
 

 

De laatste loodjes.. 
Het is bijna 11 december; we tellen af naar de dag 

waarop we samen van start gaan in de mooie 

concessie Veluwe Zuid. Ik heb er ongelofelijk veel zin 

in om samen met jullie deze uitdaging aan te gaan. 

Om samen met jullie een goed OV-product voor onze 

reizigers neer te zetten. Jullie zijn de ambassadeurs 

naar onze reizigers; gastheren en gastvrouwen op 

onze bussen. Onze reizigers ontmoeten jullie als 

eerste in de bus; zij hebben vertrouwen in jullie 

vakmanschap en komen graag veilig en op tijd van A 

naar B.  Ik heb echt veel energie gekregen van de 

leuke ontmoetingen, de open en waardevolle 

gesprekken met jullie in de afgelopen maanden. 

Afgelopen week heb ik nog een rondje in het gebied 

gemaakt, heb ik enkele vestigingen bezocht en met 

een aantal van jullie een kop koffie gedronken.  

De afgelopen weken hebben we veel werk verzet en 

veel zaken moeten inregelen. Het was spannend 

rondom de locatie Wapenrustlaan in Apeldoorn maar 

inmiddels hebben we de sleutel gekregen en is de 

herinrichting daar gestart. Het was ook spannend om 

bepaalde deadlines te halen; er kwam veel op ons 

maar ook op jullie af! Ga er maar aan staan!  

 

De planning en de roosters zijn zo goed als gereed; 

daarbij hebben we, waar mogelijk zoveel mogelijk 

rekening gehouden met jullie wensen. Het materieel is 

in aantocht en ook het artikel 40 overleg is naar wens 

en respectvol verlopen.  

Jullie zullen begrijpen dat met zo’n enorme operatie er 

mogelijk ook zaken zijn die nog even op zich laten 

wachten. Ik hoop op jullie begrip hiervoor. Voor de 

komende periode vraag ik dan ook graag jullie 

flexibiliteit.  

Een flexibiliteit die ik bij het voltallige chauffeurskorps 

en de indirecte medewerkers tot op heden als zeer 

coöperatief heb mogen ervaren.  

Dank daarvoor, want dat voelt fijn! 

 

De komende dagen en weken blijven we nog druk om 

zaken in te regelen. Onze actielijsten zijn nog niet 

helemaal schoon of leeg, maar dat gaat wel komen.  

Soms zijn we afhankelijk zijn van derden, van 

leveranciers of van onze collega-vervoerders bij het 

herinrichten van nieuwe werkplekken, samen gebruik 

maken van stallingen etc.  

Ik vraag dan ook graag jullie hulp bij het signaleren en 

aanreiken van zaken die (nog) niet goed werken, niet 

compleet zijn of onverhoopt nog niet zijn ingeregeld. 

Als je zaken signaleert loop dan even naar jouw 

leidinggevende en meldt daar wat volgens jou nog 

aandacht behoeft. En je mag uiteraard ook gebruik 

maken van het e-mailadres; veluwezuid@hermes.nl 

 

Voor nu wens ik jullie een goede start op 11 december 

a.s. We zijn er klaar voor! 

 

Hartelijke groet, 

 

Martijn Mentink,  

Regiodirecteur Transdev Zuidoost 

Hermes | Connexxio 
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Even voorstellen: On Yee Man 
Beste collega’s, 

Velen van jullie heb ik reeds tijdens de informatie- 

bijeenkomsten of inloopsessies ontmoet en anders zie 

ik jullie ongetwijfeld binnenkort! Graag wil ik in deze 

nieuwsbrief alvast wat meer over mezelf te vertellen 

zodat jullie weten wie ik ben.  

Sinds 1 februari 2022 ben ik in dienst van 

Hermes/Transdev en ben ik als Manager Operations 

verantwoordelijk voor de operatie van de concessie 

Stadsregio Arnhem-Nijmegen (SAN). Hiervoor heb ik 

13 jaar diverse leidinggevende rollen gehad binnen de 

energie/monteurswereld. Vanaf 11 december 2022 zal 

ik ook verantwoordelijk zijn voor de operatie van 

Veluwe Zuid.  

Ik woon samen met mijn man René, Nick (5 jaar) en 

Zoë (2 jaar) in Druten. In mijn vrije tijd reis ik graag 

met mijn gezin, ga ik lekker uit eten of pak ik een 

goede film. Ook breng ik veel tijd door met mijn familie 

en vrienden.  

 

Hopelijk leer ik jullie allemaal ook beter kennen. Ik kijk 

er in ieder geval naar uit om met jullie samen te 

werken! 

Een hartelijke groet, On Yee Man 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laatste inloopsessie Apeldoorn 
Woensdagmiddag 30 november werd de laatste 

inloopsessie gehouden in Apeldoorn. Tijdens de 

inloopsessies kon kennisgemaakt worden met het 

ROV, de bussen en de systemen op de bus. Ook werd 

er uitleg gegeven over het aanmelden voor de dienst, 

Transdev Vitaal en konden er vragen worden gesteld 

over diensten en rouleringen.  We kijken terug op 5 

goed bezocht middagen.  

 

We realiseren ons dat chauffeurs bij de start van de 

nieuwe concessies vragen kunnen hebben als zij aan 

hun dienst gaan beginnen. Om die reden zorgen we 

ervoor dat er tijdens de eerste dagen voldoende 

ondersteuning aanwezig is op de vestigingen. 
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Verbouwing Wapenrustlaan 
Apeldoorn van start 
Het heeft even op zich laten wachten maar de 

verbouwing op de Wapenrustlaan is gestart. Alhoewel 

we nog maar kort de tijd hebben tot 11 december wordt 

er op dit moment met man en macht gewerkt om de 

locatie op tijd klaar te krijgen. Op 11 december kunnen 

we dus ook hier goed van start met de nieuwe 

concessie. Helaas lukt het ons niet om alles gereed te 

hebben maar dit zal dit jaar nog in orde worden 

gemaakt. De koffie staat in ieder geval vanaf de 11e 

klaar!  

 
 

 

 

 

Introductie nieuwe Rayonleiding 
Veluwe Zuid 
Diverse collega’s binnen Hermes/Transdev werken 

vanuit verschillende locaties voor de concessie Veluwe 

Zuid.  

De Rayonleiding van Veluwe Zuid stuurt de dagelijkse 

operatie aan en zijn dan ook fysiek het meest aanwezig 

op de stallingen van Veluwe Zuid.  

In het organogram  hiernaast zien jullie waar de 

rayonleiding van Veluwe Zuid uit bestaat: 
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Veranderingen in de 
dienstregeling 
Vanaf 11 december wijzigt op sommige lijnen de 

dienstregeling. Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage met 

de nodige informatie die handig is om tot je te nemen. 

Alle veranderingen in de dienstregeling en nieuwe 

perronindelingen (Apeldoorn en Ede) staan hierin 

vermeld.  

Ook is het busboekje met daarin alle dienstregelingen 

per lijn toegevoegd.  

Tenslotte bevat het dienstenboekje wellicht andere 

tekstregels dan jullie nu gewend zijn. Daarvoor is een 

uitleg bijgevoegd, inclusief een overzicht van (nieuwe) 

afkortingen in het dienstenboekje. 

 

Een vriendelijke groet, Christian Sloot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even voorstellen: Jurre Mitzer 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me 

voor te stellen. Mijn naam is Jurre Mitzer en ik ben 

vervoerkundige bij Connexxion/Hermes.  
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Mijn functie houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor 

alles wat met de dienstregeling, routes, rijtijden, 

frequenties etc. te maken heeft. Inmiddels werk ik ruim 

5 jaar voor het bedrijf en ga ik naast de concessie 

Zaanstreek nu ook Veluwe Zuid onder mijn hoede 

nemen. Een uitdaging waar ik veel zin in heb. Veel 

collega’s heb ik al ontmoet maar ik hoop iedereen de 

komende tijd te spreken! 

 

Uitvraag door Robidus 
Met de overgang van Keolis naar Hermes wordt het 

personeelsdossier grotendeels overgedragen aan 

Transdev als nieuwe werkgever. Sommige informatie 

wordt echter niet meegeleverd. Transdev laat het 

bedrijf Robidus aan iedere nieuwe medewerker 

uitvragen om enkele vragen te beantwoorden over 

een mogelijke status bij UWV of gemeente. Deze kan 

ontstaan als gevolg van (eerdere) 

arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het doel is om 

te achterhalen of nieuwe medewerkers onder 

specifieke overheidsregelingen vallen. Transdev kan 

dan indien van toepassing in aanmerking komen voor 

subsidie die is gekoppeld aan deze regeling.  

Hoe werkt het? Elke medewerker ontvangt per mail 

een korte vragenlijst met het verzoek deze in te vullen. 

Wanneer de vragen daartoe aanleiding geven wordt 

gevraagd om een digitale machtiging te ondertekenen. 

Het kost je weinig tijd. Robidus gaat met alle 

informatie vertrouwelijk om en houdt zich aan de 

privacy-wetgeving (AVG). 

Wij danken iedereen voor de medewerking. 
 

Benoemingen MER 
Voor de gestelde functie van Medewerker Exploitatieve 

Reserve (MER) Veluwe-Zuid, hebben wij de volgende 

kandidaten benoemd;  

 

Abdil Kinik 

Alex van der Voorden 

Arnoud Jansen 

Floris Baars 

Henk Kwint 

Jurrie Brugmans 

Kevin Neijenhuis 

Richard Turk 

Robbert Huijsmans 

 

Sjaak van Veenendaal komt als MPO’er over van Keolis 

en zal zijn loopbaan verder voortzetten als MER voor 

Veluwe-Zuid.  

Henk Wensink zal zijn loopbaan verder voortzetten als 

medewerker Rayonadministratie in Veluwe-Zuid, Henk 

gaat onze omleidingen maken en zal zorgen voor een 

juiste afhandeling van schades aan onze bussen. 

 

Ik wens iedereen veel succes en plezier toe in zijn 

(nieuwe) rol en heb er alle vertrouwen in. 

 

Mijn HRM en Intranet 
De afgelopen periode heeft iedereen een e-mail 

ontvangen vanuit HR. Tijdens de inloopsessies bleken 

sommige collega’s zonder problemen toegang te 

krijgen tot Mijn HRM, anderen op dat moment nog niet. 

Mocht toegang nog steeds niet lukken of mocht je geen 

e-mail hebben ontvangen, stuur dan een e-mail met 

jouw personeelsnummer naar HRSI@transdev.nl. 

 

Tot slot wil ik jullie informeren dat Intranet pas 

beschikbaar komt vanaf 11 december 2022.  
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