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Betrokken 
    avonturier 
Als klein jongetje was Jack van Diesen (52) een avonturier en wilde hij 
de wereld ontdekken. Dertien jaar geleden werd hij buschauffeur in de 
regio Eindhoven-Helmond. Hij maakt veel mee op de bus, maar ook in zijn 
vrije tijd. Door zijn vrijwilligerswerk is hij onder andere betrokken bij de 
kinderen van Batouri, Kameroen. 

“Ik ben altijd betrokken geweest, dat zit in mijn karakter. Ik voel me verantwoordelijk voor de bus en 
de reizigers. Als een oudere dame instapt, rijd ik pas weg wanneer zij zit. Aan het eind van mijn dienst 
loop ik door de bus om kranten en afval op te ruimen. Zonder die betrokkenheid wordt het een chaos. 
Via mijn vrijwilligerswerk voor ‘Stichting Vriendenkring Deurne-Leszno’ kwam ik in contact met 
‘Terug naar Batouri’, een ontwikkelingsorganisatie die projecten uitvoert in Kameroen. Momenteel 
zamel ik oude mobieltjes in voor dit goede doel. Met de opbrengst maken we bijvoorbeeld water-
putten. Ook doneer ik mijn opbrengst van het Rij Wijzer-project en ik roep mijn collega’s op om 
hetzelfde te doen. Hier zuiniger rijden en daar kinderen helpen; dat is nog eens betrokkenheid bij  
de maatschappij!” 

Heb jij nog een oud mobieltje liggen of wil je op een andere manier een bijdrage leveren? 
Neem dan contact op met Jack: j.v.diesen@hetnet.nl of www.terugnaarbatouri.com.

Groep 4 van basisschool De Vesting in Barneveld maakte begin februari een treinreisje met de 
Valleilijn. Dit deden ze voor een taalproject over het openbaar vervoer. De zevenjarigen leerden 
woorden als wagon, treinstel, coupé, enkele reis en retour. Juf Marieke van den Brink: “Ik organiseer 
graag uitjes met de kinderen, want je onthoudt alles nu eenmaal beter als je het zelf hebt gezien  
en gedaan!” De kinderen én hun begeleiders hebben er van genoten. Volgend jaar weer!

Column
In iedere Connected bieden we een collega ruimte 
om zelf over een onderwerp te schrijven. De column 
wisselt per editie. Deze keer Willem Schulenberg. 
Wil jij ook een bijdrage leveren? Neem dan contact 
op via redactie@connexxion.nl. 
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Cultuur
Binnen Connexxion wordt veel gesproken over 
cultuur en leiderschap. Dat gaat, denk ik, over 
zorgen voor meer vertrouwen van ‘onderaf’ en 
meer betrokkenheid van ‘bovenaf’. De directie en 
de OR hebben daar ondersteuning bij nodig. Toch 
denk ik soms: ‘Dit moeten we toch zelf kunnen?’ 
Gewoon, op basis van wederzijds respect en 
vertrouwen. Misschien kunnen we een voorbeeld 
nemen aan onderstaand, waargebeurd, verhaal:
Ik ken een scoutinggroep, kids van 16 t/m 18 jaar, 
die wekelijks onder begeleiding samenkomen en 
leuke activiteiten organiseren. Maar helaas: een 
van hen wordt ziek en zal niet meer beter worden. 
Toch blijft deze zieke jongen positief. En de groep 
helpt hem bij de dingen die hij nog wil doen. Straks 
brengen ze hem, heel zwaar, naar zijn laatste 
rustplaats. Met die wetenschap hebben de kids 
het moeilijk, maar ze blijven sterk. En als ze 
verdrietig zijn of boos, dan is daar de begeleiding 
die hen opvangt. Ze halen een knuffel of huilen 
even uit. Maar soms krijgen ze ook een tik op de 
vingers: want ze hebben meer verantwoordelijk-
heden dan alleen de jongen. School moet ook 
doorgaan! 

Dit is voor mij cultuur en leiderschap zoals het  
zou moeten: er zijn voor elkaar, maar elkaar ook 
scherp houden als dat nodig is. En dat allemaal  
op eigen kracht!

Willem Schulenberg
Voorzitter OR Taxi en lid Centrale OR

HIJ is binnen! 
We zijn blij. Want de concessie Haarlem-IJmond 2016-2025 is voor-
lopig aan ons gegund! Het was enorm spannend, want de provincie 
Noord-Holland beoordeelde ons aanbestedingsaanbod met exact 
evenveel punten als het aanbod van Syntus. Via loting hebben wij 
vervolgens gewonnen. Die mogelijkheid van loting was al in het 
bestek aangegeven.

Als de gunning definitief wordt, dat weten we 
op 3 maart, is Haarlem-IJmond de komende 
tien jaar verzekerd van kwalitatief hoogwaardig 
en betrouwbaar vervoer. Bovendien wordt het 
de concessie met de laagste CO2-uitstoot van 
Nederland door onder meer de gefaseerde 
inzet van 78 elektrische bussen. 

Bart Schmeink: “Ik ben enorm trots op ons aanbod, want het zit barstensvol innovaties en nieuwe 
ideeën. Als de gunning definitief is, vertel ik jullie graag alle ins en outs. Dat kan nu helaas nog niet, 
want belanghebbenden kunnen nog tot 3 maart 2015 bezwaar aantekenen. Het is ook de reden 
waarom we er ook via andere kanalen terughoudend over hebben gecommuniceerd.” 

Opening station Barneveld Zuid
De treinen van de Valleilijn stoppen sinds maandag 2 februari ook op station Barneveld Zuid. Het 
nieuwe station ligt tussen de bestaande stations Barneveld Centrum en Lunteren op het traject 
Amersfoort - Ede-Wageningen. Met de komst van Barneveld Zuid is de Barneveldse nieuwbouwwijk 
Veller, die vlak langs de spoorlijn ligt en nog volop in ontwikkeling is, goed bereikbaar geworden 
met het openbaar vervoer. Doordeweeks stoppen de treinen vier keer per uur op Barneveld Zuid. 

Van een kippenlijn, zoals  
de Valleilijn vroeger werd 
genoemd, is totaal geen 
sprake meer. Dagelijks maken 
circa 9.000 reizigers gebruik 
van de lijn. We hopen onze 
dienstverlening de komende 
jaren dan ook verder uit te 
breiden met een kwartiers-
dienst richting Ede-
Wageningen. En wellicht 
kunnen we in de toekomst 
zelfs doorrijden naar Arnhem. 
Het beheer van het station 
wordt uitgevoerd door 
medewerkers van de stichting 
Ons Bedrijf Barneveld. De 
stichting helpt mensen met een verstandelijke beperking of langdurig werklozen aan een baan. 
Zij zullen het station schoonhouden en in de kiosk werken. Ook is er het wijkcentrum gevestigd. 


