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Datum
23 oktober 2O14

Onderwerp
Ontslagaanvraag

Behandeld door
Mw. mr. L
T 06-52 Bz' .,do/vr
F O3O-22 42 J

Uw kenmerk
RAlL40922/CXX

Blad
1van1

Betreft: Ontslagaanvraag van Connexxion N.V. voor de heer PA Blankman

Geachte mevrouw 5

Hierbij zenden we u - uitsluitend ter kennisneming - het verweer dat we van de werknemer hebben
ontvangen.

Procedure
We hebben voor dit moment voldoende informatie om een beslissing te kunnen nemen op uw
ontslagaanvraag. Daarom hoeft u niet op het verweer dat u hierbij ontvangt te reageren.

We zullen advies vragen aan de ontslagcommissie. Daarna nemen we een beslissing.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met bovengenoemde contactpersoon.

Tot slot
We zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00-16:30 uur.

Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

il, ,A-
Mw. mr. I. de

AJD Amersfoort
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Blad 3 van 5

Verweerformulier

Ontslagaanvraag dossiernummer:
Werkgever: Connexxion N.V.
Werknemer: PABlankman

A. Uw gegevens

Voorletters en Naam:

Geslacht:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Geboortedatum:

Burgerservicenummer (BSN) :

Telefoonnummer:

Beroep:

Uw functie:

Naam van de afdeling:

Standplaats:

Datum in dienst:

Aantal uren werkzaam per week:

Bruto loon/salaris:

Opleiding en diploma's:

Verlofperiode

27

ere

a

a

RA \yoq'zt f .x* \6

Heeft u van uw werkgever toestemming voor verlof
gekregen in de komende 2 maanden? g JA .o NEE
Indien Ja: voorwelke periode(n)?: ?O"-..4\t\..--fS nS, ?.Clu

Let ap! Het is mogelijk dat UWV u om een (nadere) reactie vraagt tijdens uw vakantie-
/verlofperiode. Neem dus maatregelen, zodat u binnen de gestelde termijn kunt reageren,
Vakantie is in beginsel geen reden voor uitstel voor het indienen van uw reactie (zie hoofdstuk
3 van de beleidsregels Ontslagtaak UWV op werk.nl/ontslag). Zijn er volgens u
omstandígheden die uÍtstel rechtvaardigen? Neem dan contact op met de in deze brief
g e noem de co nta ctp e rsoo n

. Vakbond/belangenbehartiger;

Zijn uw persoonlijke gegevens hierbov=,, ru,JL vvse,yeeLvu,,: v Jt \J l!trE
Indien u'Nee'heeft geantwoord, welke onderdelen moeten volgens u worden aangepast?

Geef eventueÍe correcties en wijzigingen aan in het betreffende onderdeel,

# wwpnrc
o-I4IL0337 iOTO01

PA Blankman

Man
t
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B. Het te voeren verweer

De werkgever heeft voor u een ontslagaanvraag ingediend op grond van:

Langdurige a rbeidsongeschiktheid

Volgens artikel 5,2 van het Ontslagbesluit, moet de werkgever bij een ontslagaanvraag op grond
van langdurige arbeidsongeschiktheid aannemelijk maken dat:
1. u door ziekte of gebreken niet meer aan de gestelde functie-eisen kan voldoen;
2. u binnen 26 weken niet zal herstellen voor het eigen werk;
3. het redelijkerwijs niet mogelijk is u binnen 26 weken te herplaatsen ín een aangepaste of

andere passende functie binnen de onderneming, ook.niet door middel van scholing.

Heeft u op één of meerdere punten bezwaar tegen uw ontslag? s -lA o NEE

Zo ja, geef dan duidelijk aan tegen welke punten u bezwaar heeft en waarom. Het ís van
belang dat u uw bezwaar hieronder zo goed en volledíg mogelijk toelicht,
Uw verweer wordt duidelijker als u concrete voorbeelden noemt en/of stukken meestuurt
waaruít blijkt dat wat u in uw verweer stelt juist is. Vindt u bijvoorbeeld dat de werkgever u
kan herplaatsen? Geef dan aan om welke functie het gaat en leg uit waarom dit een passende
functie is. Zend de vacature, uw eventuele sollicilatie en de afwijzing mee.
U kunt in uw verweer ook andere onderwerpen vermelden die voor u van belang zijn. We
zullen in elk geval de bovengenoemde punten beoordelen.
Als u geen bezwaar heeft tegen de door de werkgever ingediende ontslagaanvraag en/of
bovengenoemde punten, hoeft u geen verweer te voeren of een toelichting te geven. Stuur
dan wel het ingevulde verweerformulier terug.
Let op:Vindt u dat de werkgever u een financiële tegemoetkoming ('ontslagvergoedingJ zou
moeten geven of vindt u de geboden tegemoetkoming onvoldoende? Dit neÍnen wij niet mee
bij de beoordeling van de ontslagaanvraag. Voor ons is dat namelijk geen onderdeel van de
beslissing. De bevoegdheid om dit te beoordelen ligt bij de rechter,
Als u belangrijke informatie of stukken heeft die voor onze beoordeling van belang kunnen zijn
en die niet door de werkgever naar ons zijn gezonden, stuur deze dan als bijlage bij uw
verweer mee.

(ruimte voor nadere toelichting uw verweer)

*s ï -gar ?-



Bijlage L dossier nummer O-74I70337-tOT00j_

Ik wíl bezwaar mqken naqr aanleiding van punt 3:

lk vind dat de werkgever bewust onvoldoende heeft meegewerkt aan een herplaatsing in een andere
aangepaste functie. Uit een competentie test van Meurs (die voornamelijk wordt gebruikt om
misbruikt personeel een minderwaardigheid gevoel te geven) blijkt dat ik genoeg mogelijkheden
bezit om een andere, minder lichamelijke belastende functie, binnen de onderneming te vervullen.
Een voor mij goed passende administratieve functie in Almere Buiten is helaas zonder vacature
procedure onderhands gegund. Het onderstaande onderwerp en mijn lidmaatschap van de

medezeggenschap (Arbornan van de rayoncommissíe AÍmere Buiten) zullen waarschijnlijk hebben
bijgedragen aan het mij niet gunnen van deze functie.

Mevrouw S ïtelt in haar brief van 13-10-2014 dat de bedrijfsarts m'lj de komende 26 weken

ongeschikt vind voor eigen en ander aangepast werk, de controlerend geneesheer van het UWV vond
me wel geschíkt voor een aangepaste functie, wat vind het UWV van dit meningsverschil?

Er zitten twee adviezen van C. G. van d 'ijfsarts XX) in het rapport, zelfde datum, zelfde
gesprek, maar wel met een ander advies (op wiens verzoek aangepast?),

Het dossier Ís door Mw S ,vuld met gegevens van een vÍerde man, te weten Dhr D.A.

l- ; geboren 07-08-1981.

Ik wil nog een onderwerp vermelden:

Slijtage van het bewegingsapparaat ís de werkelijke oorzaak van mijn langdurige

arbeidsongeschiktheid, deze slijtage ís ontstaan doordat Connexxion bewust jarenlang nalatig ís

geweest bij het toetsen van de arbeidsbelastíng op 95 %van haar werkplekken. Belastende
gecertificeerde trilling rapporten die spreken van 60Yo overbelasting, alsmede de totale
arbeidssituatie van buschauffeurs zijn bewust niet meegenomen in het Arbo beleid.

Dit is een ernstige tekortkoming van de zorgplicht van Connexxion. Door geen Rl&E te verzorgen
probeert deze werkgever haar verantwoordelíjkheid te ontlopen. lmmers, geen onderzoek naar

arbeidsbelasting en geen plan van aanpak is geen bewijs van mishandeling.

De inspectie SZW heeft kortgeleden (bijlage 2) mijn klacht bevestigd en Connexxion een

waarschuwing gegeven de zaken op orde te brengen. Doordat veel collega's jaarlijks uitvallen door
deze bewust niet aangepahe toegebrachte beroepsgerelateerde slijtage is er, A- sprake van een
groot maatschappelijk onrecht, B - van een misdrijf en C - van een economisch delict.

ln een poging om de arbeidsbelasting van buschauffeurs weer menswaardig te maken zal ik geen

enkele weg onbenut laten om deze organisatie criminaliteit te bestrijden.

Peter Blankryia-

b
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Inspectie SZlV

r!{ínísterie unn Sociale Zaken en

Werkgelegenheíd

> ReLouradres Postbus 820 3500 AV Utrecht

De heer P. Blankman
Scharstraat 27
7317 PL ALMERE

,tth,tl,ttl,l,f lttll,,l,llt,l,l

Directie Arbo

Kantoor Utrecht
Oudenoord 6
3513 ER Utrecht
Postbus 820
3500 AV Utrecht
www,inspectieszw. nl

Contactpersoon
Afd. inspectjeondersteu nin g

r +3i. (0)70 333 6383

Onze referentie
441400574/A3

Daturn 1B augustus 201"4

Betreft Klacht

Geachte heer Blankman,

Op r,eensdag 13 augustus 20L4 hebben wij, de heren J.W. van B
M. Sc :, naar aanleiding van uw klacht een inspectie uitgevoerd bij:
Conner^,-,, Holding N.V., aan het Laapersveld 75 te Hilversum.

Zoals weirr -' ; oriênterend gesprek van 12 juni 2014 met u en de heer
T. van ( , al aan hebben gegeven, konden we niet alle door u benoemde
aandachtspunten in onze inspectie meenemen, aangezien deze niet to-t de
competentie van de Inspectie SZW behoren.

Tijdens de inspectie zijn overtredingen van de Arbeidsornstandighedenwetgeving
geconstateerd in relatie tot uw klacht:

1, Vastgesteld werd dat intussen een aanvang is gemaakt met het uityoeren
van een nieuwe risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot de
werkplekken van de chauffeurs OV en het ondersteunend personeel.
Aangegeven werd dat daarin onder andere wordt meegenomen het
trillingsgevaar voor de chauifeurs, De bestaande risico inventarísatie en -
evaluatie was niet aangepast aan de opgedane ervaring, gewijzigde
werkmethode(n), werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en
professionele dienstverlening. Dit is een overtreding van aÉikel 5,4e lid
van de Arbeidsomstandighedenwet.

2. Aan deze nieuw uit te voeren risico inventarisatie en evaluatie dÍent een
plan van aanpak te zijn gekoppeld. Voor het opheffen van de in de RI&E
genoemde knelpunten dient daarbij te worden aangegeven de termijn die
daarvoor geldt en wie verantwoordelijk is.(de functionaris).
Aangezien dit plan van aanpak er op het moment van ons inspectiebezoek
nog niet was, is hier sprake van overtreding van artikel 5, 3e lid van de
Arbeidsomstandighedenwel,

Uw klacht is gedeeltelijk gegrond bevonden.

Op de geconstateerde overtredingen Ís de werkgever aangesproken door middel
van een waarschuwingsbrief,

Vanaf 1 jànuari 2013 is er nieuwe wergeving van kracht op grond waaryan de Inspectie SZW strenger optreedt pagina 1 van 2
bij het aantreffen van overtredinqên. Voor meer inFormatie kunt u terecht oD www.lnsoectieszw.nl.
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De werkgever is verplicht de overtredingen op te heffen. Hierop zal controle DirectieArbo
plaatsvinden.

Datum
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 18 aueustus 2014

deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met de contactpersoon bovenaan deze onzererereÍrtÍe
brief, 4sL4oos74lo3

Hoogachtend, .

Inspectie SZW

B

'-i/

l.W. van t -,
Arbeidsinspecteur

Pagina Z van 2
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Wilt u meer informatie over ontslag en de ontslagprocedure? Kijk dan op werk.nl/ontslag.

oatum:ZÈ. \Q - 20 l{
pr a ats : .fl\.nrgm-- ....,......,..{...............

Handtekening: ..., 

=-
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Aantal bijgevoegde bijlagen :3

Ons Kenmerk
o-L4rLO337
Blad 5 van 5

N.B. Indien de beschikbare ruinÍte op beide pagina's onvoldoende Ír, uoug dan zelf een aparte bijlage toe. Wilt
u alle bijlagen voorzien van een volgnummer? Wij houden alle stukken in het dossier en zenden daarvan geen

documenten retour,



Postadres ons kenmerk
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vERTRouwELTJK Detum

23 oktober 2014
Aan
De heer pA Blankman ondemerp

Ontslagaanvraag

Behandeld, --
Mw, mr. I
T 06-52 B _, ,tÍ

F 030-22 42 900

Uw kenmerk

Blad
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Betreft: Ontslagaanvraag van Connexxion N.V. voor de heer PA Blankman

Geachte heer Blankman,

We hebben uw verweer ontvangen. We zenden dit ter kennisneming aan de werkgever.

Procedure
We hebben voor dit moment voldoende informatie om een beslissing te nemen op de
ontslagaanvraag. Wij zullen advies vragen aan de ontslagcommissie. Daarna nemen wij een
beslissing.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met bovengenoemde contactpersoon,

Tot slot
We z'tjn van maandag tot en met vrUdag telefonisch bereikbaar van 09:00-16:30 uur.

- Hoogachtend,
Namens de Raad van Bestuur
va n h et Uitvoerin gsinstituut werknem ersverzekeri n gen,

tf , fi,*_=___.
Mw. mr. I.
AID Amersfoort
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