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Actueel

Ouderen      
voordelig

met de bus 
met het 65+ Dalabonnement

Meer 65-plussers de bus in! Met een nieuw  
product ‘het 65+ Dalabonnement’ willen we  
ouderen aansporen vaker de bus te nemen.  
Met dit abonnement kunnen 65-plussers 
onbeperkt reizen tijdens de daluren in onze 
concessies. Tot 1 juni bieden we het abonnement 
met flinke korting aan: voor € 99 in plaats  
van € 125! 

Om het Dalabonnement onder de aandacht te 
brengen, starten we in maart een campagne in 
Almere, Amstel-Meerlanden, Zaanstreek, Gooi en 
Vechtstreek, Noord-Holland Noord en Haarlem-
IJmond. Alle huishoudens met minimaal één 
persoon van 65 jaar of ouder ontvangen een 
persoonlijke brief met de aanbieding. Daarnaast 
promoten we het product in huis-aan-huis flyers, 
in onze reismagazines en online. 

Naast, uiteraard, de verkoop van veel abonne-
menten, is het doel van deze campagne ook  
om ouderen laagdrempelig OV aan te bieden. 
Daarmee stimuleren we hen meer op pad te  
gaan en minder (alleen) thuis te zitten. 

Het 65+ Dalabonnement is te koop in de webshop. 
Na aankoop kan het abonnement op de persoon-
lijke OV-chipkaart worden geladen. 
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@Connexxion

Reis mee op Facebook
facebook.com/connexxion

Bent u nog geen 65+ en
wilt u ook voordelig reizen? 
Ga naar connexxion.nl/shop en vind
het reisproduct dat perfect bij ú past.

65+ dal-abonnement
Een jaar lang voordelig reizen in uw 
eigen regio voor maar € 99,-

Frank Bleijlevens (39) begon zes jaar geleden als manager vastgoed bij Connexxion. “Ik ben verantwoordelijk 
voor ruim driehonderd locaties door heel Nederland.” 
Binnen Connexxion is er één manager Vastgoed  
en die zorgt voor de huisvesting in alle concessies. 
“Dat is heel breed”, licht Frank Bleijlevens toe. “Het 
gaat om het huren en opleveren van verschillende 
soorten locaties. Van kleine gebouwtjes bij een 
eindpunt tot een grote werkplaats; van een 
stalling voor zestig bussen tot ons hoofdkantoor  
in Hilversum. Het is een behoorlijke uitdaging om 
daar in mijn eentje verantwoordelijk voor te zijn.”

Bij aanbestedingen voorziet Frank Bleijlevens  
het tenderteam van een huisvestingscalculatie.  
“Ik bekijk of we op huidige locaties kunnen uit-
breiden of moeten inkrimpen. Ook begroot ik wat 
er nodig is aan inrichting en alle faciliteiten die 
aanwezig moeten zijn, zoals bijvoorbeeld een 
tankinstallatie.”
Op kantoor werkt Frank alles uit. “Het is veel meer 
dan alleen huisvesting. We proberen een locatie te 

vinden die zo goed mogelijk aansluit bij het 
vervoerskundige plan. Als chauffeurs vanuit de 
stalling eerst een half uur met een lege bus naar 
het beginpunt van hun route moeten rijden, levert 
dat onnodige kosten op. Ook scheelt het nogal of 
we tien of zestig bussen moeten kunnen stallen. 
Het is iedere keer een grote puzzel om vanuit de 
dienstregeling de meest geschikte, meest duur-
zame en goedkoopste locatie te vinden. Deze 
diversiteit in mijn werk spreekt me enorm aan.”

Frank Bleijlevens werkt nauw samen met 
concessiemanagers, regiomanagers en collega’s 
van de afdeling Fleet & Facilities, die voor de 
inrichting zorgen. Van tankinstallatie tot stroom-
aansluiting, zij regelen dat. Daarnaast is hij vaak  
in gesprek met gemeenten en verhuurders over 
bestemmingsplannen, milieuvoorschriften en 
huurovereenkomsten. 

“Er is altijd wel ergens iets aan de hand, mijn 
dagen zijn nooit saai. Neem bijvoorbeeld concessie 
Zeeland. Door het uitstel van de definitieve 
gunning moest ik leveranciers lang in onzeker-
heid houden. Dat is soms lastig uit te leggen.” 

Zowel bij winst als verlies van concessies is er 
werk aan de winkel voor Frank. “Bij winst moet ik 
zorgen voor de locatie en dat de bussen kunnen 
rijden. De hoofdzaken moeten geregeld zijn; als je 
niet kunt tanken of de bussen niet kunt wassen, 
heb je een probleem. Bij verlies van een concessie 
moeten de locaties ontmanteld en opgeleverd 
worden.”
Alle grote locaties zoals stallingen en werk-
plaatsen heeft Frank Bleijlevens wel een keer 
bezocht. “Als ik wil weten hoe een locatie ook 
alweer in elkaar zit, gebruik ik Google Maps om 
mijn geheugen op te frissen. Heel handig!”

“Het is iedere keer weer een grote 
puzzel de beste locaties te vinden”

Bijzonder beroep

Naam: Frank Bleijlevens
Beroep: manager Vastgoed
Houdt ook van: wielrennen, drummen 
(in een band) en koken

Nieuwsuur, NPO2 (18 december 2014)
In deze uitzending kwam de ‘prijsoorlog’ 
in het leerlingenvervoer aan bod. CEO Bart 
Schmeink vertelt daarin dat gemeenten bij 
aanbestedingen steeds vaker alleen naar 
de prijs kijken wat ten koste gaat van de 
kwaliteit. Om te illustreren waarom het 
vervoer van -vaak kwetsbare- leerlingen zo 
belangrijk is, rijdt Bart mee op een rit van 
chauffeur Hans van den Braken (taxi-
vestiging Hilversum). 

Hart van Nederland, SBS6 en 
Nieuws, RTV Noord-Holland  
(6 januari 2015)
De 87-jarige paardenliefhebster 
mevrouw Kunnen had nog nooit 
een paard geknuffeld. Ze wilde 
dat dolgraag nog eens doen.  
Mentorchauffeur Henk Kwak 
maakte het ritje met mevrouw 
Kwak. 

Journaal, RTV Rijnmond 
(6 januari 2015)
Medewerkers van het Cleanteam 
Spijkenisse zorgen dat onze bussen 
extra schoon worden. Prettig voor 
onze passagiers én onze chauffeurs. 
Assistent-rayonmanager Marian 
Overgaauw vertelt over de inzet  
van deze cliënten van de sociale 
werkvoorziening De Welplaat.

De BZT-show, NPO3 (17 januari 2015)
Wie wint de weddenschap ‘bus  
trekken’? YouTube-bekendheid  
Enzo Knol of de elfjarige Angel? 
Met een beetje hulp (buiten beeld) 
van enkele medewerkers van het 
kinderprogramma, wint Angel die 
weddenschap natuurlijk!

Busje in beeld! 
De media weten ons heel regelmatig te vinden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een door ons  
uitgestuurd persbericht. Maar vaak ook met een verzoek om mee te werken aan een televisie- 
programma. Zolang dit past bij wat we willen uitstralen én het onze bedrijfsvoering niet in de weg  
zit, werken we daar graag aan mee. De oplettende kijker heeft de afgelopen periode regelmatig een  
OV- of taxibus van Connexxion op het scherm voorbij zien komen. We waren onder andere te zien in:


