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Waar lopen we tegenaan?
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Spoorlopers 

Openstaande hekken

Takken op het spoor Dieren op het spoor 

Gevaarlijke situaties perrons Hangjongeren 



Aanleiding:

• Buitendiensten zijn gebaat bij 
meer ogen en handen (vraag)

• Medewerkers erg gemotiveerd
• Willen buiten bijspringen en 

meekijken (aanbod)

• ProRail heeft onbenut potentieel 
in de organisatie

• Vraag en aanbod bij elkaar 
brengen gaat impact opleveren 

6



Melding<<

Melding maken

Je wil een melding maken van 

zwerfafval. Dank! 

Upload hier een foto of video:

1. We vragen onze collega’s om gericht mee te kijken 
naar specifieke issues

“Week van de Spoorlopers’’ 
• We geven via Focus instructie waar op te letten 
• ProRailers gaan gefocust naar het spoor kijken
• We krijgen veel inzicht in specifieke gevaarlijke situaties

2. Collega’s kunnen eenvoudig meldingen maken van 
opvallende situaties
• Openstaande hekken
• Hangjongeren en andere vandalen
• Overhangende takken
• Zwerfafval

Melden

Fictief voorbeeld:
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Melding<<

Aanmelden

Begeleiden ’’carnaval’’

Datum: 9 februari

Tijd: 21:00 – 23:00

Locatie: Station Tilburg West

• We vragen onze collega’s of ze de handen buiten uit 
de mouwen kunnen steken

• Bijvoorbeeld:

• Begeleiden bij evenementen

• Voorlichting geven op scholen

• Flesjes water uitdelen bij gestrande trein

• Elke afdeling kan opdrachten definiëren, ook kijk- en 
luister-opdrachten

• We instrueren goed m.b.t. veiligheid

• We sturen mensen nooit gevaarlijke situaties in

Meedoen

Fictief voorbeeld:
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• Te kijken:
• Bij elke overweg staan stickers. Check de 

overweg bij jou in de buurt: is de sticker 
nog goed leesbaar?

• Te luisteren:
• Het spoor tussen Leiden en Alphen is 

geslepen. Wie kan er luisteren of hier 
extra geluidsoverlast uit voort komt?

• Te doen:
• Woensdag wordt het warm weer. 

Hierdoor is er een hogere kans op 
gestrande treinen. Wie kan de waterbus 
rijden om flesjes water aan gestrande 
reizigers uit te delen?

Naar buiten om:
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2 februari 22 februari 18 maart Begin april14 maart Eind maart

Lancering 
challenge

Start 
ontwikkeling en 

test app

Informatiebijeen
komst

Bekendmaking 
welke bedrijven 

worden 
uitgenodigd voor 
kennismaking & 

pitch

Bekendmaking 
met welke 

startup 
eventueel 

gestart wordt 
met ontwikkeling 

en test app

Deadline 
challenge

Tijdlijn challenge
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Vragen?




