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Actueel

De gemiddelde leeftijd van buschauffeurs Noord-
Holland Noord is hoog. Daarbij komt dat er over 
een langere periode sprake is van een hoog 
verzuim percentage. “Een preventief programma 
zou de oplossing kunnen zijn naar een gezonde en 
vitale toekomst”, zegt Rob Gorthuis. 
Samen met vitaliteitsbureau Vitalics is een pro -
gramma opgesteld waarvoor 45 werknemers - op 

Vitaliteit: gezond blijven bij Connexxion
Op initiatief van HR-manager Jasper Mulder (regio Noord-West) en rayon-
manager Rob Gorthuis (Noord-Holland Noord) is begin 2015 in Noord-Holland 
Noord voor OV gestart met het programma ‘Vitaliteit’. “Iedereen moet steeds 
langer werken. Wij voelen ons als werkgever medeverantwoordelijk voor het op 
een vitale manier behalen van de eindstreep”, vertelt Jasper Mulder.

vrijwillige basis - zich hebben aangemeld. Het 
komende half jaar gaan zij onder begeleiding van 
professionele trainers bewegen; wandelen, hard -
lopen en spieroefeningen doen. Daarnaast zijn er 
workshops over thema’s als omgaan met stress en 
gezond koken. Rob Gorthuis: “Het draaien van 
wisselende diensten is van grote invloed op je 
gezondheid. We hopen dat onze chauffeurs door 

dit programma hun leefstijl aanpassen, vaker gaan 
bewegen en zich ervan bewust worden welke 
gezondheidsrisico’s ze lopen.” 

Het uiteindelijke doel is dat iedereen gezond blijft 
en het verzuimpercentage omlaag gaat. Over een 
half jaar worden de resultaten van het program ma 
‘Vitaliteit’ geëvalueerd. “Hopelijk werkt het preven -
tief en kunnen we in de toekomst met een tweede 
groep van start. Wie weet kan het program ma ooit 
binnen heel Connexxion aangeboden worden”, 
zegt Rob Gorthuis. “De rayonleiding doet trouwens 
zelf ook mee, want goed voorbeeld doet goed 
volgen. Het werkt stimulerend om samen te 
sporten!”

Binnen OV gaat binnenkort een breed vitaliteits programma van start. Lees meer op pagina 4. 

Om daar goed op in te kunnen spelen, zijn we 
gestart met een pilot ‘webcare’. Het webcare team 
zorgt ervoor dat we via social media altijd 
bereikbaar zijn tijdens dienstregelinguren en dat 
we heel snel reageren. Dat begint dus al ’s och -
tends vroeg op het ROV. Daar zitten de Reisinfor-
manten klaar om vragen tijdens de spitsuren te 

beantwoorden. Overdag zorgen Klantenservice-
mede werkers voor het beantwoorden van vragen. 
’s Avonds nemen de reisinformanten het weer 
over. De beheerders van het webcareteam zorgen 
voor begeleiding en monitoring.
De pilot duurt tot eind dit jaar. We onderzoeken 

onder meer welke werkwijze het meest efficiënt 
is. Daarna hopen we definitief door te kunnen 
gaan met webcare. Reizigers zijn er in elk geval 
blij mee!

Meer informatie via a.verdonk@connexxion.nl

Het Connexxion 
Webcareteam

Even Facebook checken, kijken wat ‘hot’ op Twitter is. Social media zit 
ingebakken in ons leven. Connexxion is ook al jarenlang actief op social 
media. Onze reizigers weten ons daar steeds beter te vinden. Met 
vragen, opmerkingen en klachten. En niet alleen tijdens kantooruren!
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