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Geachte heer Blankman,

Naar aanleiding van uw arbeidsongeschiktheid voor uw eigen werk en de daaruit voortvloêiende
re-integratieverplichtingen, bênt u aangemeld voor een ondezoek naar interne herplaatsingmo-
gelijkhedên. ln dat kader heeft u deelgenomen aan een competentiescan op dinsdag 7 mei
2013 bij ons op het hoofdkantoor van Connexxion in Hilversum.

lnmiddels heeft u ook de onderdelen drijfveren en persoonlijkheid gemaakt en de bevindingen
zfn in het rapport verwoord. lk stel voor dat u deze competentiescan zorgvuldig leest en indien
u vragen en of opmerkingen heeft kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. De uitgebreide
competentiescan treft u als bqlage blj deze brief aan. Anders dan in de brief van 10 mei jl aan u
is gecommunrceerd beschikt u over een bovengemiddeld tot ver bovengemiddeld MBO werk-
en denkniveau. waarmee u in beginselin aanmerking kan komen voor herplaatsing in een van
de indirecte functies Helaas hebben wij op dit moment geen passende functie en houden wrj

uw gegevens in portefeuille.
Graag wil ik benadrukken dat hiermee niet gesteld kan worden dat u dus beschikt over een
HBO niveau. Hiervoor zou de test opnieuw en met andere eriteria gemaakt moeten worden.

Zoals besproken in de brief van 10 mei jl. moeten bij de bevindingen de volgende kanttekening
worden gemaakt: de test zegt alleen iets over het werk- en denkniveau. het is geen arbeidsdes-
kundige evaluatie die inzicht geeft in de daadwerkelijke belastbaarheid voor de genoemde
functies.

Zodra de arbeidsdeskundig evaluatie bekend is zal uw casemanager u verder informeren,

medewerker mobihtefisdesk

Bijlage: competentiescan

{cnnexxionNËdeïlïndí\t.V. ii3.-l':t":':.r:rj'i:t,:-l,rÉ'.1 !\',r:r.,.!'!1'tÍ1i(?r',!rJf l

Connexxion Openbaar Vervoer N V. 
' 

Trade Regrster 34001 568 'M,!1,t connexxion.nlt5() r,iooi


