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Het intimideren van zieke buschauffeurs is een landelijk probleem bij busmaatschappij 
Connexion. Eerder schreef De Gelderlander over misstanden bij busbedrijf Hermes in de 
stadsregio Arnhem-Nijmegen, maar het probleem blijkt groter.  

  
Zo ga je niet met mensen om; ziek is ziek.  
Jan Heilig - FNV Streekvervoer  

Dat blijkt uit een intern pamflet van vakbond FNV Streekvervoer aan haar leden die 
werkzaam zijn bij Connexion. De Gelderlander kreeg het document in bezit. 
 
Tientallen klachten  
,,We worden de laatste maanden overspoeld door leden uit het hele land met vele tientallen 
klachten over de manier waarop ze tijdens hun ziek zijn begeleid worden door hun 
leidinggevenden", zegt bestuurder Jan Heilig van FNV Streekvervoer desgevraagd. 
 
,,Ziek personeel krijgt allerlei merkwaardige brieven, die ver over de grenzen van het 
betamelijke gaan. Met domme intimidatie en dreigementen als 'als dit ziekteverzuim zo 
doorgaat, moeten wij ons afvragen of we het dienstverband wel moeten continueren'. Maar 
ook 'verzoeken' om vrije dagen voor ziek zijn te gebruiken om zo verzuim te voorkomen. Zo 
ga je niet met mensen om; ziek is ziek. Dit slaat helemaal nergens op, is in strijd ook met 
gemaakte afspraken. Dit is ziekmakend. Werknemers onfatsoenlijk onder druk zetten, 
bevordert geen enkel herstel."' 
 

http://s.ad.nl/4102757
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/intimidatie-van-zieken-bij-connexxion-is-landelijk-probleem-1.5088064?ref=vp-element.page_teaser&refid=7.351637


'Individuele gevallen'  
Juul van Hout, behalve directeur van Hermes ook directeur bij de afdeling openbaar vervoer 
van Connexxion, zegt zich niet te herkennen in het beeld dat de vakbond over 'heel 
Connexxion' schetst. ,,Er zijn altijd bepaalde individuele gevallen die klagen", reageert de 
zegsman.  

 

Connexxion worstelt met ziekteverzuim 
chauffeurs 
Gepubliceerd op 21-07-2015 om 10:29 

 

Vervoersbedrijf Connexxion worstelt met de wijze waarop het omgaat met zieke 
buschauffeurs. In brieven aan chauffeurs met langdurig ziekteverzuim zou de 
vervoerder hen oproepen eventueel een vrije dag te gebruiken, verlofdagen in te zetten, 
vervangend werk te doen of met collega’s van dienst te ruilen. Vakbond FNV 
Streekvervoer spreekt hier schande van en zegt dat chauffeurs zich door dergelijke 
brieven geïntimideerd voelen. Connexxion werpt de beschuldiging werknemers te 
intimideren verre van zich. 

Volgens woordvoerder Veronika Teunissen van vakbond FNV staat personeel bij Connexxion 
onder ‘grote druk’ om ziekteverzuim zo kort mogelijk te laten duren. “Dan gaat het niet alleen 
over een griepje, maar ook over mensen die langdurig ziek zijn.” Medewerkers zouden de 
suggestie krijgen om snipperdagen te gebruiken of om op andere manieren zelf op te 
draaien voor hun verzuim. Teunissen: “Daarmee wentel je als werkgever de kosten voor 
ziekte af op je werknemers.” 

Connexxion zegt dat dergelijke brieven aan medewerkers niet zijn bedoeld om te intimideren, 
maar dat het beleid van het bedrijf inzake verzuim verkeerd wordt geïnterpreteerd. “Er is 



onder sommige medewerkers nog een gebrekkige kennis over rechten en plichten bij 
ziekteverzuim”, zegt woordvoerder Hendri Beltman. 

Vervangend werk 
“Ziekteverzuim kost een bedrijf als het onze handenvol geld. Daar moeten wij als Connexxion 
dus op een goede manier mee omgaan”, aldus Beltman. “Vervangend werk kan een optie zijn, 
bijvoorbeeld kantoorwerk. Alleen is dat vanuit het verleden voor sommige chauffeurs iets 
waaraan ze helemaal niet gewend zijn. Dat kan schuren, maar eigenlijk is het niet zo vreemd 
om te kijken naar wat je als medewerker wél kunt.” 

Beltman zegt dat in het verzuimprotocol van vervoerder Hermes, onderdeel van Connexxion, 
is opgenomen dat medewerkers die het niet eens zijn met hun vervangend werk, zich kunnen 
beklagen bij een beroepscommissie. Behalve de vestigingsmanager heeft de voorzitter van de 
ondernemingsraad hierin zitting. FNV adviseert in een intern pamflet om bij 
verzuimgesprekken een kaderlid mee te nemen. 

Stemmingmakerij 
Vorige maand berichtte dagblad De Gelderlander over een vermeende ‘angstcultuur’ bij 
Hermes, actief in de stadsregio Arnhem-Nijmegen en Eindhoven. Volgens een onderzoek dat 
in opdracht van de ondernemingsraad en de directie is uitgevoerd, is er ‘een probleem met de 
cultuur binnen het bedrijf’ en moet het werkklimaat veranderen. Volgens Beltman zijn 
berichten over een angstcultuur echter ‘ongefundeerde stemmingmakerij’. “Dit werpen wij 
verre van ons”. 

In het pamflet van FNV aan de leden staat dat de vakbond begrip heeft voor de wens van 
Connexxion om de kosten voor verzuim te drukken, maar dat leidinggevenden hier verkeerd 
mee omgaan. Volgens de vakbond is er de afgelopen maanden een enorme toename aan 
klachten over de verzuimbegeleiding bij Connexxion. 

Martijn van Best 
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