
 

 

We komen op stoom… 
Na mijn eerste nieuwsbrief zijn er weer veel (nieuwe) 
acties in gang gezet en lopend. Zo’n nieuwe 
concessie inrichten is ‘hard werken’, maar we gaan 
het zeker redden. We hebben een gedegen team 
collega’s; experts op een bepaald vakgebied ingezet, 
die gezamenlijk een stukje van de keten oppakken en 
daarvoor ook verantwoordelijk zijn. Er is heel veel in te 
regelen en ieder team werkt aan een groot aantal 
onderwerpen die komen kijken bij het inrichten van de 
nieuwe concessie. Wekelijks wordt er vergaderd, terug 
gekoppeld, worden er acties besproken en/of 
afgerond. En daarover wordt dan ook weer met jullie 
gecommuniceerd.  
Hou de website www.wijzijntransdev.nl/hermesvz in de 
gaten en ook de ‘veelgestelde vragen’.  Er zijn en 
worden nog steeds goede vragen gesteld en er is 
wederzijds veel vertrouwen. Natuurlijk is nog niet alles 
‘knip en klaar’ (in)geregeld en soms zijn nog niet alle 
antwoorden op jullie vragen helder omdat er nog 
overleg voor nodig is, maar als er vragen zijn vanuit 
jullie, trek dan vooral aan de bel! Je kunt je vragen 
stellen via de veluwezuid@hermes.nl 
 
Uit de gesprekken die ik en mijn collega’s met jullie 
hebben mogen voeren valt met name jullie enorme 
betrokkenheid op. Dat is erg fijn om te mogen ervaren. 
We moeten en gaan het ‘samen’ doen! 
 
 

Martijn Mentink,  
Regiodirecteur Transdev Zuidoost 

Hermes | Connexxion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbereiding bussen in volle 
gang 
Tijdens de informatiebijeenkomsten hebben we jullie 
verteld met welke bussen Hermes straks gaat rijden 
binnen de concessie Veluwe Zuid. Op dit moment wordt 
er op het garageterrein aan de Westervoortsedijk door 
veel collega's hard gewerkt om alles op tijd klaar te 
krijgen. De bussen komen uit diverse andere 
concessies die vrijgemaakt. De bussen worden 
allemaal in de witte RRReis huisstijl opgeleverd.  
Het wagenpark van de concessie Veluwe Zuid zal 
bestaan uit 12, 18 en 21 mtr bussen. 
Hier alvast een klein voorproefje hoe de bussen er na 
de ‘face-lift’uit komen te zien.  
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Ruilprocedure 
Naar aanleiding van de verdeling van medewerkers 
tussen IJssel-Vecht en Veluwe Zuid hebben EBS en 
Hermes een ruilproces opgezet. Hiermee werd het 
mogelijk om als medewerker toebedeeld aan Hermes, 
aan te geven dat je over zou willen gaan naar EBS, of 
andersom. Bij de aanmeldingen die zijn ontvangen bij 
EBS en Hermes zijn er ruilverzoeken gedaan met een 
‘ruilpartner’ en zonder ‘ruilpartner’.  
Het ruilproces, afgesproken met de vakbonden en 
vormgegeven door de twee betrokken werkgevers is 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. 
Omdat het aantal gevraagde ruilverzoeken niet 
gelijkmatig verdeeld is over beide vervoerders hebben 
we helaas niet iedereen met een ruilverzoek tegemoet 
kunnen komen. Afgelopen week is dit proces afgerond 
en hebben wij iedereen geïnformeerd over de uitkomst.  
 
Diensten en Roosters  
Nadat de laatste finale afspraken met de Provincie zijn 
gemaakt over de dienstregeling vanaf 11 december 
wordt nu de laatste hand gelegd aan diensten en 
roosters. Hierin hebben wij voorkeuren en bestaande 
afspraken zoveel mogelijk proberen mee te nemen. In 
de week van 1 november staan afspraken gepland met 
de OR om de diensten en roosters te bespreken.  
 
Opleiding rijden met 21 meter bussen 
Voor alle chauffeurs die straks gaan rijden in een 21 
meter bus, wordt een opleiding verzorgd. Deze 
opleiding staat gepland vanaf maandag 7 tot vrijdag 25 
november 2022. Instructeur Jan Lagerweij is dan 
aanwezig om jullie te leren rijden met deze bus. Ook 
neemt hij jullie mee in de ervaringen die zijn opgedaan 
tijdens het proefrijden. Het traject kent namelijk aantal 
punten waar extra zorgvuldigheid benodigd is.  
Jullie worden ingepland om deze opleiding te volgen, 
communicatie volgt vanuit Tom Aben.  
 
Inloopdagen ‘Werken bij Hermes’. 
Hermes maakt zoals jullie weten gebruik van andere 
systemen op de bus dan jullie nu gewend zijn. Om jullie 
wegwijs te maken hierin worden ‘Inloopdagen Werken 
bij Hermes’ ingepland. Op een aantal middagen kunnen 
jullie binnenlopen op de vestigingen in Ede en 
Apeldoorn om kennis te maken met de systemen, de 
bussen maar ook in het samenwerken met het ROV.  
 
 

 
 
 
Het Regiecentrum Openbaar Vervoer ondersteunt 
chauffeurs en rayons in het uitvoeren van hun 
dagelijkse werkzaamheden, van het uitstippelen van 
plotselinge omleidingen tot assistentie inroepen bij 
calamiteiten. 
Daarnaast worden er die middagen ook nog een aantal 
andere onderwerpen besproken.  
Deze sessies zijn interactief. Zo kunnen jullie terecht 
met jullie vragen maar kunnen wij vanuit Hermes jullie 
wegwijs maken in een aantal zaken.  
De sessies worden gehouden op de volgende 
momenten: 
  
 Maandag 14 november   13.00 – 17.00 uur Ede 
 Woensdag 16 november 13.00 – 17.00 uur Ede 
 Donderdag 17 november 13.00 – 17.00 uur Apeldoorn 
 Maandag 21 november 13.00 – 17.00  uur Apeldoorn 
 Donderdag 24 november 13.00 – 17.00 uur Ede 
 

Passen nieuwe uniformen 
In de week van 24 oktober is er zowel in Ede als in 
Apeldoorn gepast voor de nieuwe uniformen. Al vele 
collega’s zijn langs geweest op 1 van de vestigingen.   
 

 
 
Donderdag 3 november staat er een sessie in Ede 
gepland om te passen en maten op te nemen.  
 
Ben je nog niet geweest? Je bent van harte welkom 
tussen 13.00 en 17.00 uur!  
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Wij zoeken nieuwe collega buschauffeurs 
In december gaan wij rijden in de concessie Veluwe 
Zuid. Uiteraard zijn alle buschauffeurs die in dit gebied 
nu rijden van harte welkom om voor ons te rijden. Wij 
hebben ook vacatures, voor buschauffeurs, monteurs 
en anderen. In Veluwe Zuid en in andere gebieden 
zoals onder andere in omgeving Nijmegen, Arnhem en 
Eindhoven zijn ook wij dus op zoek naar nieuwe 
mensen. 
  
Op 19 november organiseren wij een ‘Ik bestuur de bus’ 
dag in Apeldoorn voor geïnteresseerden voor het vak 
van buschauffeur. Kijk voor meer informatie op 
https://www.ikbestuurdebus.nl  Ook buiten deze dag 
om, is het voor iedereen die bij Hermes/Transdev wil 
komen werken, mogelijk om op een vacature te 
reageren via www.werkenbijtransdev.nl 
 
 

 


