
32

Onze kernwaarden | Servicegericht

Op de cover

2

Inhoud
Honderd stille, schone krachten 4
Hoog bezoek bij Witte Kruis 5
De kennis van Transdev 
maakt ons sterker 6
Bijzonder beroep: milieu-
coördinator Wim Cotugno 9
Teamwork: OV-regioteam NW 10
Het jaar 2014 in cijfers 12
Brons voor Huub 14
Cateringteam IJsselmuiden  17
In de schijnwerpers 19
Puzzel | Social media 20

Column
In iedere Connected bieden we een collega ruimte 
om zelf over een onderwerp te schrijven. De column 
wisselt per editie. Deze keer Rick de Vries. 
Wil jij ook een bijdrage leveren? Neem dan contact 
op via redactie@connexxion.nl. 

Signore Connezione 
 
Ik ben altijd overtuigd autorijder geweest. Als 
iemand mij de bus in probeerde te praten, wierp 
ik alle clichés in de strijd: in de auto heb je je eigen 
ruimte, is het droog, heb je onafhankelijkheid, enz. 
Sinds ik als marketeer in de regio Amsterdam 
werk, heb ik mij verdiept in de argumenten vóór 
het OV. Die heb ik inmiddels meer dan genoeg. 

Ik word graag gezien op verjaardagen. Niet alleen 
omdat ik zo gezellig kan zijn, maar ook omdat OV 
zo’n heerlijk item is. Het leukste zijn gesprekken 
met mensen die nooit de bus nemen. Het is net 
als met mensen die Italië een waardeloos 
vakantieland vinden. Als je vraagt: “Ben je er wel 
eens geweest?”, is het antwoord vaak “Nee”. Als je 
dan vertelt over het goede eten, de fijne wijn en 
de sfeervolle dorpjes, komt er vaak iets los in een 
vastgeroest oordeel. Zo ook met de niet-busser: 
‘Parkeren in Amsterdam is inderdaad duur’ en 
‘Gezellig is anders als je de Bob moet zijn’, klinken 
mij als (Italiaanse) muziek in de oren. Tegen de tijd 
dat de (Buitoni)toastjes worden geserveerd, heb ik 
vaak wel iemand gevonden die ‘het wel eens wil 
proberen’. Missie geslaagd! 

Een vriendin noemde me trouwens ‘Mister 
Connexxion’. Een geuzentitel die ik graag draag. 
In het Italiaans klinkt het helemaal lekker: 
‘Signore Connezione!’ En daar rijd ik dan deze 
zomer wel met de auto naartoe.

Rick de Vries
Concessiemarketeer
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“Mensen zijn dolgelukkig 
als ze hun spullen terugkrijgen”

Anita Lamper (53) is administratief medewerker bij rayon Schiphol, een 
groot rayon met 360 chauffeurs en 120 bussen. Anita is verantwoor de-
lijk voor de kas, de verkoopapparaten en klachtenafhandeling. Maar 
ook voor het vinden van de rechtmatige eigenaren van gevonden 
voorwerpen.
“Onze reizigers laten veel spullen achter in de bus. Van paraplu’s en laptops tot kinderwagens en 
kleding, er wordt van alles gevonden door de chauffeurs. Jaarlijks vinden we 100 à 150 mobiele 
telefoons. Ik probeer altijd ‘papa’ of ‘mama’ uit de lijst met contactpersonen te bellen. Als dat niet 
lukt, leg ik de telefoon een paar dagen op mijn bureau in de hoop dat de eigenaar zijn eigen telefoon 
belt. Mensen zijn vaak dolgelukkig als ze aan de balie hun telefoon, tas of portemonnee weer 
terugkrijgen. Ik heb zelfs wel eens een tas opgestuurd naar iemand die inmiddels weer terug was 
naar Australië. Er kwam ook een keer een handtas binnen die van mijn vroegere huisarts bleek te zijn! 
Laatst belde een oudere dame die een cadeautje van haar kleinkinderen in de bus had laten liggen. 
Ze was slecht ter been en woonde in de buurt. Ik kwam er bijna langs op weg naar huis, dus toen heb 
ik het even afgegeven. Ze was zo blij! Servicegericht werken hoort erbij; je helpt de klant gewoon. 
Gevonden voorwerpen die niet worden opgehaald, geven we aan het goede doel. Een organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld.” 

Taxi zet uniek spel in 
bij leerlingenvervoer
Scholieren die gebruikmaken van het leerlingenvervoer hebben baat bij een rustige taxirit, zonder 
pesten of incidenten. Connexxion wil goed gedrag belonen, omdat dat nu eenmaal beter werkt dan 
een standje. Daarom heeft Connexxion het afgelopen jaar hard gewerkt aan een positief belonings-
systeem. Dit is het Obaké-spel geworden. 

Trolley 2.0 
Een trolleybus die zichzelf oplaadt tijdens het rijden en daarmee ook buiten 
het trolleynetwerk verder kan rijden. Zonder diesel of gas. In Arnhem werken 
ze aan een techniek die dit mogelijk moet maken. 
In opdracht van de gemeente Arnhem worden op dit moment twee gelede trolleybussen van 
Connexxion omgebouwd: de hulp-brandstofmotor (aggregaat) wordt eruit gehaald en vervangen 
door een batterijpakket. Dit batterijpakket laadt zichzelf op via de bovenleiding van het bestaande 
trolleynetwerk en verzamelt zo genoeg energie om tien kilometer zonder bovenleiding door te 
rijden. Zo kunnen ook de haltes buiten het trolleynetwerk aangedaan worden zonder brandstof te 
gebruiken.

Testfase 
Het Arnhemse bedrijf EL-KW werkt momen-
teel aan het ombouwen van de bussen. 
Eind 2015, begin 2016 moet het project klaar 
zijn. Dan begint de testfase waarin Trolley 
2.0 pilotbussen door Arnhem gaan rijden 
om te onderzoeken welk type batterij en 
aandrijftechniek het meest geschikt zijn. 
Deze techniek kan vervolgens gebruikt 
worden bij de aanschaf van nieuwe trolley-
bussen. Verschillende steden in binnen- en 
buitenland hebben al interesse getoond! 

Begin maart deden zo’n twintig 
collega’s in twee teams mee aan 
de Mud Masters, een hindernis-
parcours in Haarlem mermeer 
gebaseerd op een mariniers-
stormbaan. 6, 12 of 18 kilometer 
ploegden de mannen en 
vrouwen door modderige 
sloten, klommen ze over hoge 
muren of hingen ze onderste-
boven aan touwen. Een be hoor -
lijke beproeving, maar samen 
stonden ze sterk! Een prachtig 
initiatief waar teamspirit 
belangrijker was dan winnen. 
Connexxion juicht dit soort 
sportieve en gezonde 
initiatieven van harte toe. 

Wil jij ook meedoen aan een 
spor tief evenement met collega’s? 
Informeer dan eens bij je leiding-
gevende naar de mogelijkheden. 

Obaké is ontwikkeld in samenwerking met concept-
ontwikkelaar License House en ZMOK-school De Pels 

uit Utrecht. Wekelijks deelt de chauffeur 
Obaké-kaarten uit aan leerlingen die 
zich goed hebben gedragen. Op deze 

kaarten staan leuke figuren die in een 
speciale verzamelmap kunnen worden 

bewaard. Ook is een bijpassend online 
bordspel ontwikkeld dat op de computer, 

tablet of smartphone kan worden gespeeld. 
Eind maart is een pilot gestart op vijftien 

routes. De chauffeurs staan achter het nieuwe 
belonings systeem en zien het als een positieve 

ontwikkeling binnen het leerlingenvervoer. Ook tal van scholen en gemeenten (opdrachtgevers) 
hebben inmiddels enthousiast gereageerd op dit initiatief. 

Monique Bosscher en Jacqueline Veldkamp


