
 

 

Een terugblik en een vooruitblik.. 
Tussen 26 september en 4 oktober heb ik vele van 

jullie mogen ontmoeten in de regio Veluwe Zuid. Het 

was fijn om jullie in groten getale te mogen 

verwelkomen en ik hoop dat jullie aan deze 

informatiebijeenkomsten een ‘goed’ gevoel hebben 

overgehouden.  

Het is altijd even wennen aan elkaar, aan een ander 

bedrijf en aan nieuwe collega’s die er naar uit kijken 

om met jullie te mogen gaan samenwerken op korte 

termijn. 

We hebben al wat informatie met jullie kunnen delen 

en de komende weken zullen we daar waar er nieuws 

of andere ontwikkelingen te melden zijn, jullie zeker 

blijven informeren. We weten nog niet alles, maar wat 

we wel weten delen we op onze website. Vragen over 

jouw individuele situatie kunnen we pas op een later 

moment concreet beantwoorden. 

 

Het verhaal wat we met jullie gedeeld hebben is geen 

ideaal plaatje, dat besef ik me. Maar ideaal plaatjes 

kunnen we niet beloven. We beloven wel dat we er 

samen met jullie wat moois van gaan maken; met 

elkaar en voor onze reizigers! 

 

Doen wat je belooft! 

 

Ruilproces 

Hermes vindt het belangrijk om een ruilproces tussen 

chauffeurs mogelijk te maken, met het doel om meer 

rekening te houden met voorkeuren in locatie van 

medewerkers. Op dit moment wordt met de bonden en 

de betrokken vervoerders besproken hoe deze 

ruilprocedure eruit komt te zien. Zo snel mogelijk wordt 

hierover gecommuniceerd. Het spreekt voor zich dat 

we nieuwe collega’s uit Harderwijk en Vaassen graag 

ontmoeten als nieuwe medewerkers! We zien jullie 

ook graag op de bijeenkomst van 18 oktober a.s. 

 

 

 

 

 

Artikel 40 overleg 

Het eerste artikel 40 overleg Veluwe Zuid met de 

vakorganisaties en Keolis heeft in Arnhem op 5 

oktober plaatsgevonden. 

Met als doel gezamenlijk ervoor te zorgen dat er een 

soepele overgang van medewerkers van Keolis naar 

Hermes gaat plaatsvinden.  

Verlof en dossier overdracht, vakantieplanning en een 

juiste salarisstrook zijn de bekende en belangrijke 

onderwerpen. Gemaakte afspraken worden in dit 

overleg uitgewerkt, vastgelegd en gecommuniceerd. 

 

 
 

Dienstregeling Veluwe Zuid 

Provincie Gelderland is dinsdag 11 oktober akkoord 

gegaan met ons voorstel voor de dienstregeling per 11 

december 2022. De volgende stap is nu dat wij de 

roosters gaan samenstellen en bespreken met een 

commissie die is samengesteld vanuit de OR Hermes 

en Keolis.  
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Uitzendkrachten zijn van harte welkom  

Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben we verteld 

dat er voldoende mogelijkheden zijn voor 

uitzendkrachten binnen ons bedrijf Hermes/Transdev. 

Ervaren buschauffeurs bieden wij dan ook graag een 

vast dienstverband aan. Kijk voor meer informatie op 

de site www.wijzijntransdev.nl/hermesvz     

 

We zijn benieuwd naar jou!  

Daarom organiseren we op 18 oktober van 19:00 uur 

tot 21:00 uur een extra informatiebijeenkomst in 

Apeldoorn. Na de 4 sessies van de afgelopen maand 

willen wij iedereen uit Vaassen, Harderwijk en alle 

anderen die eerder niet aanwezig konden zijn, nog 

een extra mogelijkheid bieden om ons verhaal te 

horen. Én natuurlijk de vragen te stellen die bij jullie 

aanwezig zijn. 

 

De sessie wordt gehouden in Van der Valk Apeldoorn, 

Landgoedbaan 26 Apeldoorn. Wil je je aanmelden? 

Dat kan via dit formulier. 

 

Om jullie verder van informatie te kunnen voorzien, 

hebben we een website gemaakt waar je in de 

komende weken veel terug kunt lezen en waar veel 

gestelde vragen beantwoord worden. Kijk even op 

www.wijzijntransdev.nl/hermesvz     

 

Als je na het lezen van de informatie op de website 

nog algemene vragen hebt, aarzel dan niet deze nog 

te stellen. Het e-mailadres luidt: 

veluwezuid@hermes.nl 

 

Verder rest het mij om jullie nogmaals te melden dat 

wij jullie graag zekerheid bieden en een warm en 

geborgen gevoel ‘samen’ en met alle collega’s in onze 

regio.   

 

Martijn Mentink,  

Regiodirecteur Transdev Zuidoost 

Hermes | Connexxion 

 

 

 

 

 

Bezoek onze website voor de meest gestelde vragen en ‘up to date’ informatie op: 

www.wijzijntransdev.nl/hermesvz of stuur een e-mail als je individuele vragen hebt aan 

veluwezuid@hermes.nl 
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