
2

Onze kernwaarden | Ambitie

Op de cover

2

Inhoud
Busbal, mis ’m niet 4
Jouw nieuws in Mijn HRM 5
Nieuwe taxi-organisatie 6
Teamwork 8
Taxi toekomstproof met RBS 2.0 10
Bijzonder beroep: 
vervoerkundige 11
Korting op ziektekosten 12
De dag van Jozef Schonenberg 13
Huwelijksaanzoek 14
Een mooi en goed mens 15
Puzzel | Social media 16

Ambitie 
geeft mij energie!

Michael de Ruiter (41) begon twaalf jaar geleden als tendermede werker 
bij Taxi. Eens in de twee tot drie jaar veranderde hij van functie en maakte 
hij een stap voorwaarts. Inmiddels is hij Vice President of Operational 
Management bij Transdev, de Franse moederorganisatie van Connexxion.

“Ambitieus ben ik altijd al geweest. Op sportgebied wilde ik de beste zijn; ik deed op het hoogste 
niveau aan atletiek en kon slecht tegen mijn verlies. Leiding geven, voorop lopen en richting bepalen: 
het zit van nature in mij. Zelfs tijdens een motorweekend met vrienden, rijd ik voorop. Ik heb logistiek 
en economie gestudeerd en droomde altijd al van een internationale carrière. Mijn ambitie is een 
hogere managementfunctie binnen een multinational, omdat je daar meer kansen hebt om jezelf 
breed te ontwikkelen. Als ik het druk heb en uitgedaagd word, ben ik in mijn element. Door gezamen-
lijke ambitie kun je een bedrijf in zijn totaliteit verder helpen. Je hebt niks aan individueel succes dat 
niet bijdraagt aan het totaal. Doelen en ambities nastreven ten koste van anderen past mij al helemaal 
niet. Niet iedereen is natuurlijk even ambitieus; mensen kijken op verschillende manieren tegen werk 
en privé aan. Belangrijker dan ambitie is dat iedereen zijn afspraken nakomt en zich verantwoordelijk 
voelt voor datgene wat hij doet.”

Terwijl de een de laatste 
vakantiedagen in december 
opmaakt, moet de ander 
gewoon werken tijdens de 
feestdagen. Sommige 
collega’s vinden het juist 
prettig om tijdens deze 
dagen te werken. Er hangt 
in deze tijd een speciale 
-gemoedelijke- sfeer. En, 
natuurlijk laten wij onze 
reizigers en patiënten niet 
in de kou staan. 
Collega’s van taxivestiging 
Hilversum maken er een 
klein feestje van en wensen 
alle collega’s goede 
feestdagen toe.

Ook Connected wenst 
alle collega’s fijne 
kerstdagen en een 
gelukkig nieuwjaar!
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