
 

 

De start van Veluwe Zuid 
Dag collega’s, 

 

Sinds 6 dagen werken we samen in de concessie 

Veluwe Zuid. Ik ben trots op het voltallige team dat de 

start heeft voorbereid, maar ook zeker ben ik trots op 

de manier waarop jullie allemaal aan de slag zijn 

gegaan, vanaf afgelopen zondag. Het verloopt zeker 

nog niet allemaal vlekkeloos en we werken hard aan 

een aantal verbeteringen. Maar van horen zeggen 

geeft een en ander vergeleken met eerder concessie-

wisselingen een positief beeld.  Dat te mogen horen 

stemt mij enorm positief. 

 

Zelf vond ik het een machtig beeld om colonnes bussen 

te zien, die zaterdag van Apeldoorn naar Ede reden. 

Ook zondagochtend vroeg in Wageningen het gevoel 

opnieuw te beginnen. ‘Die nieuwe 21 bussen gaat dat 

wel goed’? Een nieuwe sensatie. En natuurlijk ging dat 

goed. Maar even zo natuurlijk gingen er ook dingen mis. 

Inchecken gaat niet altijd vlekkeloos, de bussen zijn 

bevroren en nog een lijstje met andere verbeterpunten.  

 

In deze nieuwsbrief lees je over de wat er nog staat te 

gebeuren en wat we aan het verbeteren zijn. Het lijkt 

me goed dat we deze informatie ook met jullie delen en 

vooral (snel) oplossen. Mooi om te zien hoe we 

allemaal flexibel zijn en klaar staan voor onze reizigers. 

Jullie zijn onze ambassadeurs en het vertrouwde 

gezicht op onze buslijnen. 

Voor nu blijf je inspannen en geef vooral aan wat er 

beter kan. Er staan hiervoor borden in de 

opkomstlocaties.  

 

 

Bij de start van de concessie heeft onze collega Bart 

van Leersum van Transdev Corporate Communicatie 

een video en foto’s gemaakt. De links naar het 

intranetartikel en de pagina waar de overige informatie 

staat vinden jullie via onderstaande links. Tevens staat 

hier ook een video met een kort woordje van onze CEO 

Manu Lageirse.  

 

https://intranet.transdev.nl/news/article/?guid=db065d9c-

bc1b-4087-8df7-bdd590802dcd 

 

https://www.wijzijntransdev.nl/nl/over-ons/werken-bij-

transdev/welkom-bij-hermes/concessie-veluwe-zuid-van-

start! 

 

Voor nu wederom veel succes! 

Hartelijke groet, 

 

Martijn Mentink,  

Regiodirecteur Transdev Zuidoost 

Hermes | Connexxion 
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Vanuit de Operatie.. 
Afgelopen maanden zijn diverse collega’s druk bezig 

geweest om voorbereidingen te treffen voor de 

concessie overgang en ervoor te zorgen dat wij vanaf 

11 december 2022 succesvol kunnen rijden in het 

gebied Veluwe Zuid. Dan is het zover: op 10 december 

zijn vele collega’s tot laat in de nacht bezig geweest om 

de bussen klaar te zetten in Veluwe Zuid en ervoor te 

zorgen dat onze nieuwe collega’s met een warm 

welkom worden ontvangen en kunnen werken. De 

enthousiaste gezichten van onze nieuwe collega’s vond 

ik erg mooi om te zien! 

 

De eerste dagen waren op een aantal issues na 

succesvol verlopen. Zo hadden we op enkele bussen 

wat problemen met het betaalsysteem, hier en daar 

inlogproblemen of personeelsnummers die niet door 

het systeem werden herkend, enkele individuele 

rouleringen die nog niet helemaal klopten, maar 

gelukkig zijn deze grotendeels opgelost. We kijken 

terug naar een succesvolle eerste week.  

 

Vaak zijn wij met z’n allen geneigd om in te zoomen 

op zaken die niet goed gaan (ik betrap mezelf erop dat 

ik die neiging ook weleens heb vanuit perfectionisme), 

maar in feite gaan er ook heel veel zaken goed. De 

dienstregeling draait goed, we vervoeren onze 

reizigers van A naar B, de chauffeurs weten de 

opkomstinformatie te vinden, de chauffeurs weten de 

bussen en POD-wagens te vinden, de sfeer is goed, 

de contacten met de nieuwe leidinggevenden worden 

als prettig ervaren etc.  

 

Natuurlijk zullen jullie allemaal ook nog moeten wennen 

aan een andere manier van werken. Onbekendheid van 

sommige zaken is in dit stadium ook nog heel normaal. 

Wat ik laatst hoorde was dat sommige chauffeurs 

aangaven dat ze wel lijnverkenning hebben gedaan, 

maar dat ze het toch nog spannend vinden om op 

bepaalde onbekende lijnen te rijden en gevraagd 

hebben of iemand mee kon rijden/kijken. Dit vond ik 

geweldig om te horen, want door de hulpvraag te 

stellen, kunnen we dit met elkaar oplossen.  

 

Daarom aan jullie ook de oproep: als jullie tegen 

bepaalde zaken aan lopen, stel de hulpvraag. Zolang 

de wil er is, ben ik ervan overtuigd dat we het samen 

kunnen oplossen en onze reizigers goed kunnen 

vervoeren van A naar B! 

 

Mede ook namens Tom, Christian en Henny.  

 

On Yee Man (Manager Operations SAN & Veluwe Zuid) 
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Vanuit Logistiek & Ontwikkeling 
Ik wil iedereen bedanken voor zijn inzet de afgelopen 

dagen. Op vervoerkundig gebied zijn er wat 

opstartproblemen aan het licht gekomen die we 

allemaal zo spoedig mogelijk hopen te verhelpen. Denk 

bijvoorbeeld aan foutjes in de reisinformatie, zoals de 

vertrekschermen boven onze haltes in Apeldoorn die 

niet werken. Daarnaast heb ik ook een aantal 

chauffeurs gesproken over KAR-problemen. Heb je zelf 

ook vervoerkundige opmerkingen, schroom dan niet 

om deze te melden bij je teammanager of mail mij direct 

via j.mitzer@connexxion.nl. Hoe meer informatie we 

verzamelen, hoe sneller we dingen kunnen oplossen. 

 
 

 
 

Jurre Mitzer (vervoerkundige) 

 

RRReis  Communicatieplatform 
Bij de start van Veluwe Zuid zijn we ook aangesloten 

op het RRReis communicatieplatform. Dat betekent dat 

de reiziger van RRReis via de website: RRReis.nl en de 

klantenservice contact met ons kan opnemen. Het is 

een nieuw systeem waar meerdere vervoerders op 

aangesloten zijn. Er wordt hard gewerkt om dit goed 

aan te sluiten op onze organisatie. De medewerkers 

van de klantenservice en onze reisinformanten staan 

klaar voor de reiziger. 

 

Brrr….een koude start voor het 
materieel voor concessie Veluwe 
Zuid….. 
Het is nu 16 december als ik dit schrijf, we rijden nu 6 

dagen de concessie Veluwe Zuid. De afgelopen 6 

dagen was het voor iedereen hard werken om alle 

bussen op de weg te houden om de dienstregeling te 

kunnen rijden zoals we hebben afgesproken met de 

opdrachtgever.  

Foto: RRReis is ook WIJ ZIJN TRANSDEV 

 

Zondag 11 december zijn we gaan rijden maar voor 

het materieel was de maandagmorgen daarna de 

vuurdoop.  Het materieel wat wij inzetten voor de 

concessie Veluwe Zuid zijn dan wel geen elektrische 

ZE voertuigen maar deze zijn wel onder 

‘hoogspanning’ inzet gereed gemaakt. Doordat de 

definitieve gunning door de opdrachtgever (Provincie) 

laat werd ondertekend moesten in zeer korte tijd alle 

bussen in RRReis huisstijl zijn gezet en technisch 

nagekeken, APK gekeurd en schoongemaakt worden.  

Om een idee te geven onder welke ‘hoogspanning’ er 

is gewerkt; de laatste 3 bussen werden vrijdag 9 

december nog laat in middag bij een RDW-station ver 

weg, elders in het land nog APK (goed)gekeurd. 

Na 2 jaar afwezigheid van Openbaar Vervoer 

activiteiten werden er vanaf 7 december weer ‘bus 

bewegingen’ waargenomen op de oude Connexxion 

stalling in Apeldoorn. Alle 12, 13 en 18 meter bussen 

zijn hier in 3 dagen verzameld en door het clean-team 

van Nijmegen met veel enthousiasme en energie 

schoongemaakt. Op zaterdag 10 december zijn door 

veel collega’s de benodigde bussen voor Ede en 

Wageningen naar de locaties toe gereden. 

 

mailto:j.mitzer@connexxion.nl
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De bussen staan klaar voor 
transport! 
 

Maandagmorgen 12 december was de eerder 

genoemde vuurdoop en met ‘vereende krachten’ 

werden alle benodigde bussen opgestart en op een 

enkel technisch probleempje na, konden alle omlopen 

worden gevuld. 

Om niets aan het toeval over te laten stonden in Ede 

en Apeldoorn naast onze eigen MER-collega’s ook 

een monteur van Tilburg Bastianen (Ede) en een 

monteur van Buspartners (Apeldoorn, paraat. 

 

Zoals gezegd rijden nu we nu 6 dagen; de afgelopen 

dagen hebben we de nodige technische problemen 

met het materieel moeten oplossen en dit hebben we 

met bovenstaand team en Gerda weten op te lossen.  

 

We zijn er nog niet maar het gaat elke dag beter! 

 

Een mooi praktisch bewijs overkwam me vanmorgen 

zelf toen ik op de A50 vanuit Apeldoorn richting 

Arnhem op de linkerbaan naast de volle 9260 (18 

meter Mercedes Citaro) ging rijden en mijn hand op 

stak naar een collega chauffeuse en als reactie een 

grote lach terugkreeg met een opgestoken duim. 

 

En daar doen we het dus voor ‘tevreden reizigers’ en 

‘tevreden chauffeurs’. 

 

Hans Harleman (manager Fleet)  

 
 

 

 

 

 


