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Daan
Halte Klaprozenweg, Amsterdam
Reis je vaak met de bus? 
“Niet heel vaak. Eens per maand ongeveer,  
ik fiets meestal of reis per trein.” 

Het je wel eens iets bijzonders meegemaakt 
in de bus?
“Niet iets bijzonders. Ik vind het wel mooi om 
te zien als jongeren opstaan voor ouderen.”

Hoe ziet de bus van de toekomst eruit? 
“Ik heb een keer een concept gezien van een 
nieuw soort superbus, bedacht door Wubbo 
Ockels. Het was een soort racewagen, laag bij 
de grond en zo lang als een bus. Het had ook 
wel wat weg van een limousine. In elk geval 
was het een heel vet ding. Hij ging ook heel 
snel. Ik verwacht alleen niet dat deze bus ooit 
de stadsbus zal vervangen.” 

Degelijke zitting
wordt hippe tas!

De bekleding van 50 van onze bussen is op wel heel creatieve wijze hergebruikt. De onderneming 2ndare 
benaderde ons afgelopen zomer met een plan: om minder afval te produceren wilde het bekleding uit 
oude bussen recyclen tot nieuwe producten. Natuurlijk wilde Connexxion daar aan meewerken! En het 
resultaat is erg leuk: hippe shoppers, toilettassen en kussens van goede kwaliteit. In de loop van het jaar 
worden er nog kleine etuis aan de collectie toegevoegd.

Tweede leven voor busbekleding
2ndare is gestart als idee van een aantal 
studenten. Voor hun opleiding schreven zij een 
ondernemingsplan gericht op duurzaamheid. 
Toen ze met hun idee bij NS en Connexxion 
aanklopten, werd dat enthousiast ontvangen. 
Inmiddels is het bedrijf officieel bij de Kamer 
van Koophandel geregistreerd en staat Charlot 
Verheijen aan het roer. Charlot: “Bedrijven 
vernieuwen regelmatig hun interieur. Hierdoor 
ontstaat afval. Materialen als hout en metaal 
worden vaak gerecycled, maar bekleding 
belandt vaak in de afvalcontainer. Hierdoor 
gaan goede, sterke en mooie materialen 
verloren.” De producten van 2ndare zijn handgemaakt en worden -in beperkte oplages- verkocht. Als  
de verkoop van de producten goed loopt, levert Connexxion in de toekomst graag weer bekleding aan. 

Ook zo’n hip item hebben? Kijk op www.2ndare.nl.

Sinds januari dit jaar handelen ambulance-
verpleegkundigen meer naar eigen kennis en 
deskundigheid. Het ‘nieuwe protocol ambulances’ 
biedt nog betere patiëntenzorg. 

Ambulanceverpleegkundigen werken altijd in  
opdracht. Binnen elke ambulancedienst is daar-
voor een arts aangesteld. Medisch Manager 
Ambulancezorg Ricks Meppelder is zo’n arts. 
“Maar omdat ik niet bij de directe hulpverlening 
aanwezig ben, vervangt het protocol de 
opdracht. Ambulanceverpleegkundigen handelen 
vervolgens zelfstandig binnen deze afspraken, 

of wijken er gemotiveerd van af.”
Het nieuwe protocol zorgt ervoor dat de patiënt, 
voordat deze in het ziekenhuis aankomt, nog  
betere zorg krijgt. Ricks: “De nieuwe protocollen 
zijn op basis van internationale richtlijnen  
opgesteld. De patiënt ontvangt zorg waarvan  
internationaal is vastgesteld dat deze de beste is 
en minder afhankelijk is van de kwaliteit van (de 
parate kennis) van de individuele hulpverlener 
zelf.” Dit protocol geldt voor alle hulpverleners 
binnen de ambulancezorg en ketenpartners, zoals 
huisartsen en ziekenhuizen.

Ook onze collega’s op de meldkamers (112) werken 
met toenemende vaste afspraken, afgestemd 
op de partijen waarmee ze samenwerken, zoals 
bijvoorbeeld huisarts, brandweer en ziekenhuis. 
“Alles met het doel om de patiënt de optimale 
zorg te bieden”, benadrukt Ricks. “In een wereld 
waarin je mensen in nood helpt, wil je immers de 
best mogelijke zorg leveren.”

In de schijnwerpers
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“Onze afdeling vindt het de hoogste tijd om 
Marcel Frielink (48) eens een schouderklopje 
te geven”, vertelt Riejanne Beens (35), 
medewerkster verkoop bij Connexxion Tours. 
“Hij krijgt als regieplanner Tours veel over 
zich heen: als er een bus kapot is of als een 
bus onverhoopt niet op schema kan rijden 
bijvoorbeeld.” Maar als alles goed gaat, 
wordt hij nog wel eens vergeten. Mijn 
collega’s en ik vinden dat onterecht.” Marcel 
Frielink werkt al ruim 25 jaar bij Connexxion 
Tours en doet met name grootschalig 
vervoer bij evenementen.

“Marcel is een rustige man”, vertelt Riejanne. 
“Als je hem niks vraagt, hoor je hem niet. 
Maar als je dat wel doet, zegt hij eerlijk wat 
hij denkt; hij heeft een uitgesproken mening.”
Als Riejanne het vervoer van een schoolreisje 
naar de Efteling moet regelen voor zes-
honderd kinderen, dan springt Marcel bij om 
te kijken hoe ze dat het beste kunnen doen. 
“Marcel is de spin in het web en heeft een 
totaaloverzicht van de bussen in ons eigen 
wagenpark, maar ook in dat van andere 
vervoerders. Als we dubbeldekkers, rolstoel-
bussen of vip-bussen nodig hebben, weet  
hij precies waar je moet zijn. Hij heeft zeer 
goede en langdurige contacten met inhuur-
bedrijven waardoor ze hem ook meer gunnen. 
Hij krijgt het vaak veel makkelijker geregeld 
dan wij!”

Volgens Riejanne is Marcel onmisbaar voor 
de afdeling. “Hij is iemand waar je altijd op 
terug kunt vallen. We kunnen met al onze 
vragen bij hem terecht. Al zou ik hem om 
een broodje pindakaas vragen, hij zou het 
voor me regelen!”

“Marcel krijgt 
het makkelijker 
geregeld dan wij”

Nieuw protocol ambulanceverpleegkundigen


