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Vrijdagochtend 14 juli zei ik nog tegen mijn 
vrouw: ‘Ik zie je vanavond.’ Ik hield de deurklink 
net even wat langer vast, omdat ik me toen pas 
realiseerde dat Sjaak en Sieuw dat 
donderdagochtend ook gezegd moeten 
hebben thuis, toen ze nietsvermoedend naar 
hun werk gingen. Hoe onwerkelijk is het dan, 
om zelf niet meer thuis te komen en wat moet 
het voor hun vrouw en kinderen, familie, 
vrienden en collega’s een verschrikkelijk en leeg 
gevoel zijn om hen nooit meer te zien.

Werken moet 100 procent veilig zijn.  
Veilig voor lijf en leden, veilig voor je eigen 
gevoel, veilig om het gevoel te hebben dat  
je er echt bij hoort.

En dat laatste lieten we tijdens de twee 
uitvaarten ook zien met elkaar. Wat een 
indrukwekkende opkomst van collega’s, 
allemaal in uniform. Laten zien aan elkaar: we 
horen bij elkaar, we zorgen voor elkaar, we zijn 
er voor elkaar. En wat deed Frank van den Berge 
het ook goed, door twee keer te speechen, met 
een traan en een lach.

Wat er op Almere Buiten precies is gebeurd, 
weten we nog niet. Onderzoek zal dat moeten 
uitwijzen. 

Veiligheid vereist een continue aandacht.  
Om het vandaag heel goed te doen, en als we 
beter weten, het morgen ook beter te doen.. 
Dat je elkaar aan moet spreken, dat we moeten 
blijven leren, dat we moeten blijven trainen en 
oefenen, dat we er voor zorgen dat de 
omstandigheden waaronder we werken 
voortdurend worden verbeterd.

Ik ben er nog steeds kapot van. Als je naar je 
werk gaat, hoor je weer gewoon thuis te 
komen, zoals je thuis vertrokken bent. Dat deed 
mij die vrijdagochtend even teruglopen om 
mijn vrouw nog een kus te geven. Dat is de les 
die Sjaak en Sieuw mij hebben meegegeven. 

Bart Schmeink, CEO

Op de cover
Op de cover showen John Schuurman en 
Wim Purmer de nieuwe aanwinst bij Witte 
Kruis: een elektrische brancard. Door 
middel van deze e-brancards en een online 
gezondheidsportaal werkt Witte Kruis 
samen met haar medewerkers aan het eigen 
welzijn. De e-brancards zorgen ervoor dat de 
medewerkers fysiek minder zwaar worden 
belast tijdens het werk. Daarnaast krijgen zij 
door het gezondheidsportaal inzichtelijk wat zij 
zelf kunnen verbeteren aan hun gezondheid. Je 
leest er meer over op pagina 11.
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Inhoudsopgave

De wervingscampagne The Future Connexxion is niet alleen 
vernieuwend, maar ook behoorlijk succesvol. Rayonmanager Barry van 
der Elst: “We hebben op korte termijn 250 nieuwe buschauffeurs nodig 
en bijna de helft ging de afgelopen maanden al bij ons aan de slag.” 

Met een flitsend filmpje, grote billboards en via diverse social media zoekt 
Connexxion naar buschauffeurs voor de nieuwe concessie Amstelland-
Meerlanden. “In onze regio zitten de bussen overvol. Met ingang van de nieuwe 
concessie in december 2017 verhogen we de frequentie; op sommige trajecten 
gaat elke drie minuten een bus rijden. Daarnaast komen er dubbeldekkers en  
21 meter lange bussen.”

De campagne The Future Connexxion verspreidt zich als een olievlek. Nieuwe 
chauffeurs delen en liken het futuristische filmpje op social media.  
“We hebben ons met name gericht op jongeren”, vertelt Barry. “Maar we willen 
ook meer variatie op de bus, dus meer vrouwen en meer mensen met een   
niet-Nederlandse achtergrond.”
De nieuwe buschauffeurs ondergaan verschillende psychologische en medische 
tests bij uitzendbureau Consolid, voordat ze op sollicitatiegesprek komen.  
Barry: “Als ze daar ook doorheen komen, krijgen ze een interne opleiding en  
een uitdagende baan bij ons.”

Verandert het beroep van buschauffeur? Volgens Barry wel. “We krijgen het 
grootste elektrische wagenpark van Europa. Dat is heel anders rijden dan met 
een dieselbus. Bovendien wil Connexxion in de nabije toekomst ook toe naar 
‘werken on demand’. Je kunt dan zelf je diensten inplannen op de momenten 
waarop het jou uitkomt. Gewoon vanaf je smartphone. Heel flexibel en 
vernieuwend!”  ■

“ Buschauffeur is 
een ‘cool’ beroep”

Basisprincipe: Vernieuwen

Actueel

INDRUKWEKKEND 
AFSCHEID  
SIEUW EN SJAAK

Op woensdag 19 juli namen we afscheid 
van Sjaak Snelderwaard en Sieuw Soekhoe, 
onze collega’s die donderdag 13 juli bij een 
vreselijk bedrijfsongeval in Almere Buiten 
om het leven zijn gekomen. 

Twee uitvaarten op één dag. Beide heel 
indrukwekkend, met honderden belangstel-
lenden waaronder veel collega’s in uniform. 
Op die dag werd ook op alle vestigingen om 
12 uur twee minuten stilte gehouden. Frank 
van den Berge, concessiedirecteur voor onder 
andere Almere, sprak zowel op de begrafenis 
van Sieuw als op de crematie van Sjaak. Met 
warmte, verdriet, maar ook hier en daar een 
lach. Warme woorden aan de familie, vrien-
den, bekenden en collega’s van Sjaak en Sieuw. 

Het onderzoek naar dit vreselijke ongeval 
is nog steeds gaande. Dat wordt uitgevoerd 
door de Arbeidsinspectie. Hoe lang dit on-
derzoek gaat duren, is niet bekend. Wanneer 
er meer informatie te geven is, zullen we dit 
publiceren op intranet. ■

VEEL MEDIA- 
AANDACHT 
VOOR CHAUFFEURS-
TEKORT

Hiernaast lees je dat we nog 125 chauffeurs 
zoeken voor Amstelland-Meerlanden (AML). 
De zoektocht naar nieuwe collega’s is niet 
alleen regionaal; de hele OV-sector heeft te 
maken met veel chauffeurs die met pensi-
oen gaan. De NOS maakte er begin augustus 
een reportage over. Hierna verschenen veel 
berichten in de media over chauffeurstekor-
ten die mogelijk leiden tot het stilzetten van 
OV-lijnen. Gelukkig is van het stilzetten van 
bussen nog geen sprake, maar de werving 
van nieuwe chauffeurs gaat de komende jaren 
zeker spannend worden. Er wordt zeker niet 
over de grens gekeken; Connexxion gaat er-
van uit dat de oplossing van nieuwe chauffeurs 
in Nederland te vinden is. 
 
Kijk voor meer informatie op intranet. ■


