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Beste mevrorlw E r

Medewerkster mobiliteitdesk Connexxion

Ainrere 11-11-2013

Op aandringert vaÍ'1 case-rnanager P iageer ik hierbi.l toch nog op je brief van 30

;rugustus welke ik iri tweevoud in goede orde heb ontvangen, Vermoedelijk is deze mail

tevergeefs omrjat ik uit je brief van 30 artgLrsttts 2013 begrijp dat je mijrr mailvan 23-08-2013

niet hebt gelezen.

Op 7 mei 2013 r:el: rk in lrer kader \.Ían nti'!r't re-irrtegratie in cle keirier varr iret iroofcl kantoor

rran Connexxion deelgenornen aan eerl cornpetentiescan.

Op 10 mei 2013 ireb ik een brief ontvange{r over het resultaat \.'ttrt dezecompetentiescart

waarin cie uitslag vart ntj.iÍt werk- en cienli rtivo i;trtneri drie clagert tlevalueerde van ver i:uven

gemiddeld naar gcrrriddeld MBO nivo. Met êen extÍa kanttekenrrtg dat het geen

arbeidsdeskurrrdige evalLratie is die inticht t,eeit rn mijn daadwerkelijke belastbaarheid voor

r-i':::'\iet flêr-itiÊÍ'rld,'r-,flirgglQ fLilcries \'^J')ilr\;rrcr ik t'" beginse! 
"'tlíi'hrlrpl;;tsing 

iri

,tanrnerking z;tLi ki-trrÍtËl'i ,:cnreil , in de:e i.r'teí worCt,--:ck geschrerretr Í:et Connexxiorr r)p r'liT

nroÍ^nent gesn xassende fr-rncties voor mii heeft. Een siandaard zin clie iedereen van ie krijgt

clie bijje langs is geweest vooi'de scan. Zo is het re-integratie traject op het eerste spoor al

beëindigt voordat de re-integratie begonnen is. Met een nietszeggencle melding dat rniin

qegevens in portefeLrille l"-ordt gehouderr. llet genoemde overzicht van beschikbare

'-,aa3tLrres is rltii toerr illet getooi-rd

Dp,irijciag 9 ai,rgusttr; ill1J heboen vr'e eil,,aar gesproken rvaai.bitit rttil eeri reer bekr'oci

svei,zicht hebt gegeven van de beschikbare vacattires. lk heb de oprrame van het gesprel< er

gcg even op na geluisterd rnaar l<an sr triets van terug vinden dat ik je op enige wijze hell

gehinderd bil het zoeken naar passende werkzaamheden binnen of lrtriten de onderneming

voot t'ltijr of het goed en professiorieel uit dcren printen van eeír z,:er bel.:nopt lijstje nret

vacarures. lk rnaet je er blijkbaar aan iretinrteren dat ik netjes lreb rrteegewerkt aart dtt

f0rrpe[enïiescari ','gai vocr jcu'roicioertdc gereeuscnap n)íJet:ijti orri binnen het kader",.'an

Artrkel65Sa Burger \detboek 7 iid4 r:rofessrorreei een passÉírie 'ruerkJriek'.,cor'nrijte,vinrJen.

in de opnarne heir ik',ve!teruggevorrden d;rt ik heb;angegeveír 'riat nrijrr bepei'kingen zijn en

,1at mijn leeftild w;rar:-.cnijnlijk eer-' r,.Jgátii3',r'.1 iirvioed heeft'lil r"ttiirt rt'logelijkheclen c!l de

rrb*iclsrnarl4, ''Jaï 
liikt 11i.i ir, hei n*!* v*i lr,r,:rl lur:i1 i'eë+l essetliiesl
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Daar de wet bescherming persoonsgegevens mijn medische gegevens besclrerntt ben ik naar

mijn idee de enige die jou kan vertellen wat rnijn beperkingen zijn. Alleen als ik jou op de

hoogte stelvan wat ik r,,rel of niet meer kan is een juiste en professionele inventarisatie van

jouw kant rnogelijk. lk magtoch aannemen dat je bijhet inventarisereíl v-atr mijn eventuele

benutbare mogelijkheden binnen het eerder genoemd kader wil blij,ren van artikel 658a

Burger Wetboek 7 lid 4.

Het in ongewis op voorhand doen uitprinten en overhandigen van een lijstje niet passende

vàcatures doet mijtwijfelen aan jouw integriteit. Je ongegronde positieve ideeën over de

positie van werkzoekenden met mijn leeftijd op de hrridige arbeidsmarkt geeft mij geen

enkele garantie op een duurzaam inkomen.

trr'<'.n! nrrrière 26 l0'2{JI3

I-uit ,.turlci." r, Li'lfircrnel'"\ 'tr'{r/'íll ,tllí.ii gr':a,i.i il',;i :c :(}1'r'r'1 wcrkervm'ing lrchhctt, tlttl tlil tt'tt
1rrr1.r/r,ii/ is re n op=icltte vtn.íuttge v'trkne nters'. )'lun'dc doelgroep in lnreslie:one.lur.rerk

ilrcrkt t"i(ltn';*ll rr'*rri',rc'hiinliíit tr e'inlq wtt t.i+'ittkkit :íitt c/' .Í/tjc{l:t fieer urhcitlt'burtuu.r iie
:ic:ir r];rEciliek ridueti (Lp Lte:è !n)ëP-

.l rili:gil*i .ic ;tií':lrr'.ilr .'jii.ri'.r t'ttir !l(l l'.6,:l' ifu:r:ï it'ií ttttttftti rr't't'i;ir;Jctl l {ii-iJ{{ ritítL'iilLi ','Lli
!-\.J íitntr:r;.r;. :fj. t;t ;ti i;i.ii' irr'/iir'.*i'{ri'r'!gr;''i!' r'.rir J-i-ój íutt. Bittiiutt tiit ",lrtstís iitttn }t.i
-.rÍ;;j.ll' il.rr"tlr;:" -i-i-;1lii.i.i"'l'. ;tlgcltt;tt'tt /rlrir' /or.' tfit'l dtrlitntít:i-eilil f at lut'htigitrí:enri. Tt'r

r.*r.gcliiÈ-intfuleeÍtiit!.tgrw1t lnn lj-lJ !ttrt':ittt'n lll.tll)lJ iangercn:Lln{ler tler"k, inrÀ'

l*lii.id vem 25--11.!tíít]' gt't:It íNt rtrtt ))i tttttl rrtrklrrril.

lTnr tltt Iungduríg n'i:rklo:ert Itttl tÈtt l1'll'".ttitl<t't'irtg i.r ruim 10 Stroc*nr 55 iu*t'{tí r-trrt{tt'. {'ttrtr

,lit rnttlert verkflemer.t' hrengt 'iit .s't'httt trtttt {ïlril vtru'ittg' :e: t'oorulsnog du,s ttr:rge ns He f

{ ll-i'.{cqli kumentle rnuttnd Lhttu'í)tn \!t:htnillt$t'tlterd lttï '55-pltts nntlnd' eri EuillrlctÀr"i:t'cr'.r'
\.r'Ltgen in hun.certingshele íd mt:t:t' tutndilt'ltl t,: ht.t'ft'tlen aan de lalerilen t'an v'erkxttkttttlt:
5-í-;.r/l,r.t rl'.r.

.jnert.é Timnrtt'nttuts. tlirct't*ut't'un het It'l'.jl/'Ítrdri,if hii Ijll;l':eg[ iil een verhlctringruit ]u'{
t 1ï'l'.

"jj-1r/i;.s.st'l'., hchhen te t bii:t'tntiur'furrti,gr: lturiv!€ tty.t,ig llv6ric|lntarlr.t. lg reïlit:tn titintit,t'

tnt,l íttst huun, trttttit' *i,r :e :r''erkl()o.t rLtkett t{*n is rle krtns ont lnng lerk:t;ekettd tc hliivn
,tritt:itnliík. ií;; is bsleugriik tlut it':t: ('i'l'(rr'{'rt i'i? gr't,rriíit'cct'dt ln'at'ltten ní:n /tcr rlcr',t á/iil'i'r;
{ril s'/4t hetlt'iit'ttt tit)g hth|*n 1'Ltitt' lrtrtr hrttlittítt'it. {}tir tttid*t: ''ret'i;oeketdatt hi.l lrEi'lisr.l'.;'.{

tsp !1(s ntÍ\'íie-\ tr i;r!iyrn. tttrlelelt tinó{rt'1t t'gr'it itru'rnxleltl \{irtíefi :1: intle rcn letttrliik itt
herlt{ l.tittJtti Èii rr t'rÈgf1'e'rJ"
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Het lijkt mij redelijk dat als jij je professioneel wil profÍleren als medeiryerker mobiliteit je
jezelf op de hoogte moet houden van de reêle mogelijkheden van een ouCe beroepszieke

werkzoekende in de file voor een plekje op de arbeidsmarkt. tk ben het met iedereen eens

dat ik nog voldoende benutbare mogelijkheden heb, maar dat neemt niet rreg dat er
lichamelijke beperkingen zijn die verstoringen op kunnen leveren binnen een re-integratie
project, zelfs als ik maatschappelijk blind zeer positief insteek op een nieuwe uitdaging.
Welke, zoals we er nu voorstaan, jij mij in elk gevai, nog niet voor mij hebt gevonden.

Tenslotte nris ik de rnenselijke maat in je brief en begeleiding en vermoed dat je totaal
ongeschikt bent in het begeleiden van mondige types.le kan blijkbaar slecht overweg met
tegenslagen en mist doorzettingsvermogen en flexibiliteit bij het oplossen van problemen.
Jouw functionererl zou niet gehinderd mogen worCen door het feit of ik daar wel of niet blij
van wordt, jij mcet doen waar je voor betaald wordt, naar je beste kunrren 6e boelop tnaat
i;rventariseren en binnen de v.retlelijke regelgeving een airdere'orerkplek \,,oor mij vinden. Als
je niet in staat bent mij binnen de gebruikelijke problematiek ten dienste te staan zit je voor
rnij en mi.jn collega's in elk geval, niet op de juiste plek.

Eevi,ijs mijje professionaliteit dooi'rriil tier'i rtamen en te!efoonnuntnters,,ran afgerrloeide
oud-chauffeurs te geven die je de laatste 22 maanden naar hun tevredenheid aan een
andere ilulrrzame {langer dan 6 rnaanden) 'werkkring hebt geholperr.

tt< oenk ciar je riar niet karr.

Vriendelijke groet.

Peter Blankman.

ln CC aan R[tr] en case rnanager
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Betreft: ons gesprek vrijdag 09-08-2013

Hierbij bied ik mijn verontschuldiging aan voor het verloop van het gesprek van vriidag 09-08, het

ging duidelijk niet volgens jouw verwachting. Mijn complimenten, je vertegenwoordigde de

grondbeginselen van Connexxion fantastisch, maar jij zou je eens ter lering en vermaak kunnen

verdiepen in de mooie werken die verricht zijn in het outplacementtraject naar Ommerschans in

1823/1880. Het bezien van oude trajecten geeft inzichtên.

We waren bijeen vanwege onze wederzijdse verplichtingen verbonden aan artikel 658 van het

burgerlijk wetboek. Artikel 658 lid 1 en 2 zette je op een zijspoor. Naar aanleiding van Artikel 658a

lid 1 gaf je me als onderdeel van je ontmoedigingsbeleid een te onduidelijk lijstje met ivoornamelijk)
vakante chauffeurstaken die, vermoedelijk in strijd met Artikel 658a lid 4, te veel overeenkomen met

rnijn huidige taak. Daarom vind ik dat jij je in het kader van het eerste spoor traject niet voldoende

hebt ingezet {gezocht) naar passende werkzaamheden binnen Connexxion zoals bilvoorbeeld

evêntuele werkzaamheden op het hoofdkantoor . lk vond je daardoor onvoldoende voorbereid op

ons gesprek en je kon er slecht tegen dat ik je enthousiasme over het magere aanbod niet deelde.

Je maníer van doen was weer wel in overeenstemming met eerdere door mij opgedane ervaringen in

de kelder van de onderneming, daar ik calculeer en nergens van opkiik was ons gesprek geheel naar

mijn verwachting. Je opmerking over hoe ik er bij zat vond ik persoonlijk niet professioneel, jij mist

naar mijn mening de kennis en mogelijkheden mij medisch of psychisch te beoordelen en passeert

daarmee deskundige beoordelingen. Na verificatie bij een lotgenoot moet ik vaststellen dat jouw

ietwat dreigende manier van presenteren door minimaal e én ander is bevestigd. ln het kader van je

werkzaamheden zou je artikel 658 (BW) eens helemaal kunnen lezen.

lk ben niet zoals jij suggereert, uit op een arbeidsconflict, ik ben uit op een rechtvaardige

behandeling van de lichamelijke schade die door samenspanning mocdwillig is veroorzaakt (een

verwijtbare en vervolgbare wetsovertreding (BW)). Om deze doelstelling te bereiken maak ik enkel

gebruik van mijn recht op vrije rneningsuitíng en het zelfbeschikkingsrecht.

lk ben natuurlijk wel bereid in het kader van het eerste en tweede spoor alle passende arbeid naar de

wet (Artikel 658a (BW) met medeneming van lid 4) te accepteren. lk veronderstel dat ik jou en

iedereen die mee leest voldoende op de hoogte heb gebracht van miln mening over ons gesprek en

zo weer aan mijn verplichtingen heb voldaan.

Vriendelijke groeten,

Peter Blankman


