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De heer P.A. Blankman Laapersveld 75
1213V8 Hilversum

Postbus 224
1200 AE Hilversum

Telefoon 035 625 16 00

Datum: 22 september 20í4 Uw kenmerk: Behandeld door: R. van At

ontslagvergunning wegens
langdurige arbeidsongeschikt-

Onderwerp: heid Ons kenmerk: RA|140922|CXX Telefoon: 0(

Geachte heer Blankman,

Op 22 september 2014 heeft. Connexxion een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV te
Amersfoort.

Het UWV zal u in kennis stellen over de ingestelde procedure en u in de gelegenheid stellen
binnen veertien dagen te reageren op de ingediende aanvraag. U kunt desgewenst een ver-
weerschrift indienen bU UWV, waarop UV/V een onderzoek zal instellen . Towel u als Con-
nexxion worden door U\l/V geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

De reden voor de ontslagaanvraag is als volgt:
. U bent sinds 13 september 2012 arbeidsongeschikt. Dit betekent dat u met ingang van 11

september 2014 langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent

o Er bestaat geen uitzicht op gehele of gedeeltelijke hervattinglan uw werkzaamheden
binnen 6 maanden, zie advies bedrijfsarts mw. T. van de lV :ale, d.d. 10-09-2014.

. Ër is geen passend werk beschikbaar binnen Connexxion.

. Aan u is een ontbinding met wederzijds goedvinden voorgelegd. U wenst hier geen gebruik
van te maken en geeft de voorkeur aan de ontslagaanvraag via het UWV.

Wijvertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

R. van I
Casemanager Rccm
Connexxion

@
í-- 9001'lsor4ooí Connexxion Holding N.V. Trade Register300657B7 wvwv.connexxion.nl



Aangetekend verzonden
Arbeidsjuridische dienstverlening UWV
Postbus 505
3800 AM Amersfoort

Datum: 29 september 2014 Uw kenmerk: Dhr. P. Blankman
Ontslagvergunning wegens
langdurige arbeidsongeschikt-

Onderwerp: heid Ons kenmerk: RN14O922|Cy\X

connexxton

Laapersveld 75
1213 VB Hilversum

Postbus 224
1200 AE Hilversum

Telefoon 035 625 16 00

Behandeld door: P.t

06-52

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoeken wij u ons een ontsl_agLerguÍlning te verlenen voor de lleer P.A. Blankman,
geboren 18 juli í 956, burgerser ', 1317 PL te
Almere.

De heer Blankman is sinds 4 september 1978 bij Connexxion N.V. in dienst in de functie van
autobuschauffeur. Het arbeidspercentage bedraagt 88,89% (32 uur per week).

Deze aanvraag voor een ontslagvergunning wordt ingediend omdat de heer Blankman sinds
13 september 2A12 volledig arbeidsongeschikt is voor de functie autobuschauffeur. Met ingang
van 11 september jl^ heeft de heer recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). De
beschikking d.d. 11 augustus 2014is als bijlage í toegevoegd aan deze brief-

Onderstaand een beknopt resumé uit het arbeidsongeschiktheidsdossier van de heer Blankman
(bekend b1 U\ru[:

- Sinds 13 september 2O12 is de heer Blankman arbeidsongeschikt voor het eigen werk. Per
11 september heeft de heer de wachttijd voor de WIA doorlopen en Ís de heer meer dan
1 04 weken arbeidsongeschiktheíd.

- Gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode is de heer Blankman periodiek gezien door
de bedrry-fsarts. De conclusies en bevindingen van de bedrijfsarts z'tjn vanuit de WIA-
aanvraag bekend bij U\ A/.
Connexxion N.V. heeft zich niet alleen medisch laten adviseren door de bedrijfsarts, die
regelmatig contact heeft gehad met behandelaars van de heer Blankman, maar heeft ook
onafhankelijk ondezoek laten uitvoeren door Ergatis. De rapportage van Ergatis is bijge-
voegd (bijlage 2).

- Binnen Connexxion N.V. zijn de mogelijkheden tot herplaatsing binnen de organisatie
onderzocht. Helaas zijn hier geen mogelijkheden voor. Dit is vastgelegd ín de arbeidsdes-
kundige rappoÉage (bijlage 3).

- Een re-integratietraject2e spoor is uitgevoerd. Er zijn in dit kader diverse inspanningen
verricht door zowel werkgever als werknemer. De eÍndrapportage van het re-
integratietraject 2'spoor is toegevoegd als bijlage 4.

@
ruveoot.lsot40ot ConnexxionHolding N.V. TradeRegister30065787
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VervolgbÍad ní. 1 - FDl1307 Z3|CXX

Bedríjfsarts mevrouw T. van de [V 10 september 2014 vastgesteld dat de heer
Blankman ongeschikt is voor de beoongen arbeid en dat hierin geen verbetering te ver-
wachten is in de komende 26 weken (zie bijlage 5).

Vanwege het feit dat er nu en in de nabije toekomst geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing
in eigen dan wel ander werk bij Connexxion N.V. ón werkgever heeft voldaan aan haar re-
íntegratieverplichtingen, ziet werkgever zich genoodzaakt het diensfuerband met de heer
Blankman te beëindigen.

Connexxion N.V. heeft de mogellkheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen mÍddels een
vaststellingsovereenkomst besproken met de heer Blankman. De heer heeft te kennen gegeven
geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid. Connexxion N,V. verzoekt UWV derhalve
deze ontslagaanvraag in behandeling te nemen.

Wij hebben de heer Blankman ingeÍicht over deze ontslagaanvraag.

cOnnexxton %

nexxion.nl of boven-Mocht u vragen hebben, dan kunt u m'rj bereiken op email: g'
staand telefoonnummer.

Met -*L-d-tiihlfOet,

P.S
Casemanager Hccm
Connexxion Ny'1'



Aangetekend verzonden
Arbeidsjurídische dienstverlening UWV
Postbus 505
3800 AM Amersfoort

Datum: 13 oktober 2014
Ontslagvergunning wegens
langdurige arbeidsongeschikt-

Onderwerp; heid

BSr.

Uw kenmerk: Dhr. P. Blankman

Ons kenmerk: PS/CXX

c0nnexxlon

LaapeÍsveld 75
1213 VB Hilversum

Postbus 224
1200 AE Hilversum

Telefoon 035 625 í6 00

Behandeld door:

ïelefoon:

317 PL te

P,S

06-5

Geachte mevrouw den Otter,

U heeft ons aanvullende vragen gesteld inzake de ontslagaanvraag van de heer Blankman,
geboren 18 juli1956, burgerservic-@^- I

Almere middels een brief van 2 ok

Hieronder het antwoord op de door u gestelde vragen;

1. ls er voor betrokken medewerker in de komende twee maanden verloÍ gepland?
Antwoord: De loondoorbetalingsverplichting voor de heer Blankman is per 11 septem-
ber gestopt. Het openstaand verlof wordt pas per einde dienstverband betaalbaar ge-
steld. Er is ons geen gepland verlof bekend. De heer Blankman heeft ook geen reden
om verlof bij de werkgever aan te vragen, aangezien de loondoorbetalingsverplichting
inmiddels is beëindigd.

2. Verzoek om een overzicht van alle huidige en binnen zes maanden te verwachten vaca-
tures binnen de onderneming tot en met het niveau van de laatste functie van de werk-
nemer.
Antwoord: Op peildatum 8-10-2014 zijn er vijf vacatures (zie bijlage 1). De vacatures
betretfen functies welke qua kenmerkende functiebelasting gelijk zijn aan de eigen be-
dongen arbeid en moeten om die reden als niet passend beschouwd worden. Con-
nexxion Openbaar Vervoer (eigen aansluitnummer) is actief in het openbaar vervoer,
stad- en streekvervoer en kenmerkt zich door een 'platte' organisatie met geringe func-
tieditferentiatie. Bijna 95% van de werknemers is werkzaam als chauffeur. Aanpalende
functíes in management, personele zaken, administratie en (niet op alle vestigingen) de
telefooncentrale zijn in beperkte omvang aanwezig.
Andere bedrijfsonderdelen binnen de Connexxion Holding (o.a. Taxi Services, Trein en
Tours) komen qua functieopbouw overeen met Connexxion Openbaar Vervoer.
Er zijn op peildatum 8-10-2014 géén vacatures in aanpalende funciies. Vanwege een
organisatiewijzigíng zullen de komende maanden minimaal 75 indirecte arbeidsplaatsen

Connexxion Holding N,V, Trade Register 30065787 www connexxion.nl
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komen te vervallen ( zie bíjlage 2), waardoor er in de komende 6 maanden geen vacatu-
res zullen ontstaan voor genoemde functies.

3. Een recent oordeel (niet ouder dan 3 maanden) van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat
herplaatsing van de werknemer in een andere of aangepaste functie binnen 26 weken
redelijkerwijs niet mogelijk is.
Antwoord: Bijgaand (bijlage 3) ontvangt u een oordeel van de bedrijfsarts waaruit blijkt
dat de heer Blankman binnen 26 weken niet geschikt wordt geacht voor de bedongen
arbeid. Ten aanzien van passende functÍes verwijs ik u naar het antwoord op vraag 2.

.. wr OOVêÍI-hebben, dan kunt u mij bereiken op em
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A rbovital e, Po stbg_s_ 1 9j !-q90."9 m. AFgËÍSo rl
Persoonlijk/VertrouwelUk

-Dhr- 
P.A. Blankman

13-14-2014

Betreft =--lnÍormatiebrief
BSN 

--Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren r,vij u via bijgevoegde brief.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brieÍ? Neem gerust contact op met onze klantenservíce. Wij
helpen u graag.

Met vriendel'ljke groet,
ArboVitale Klantenservice

Bijlage: informatíebrief

ArboVitale maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk M
Nets,€Ík

ArboVitale Klantênservice, Postbus 1616, 3800 BP Amersfoort, Telefoon: O88277 88 00. Fax: 088 462 40 99,
E-mall: klantenservice@aÍbovitalê.n1, K.v-K. AtboVílale 8.V.24371428, u^lvw.arbovitêle.nl
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Organisalíe
Adres
Postcode, plaats
AÍdeling
Contrac{nummer
Pakket

Arbodiensl
TeleÍoonnummer
Adres

K.v.K. nummer

CXX - Almere Buiten
Splijtbakweg 10'l
1333 HJ Almere
7003
qe.121qqzqg7s.03 .
Connexxion

ArboVitale
0BB 277 88 00
Postbus'1616
3B00 BP AmersÍoort
24371428

Naam vezekeraar
Polisnr. (vezuimvez.)
Afspra'af SgSe.yens
Datum aíspraak 10-09-2014
Door C.G, van de Ít,

ll g em eq 9 g eg evens Arb o di enst

Perso.onsgegevqls. 
,

. Naaryl
Geboortedatum
BSN
Èersoàeelsnummêr
Teleíoonnummer

. _Po5lqgQe .' Functie
Verzuimgegevens

. 1" verzuimdag

ve n i i à g ggev. ens laaÍs.o
Aantal kalenderdagen

, Aantal meldingen

veÉinouweuiN

connexxlon ,

onr. P.n, àtinrman
1qn7 jQliÍi

t0
:7, A|nere

Dit advies is opgesteld door: C.G. van d ijfsarts.
Bij eventuele vragên kunt u contact opnemen met de klantenservice

I Tussentijdse evatuatie I

Aanleidi
- Spreekuur

Advies
De heer is m.i. op basis van ziekte volledig arbeidsongeschikt vsor de bedongen arbeid. Er is geen
verbetering binnen 26 weken te verwachten voor eigen en/of ander werk binnen de organisatie. Mede
gebaseerd op expertise ortdenoek.
De reintegratie inspanning acht ik gezien de aard van de medische problemaliek voldoende.

Plann
Geen vervolgafspraak bedrijÍsaÉs vanwege
- Geen vervolgaÍspraak bedrijfsarts omdat dit advies een eenmalig advies spreekuur was,

Dhr. P.A. B
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Fersoonlij k/Vertrouwelijk
CXX - Almere Buiten
T.a.v. Afd. Personeelszaken
Splijtbakweg 101
1333 HJ Almere

13-14-2014

Naam : Dhr. P.A. Blankman
Geboortedatum ---'o-a:=1956
BSN
Personeelsnummer

Geachte heer/mevrouw,

Graag informeren wij u via bijgevoegde brief.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Irleem gerust contact op met onze klantenservice via
telefoonn umm er A8B-27 7 8894. Wij helpen u g raa g,

Met vriencJelijke groet,
ArboVitale Klantenservice

Bijlage: inÍormatiebrief

ArhoVÍtale maakt deel uit van het Zorg van dc Zaak Nêtwerk ZorgvarrdeEaak"
Nêtlvêrk

ArboVitale Klantenservice, Postbus 1 61 6, 3800 BP Amersfoort, Telefoon: A88 277 89 00. Fax: 0BB 462 40 99,
E-mail; klantenservice@arbovitale.nl, K.v.K. ArboVitale Ê-V.24371428. www.arbovitale.nl



Bedrijfsgegevans
Organisatie
Adres
Postcodé, plaats
Afdeling
Contractnummer
Pakket
Naam íeeekeraar
Polisnr. (verzoímvev.)
Afsprcak gegevens
Datum aÍspraak
Door

. .qXX - Almere Buiten
Splijlbakweg 101
1333 HJ Almere
7003

- od.ieroazsgzaos
Connexxion

10-092d14
C.G" v-

ArboVitale 
_

088 277 BB 00
Postbus í616
3B00.BP Amersfoort
24371428

Persoonsgegevens
Naam
Geboortedatum
Ést t

Personeelsnummer'
Telefoonnummei

44rqs .. .

Postcode
Functre
Vénuimgegevenè
1" veauimdag

connexxlon

Dhr. P.A. Blankman
'1F i= 4óEè

-(

rt
{ Almere
1

1

A I gemene gegevens A rbodi enst
Arbodiens-l
Telefoonnurnmer
Adres

K.v.K. nummer

Vercuimgegevens /êafsÍe 12 maanden
. Aantal kalenderdagen

Aantal meldingen 0

Veninouyveu.rn

Jrijfsarts.
le klanienservice.

Dit advies is opgesteld door: C.G- van
Bij eveniuele vragen kunt u contact o5

T evaluatíe

Aanleidi
Spreekuur

Fd"i"r- * __--=__-_,
De heer is m.i. op basis van ziekte volledig arbeidsongeschikt voor de hedongen arbeid. Er is geen
verbetering binnen 26 weken te verwachten voor eigen en/of ander werk binnen de organisatie. Mede
gebaseerd op expertise ondezoek.
De reiïtegratie inspanning acht Ík gezien de aard van de medische problematíek voldoende.

Geen vervolgafspraak bedrijfsarts vanwege
- Geen vervolgafspraak bedrijfsarts orndat dit advies een eenmalig advies spreekuur was.

Dhr.


