhoud van de railinfra waarvoor de Asset
Management Railinfra Overeenkomst (AMRI) is gesloten tussen de Vervoerregio
en het Railinfrabedrijf;
• De vernieuwing van de vloot door uitbreiding van het aantal elektrische bussen
en de ingebruikname van volledig elektrische ponten over het Noordzeekanaal;
• Het in gebruik nemen van het nieuwe metrobeveiligings- en
verkeersleidingssysteem Signalling & Control;
• De zich steeds verder ontwikkelende digitalisering die GVB ertoe heeft bewogen
om dit belangrijke onderwerp in de directie zwaarder te vertegenwoordigen.
• De organisatiestructuur is gewijzigd naar een directieteam van 7 leden.
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