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Geachte heer A. Veerman,

Na 35 jaar als chauffeur in het OV verlaat ik waarschijnlijk volgend jaar de onderneming vanwege

gezondheidsklachten. Klachten die mij privé natuurlijk ook zeer in de weg zitten.

U en ik hebben een groot gemeenschappelijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. De Arbeidsomstandig-

hedenwet verplicht u als werkgever om een Arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale

arbeidsomstandigheden. De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandig-

heden ligt binnen de onderneming. Gezondheid en veiligheid z-rjn factoren die bij uitstek bepalend zijn voor een

hogere levenskwaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Zoals u welbekend is het volgens artikel 3 van deze wet niet toegestaan dat werknemers ziek worden van

arbeidomstandigheden. Mediavoorlichter P. P. Witte is in de uitzendíng van Nieuwsuur op 9 februari 2O72 in

8m37s van mening dat Connexxíon een gezonde werkplek aanbiedt, terwijl op dat zelfde moment een rapport

van de Arbo-unie ergens ín een la ligt met een door empirische onderzoek onderbouwd eindoordeel, dat stelt
dat Connexxion 95 % van uw personeel 60% overbelast op trillingen. Er is, wellicht vanuit economische redenen

en in samenspan doen besluiten de adviezen uit het belastende rapport (de duur van de trilbelasting te
halveren) niet te implementeren in de Rl&E. Daarmee voldeden de arbeidsomstandigheden voor het rijdend

personeel net als de jaren daarvoor niet aan de wettelijke regelgeving van de Arbo-wet. Elke arbeidskundige

weet dat lichaamstrillingen overduidelijk verantwoordelijk zíjn voor veel letsel aan rug, nek en schouders.

Belangrijk te weten is dat experts op het gebied van trillingen van mening zijn dat van uit preventie bezien, de

actie- en grenswaarden zo als genoemd in de Arbo-wet feitelijk te hoog zijn.

Door de jarenlange overbelasting als chauffeur op uw rammel bussen heb ik nu hoge en lage rugklachten, door
de lange rijblokken (immobiliteit) in combinatie met de energievretende arbeidsomstandigheden hebben

uiteindelijk Chronische Veneuze lnsufficiëntie veroorzaakt, wat ten grondslag ligt van mijn verzuim vanaf 13

september 2012.

lk wil u laten weten dat ik mij hierdoor ernstig beroofd voel van mijn gezondheid en duurzame vitale

inzetbaarheid in het arbeidsproces, ik wil daarom schadeloos gesteld worden voor de volgende punten.

1. lk wil schadeloos gesteld worden voor de door de onderneming opzettelijk toegebrachte lichamelijk schade.

2. lk wil schadeloos gesteld worden voor de te verwachten inkomstenderving tot aan, en na mijn pensioen.

3. lk wil schadeloos gesteld worden voor het verloren levensgeluk van de laatste 15 jaar tot aan mijn 58ste

veroorzaakt door schouderklachten en niet repareerbaar rug en vaatletsel.

4. lk wil schadeloos gesteld worden voor de jaren dat ik door de beroemde schouderklachten geplaagd

noodgedwongen vier dagen per week ben gaan werken.



lnbreuk op de Arbo-wet en de ter uitvoering daarvan vastgestelde bepalingen vormen een economisch delict

van de 4" categorie. De valkuil hierin is een gevangenisstrafvan ten hoogste 6jaar hetzij een geldboete van

25000, als bijkomende straf kan een extra geldboete worden opgelegd gelijk aan het voordeel dat door niet

naleving van de gezondheidsvoorschriften verkregen is.

Connexxion heeft haar verontwoordelijkheid noor de samenleving vastgelegd in een dantol ombities. Ambities met betrekking tot
reizigers, opdrdchtgevers en medewerkerc. Maor ook ambities ten aonzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Noast deze ambities die

voottttloeien uit hoar veruoercfunctie, wi! Connexxion ook in bredere zin invulling geven oan haar maotschoppeliike

ve ra ntw oo rd e lij kh e i i. ? ?

ledere werkgever is verplicht om een goed Arbo beleid voor optimale arbeidsomstandigheden te voeren. Een

verplicht onderdeel welke Connexxion door samenspanning met groot succes telkens uitstelt, is het opstellen

van een risico-inventarisatie & evaluatie. En ook het schrijven van een plan van aanpak tbv gezondheidsrisico's

voor de werknemers binnen het bedrijf blijft probleemloos uit. Daarnaast is een werkgever naar de regels van

de Wet Poortwachter verplicht om zijn werknemers goed voor te lichten over de risico's. Ondanks deze

verplichting heeft iedereen nagelaten mij op de hoogte te stellen van, zowel de negatieve effecten van de 60%

overbelasting van trillingen, als dat rijblokken van drie tot vier uur zonder vertreding zeer slecht zijn voor het

bloedvaatstelsel in de onderste extremiteiten.

ln 2010 is door de medezeggenschap Almere-Buiten vragen gesteld aan de OR, over trillingen op de werkplek.

Een aantal OR leden zegt het rapport al langer te kennen dus zal het DB dit zeker ook onder ogen hebben

gehad. Het DB heeft in 2010 de medezeggenschap in Almere-Buiten bericht dat de werkplek van de chauffeur

op gebied van trillingen prima in orde was, het toenmalig DB gaf dus naar bovenstaande feiten met opzet

onjuiste informatie, de valkuil hierin is art 31 van de WOR. Dat impliceert wat vragen over de nieuwe functie

van de toenmalige mogelijk samenspannende voorzitter DB.

Door het met samenspannen opzettelijk stand doen houden van overbelastende arbeidsomstandigheden is

mijn gezondheid opzettelijk geschaad en dat wordt in het wetboek van strafrecht gelijkgesteld met

mishandeling. Er is sprake van zwaar lichamelijk letsel, wanneer er na de mishandeling ziekte zonder uitzicht op

volkomen genezing is en wanneer er voortdurende ongeschiktheid voor beroepsbezigheden is. En er wordt

zwaarder gestraft als de mishandeling binnen een arbeidsrelatie valt.

Duunaam ondernemen is voor Connexxion "elke dag de goede dingen doen", jooruerslag 2(N7

Het Connexxion preventieprogramma welke de heer P.P Witte beschrijft in zijn beroemde rede tijdens de

uitzending van Nieuwsuur op 9 februari2 bestaat in het echt alleen uit het preventief doen verdwijnen van

belastende rapporten. De heer Witte verwoordt in Nieuwsuur zijn idee, dat verzuim preventie alleen de

verantwoordelijkheid is van de individuele werknemer zelf. (lichaam fysiek in vorm houden) een mening die

absoluut strijdig is met zijn zorgplicht als goed werkgever en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als

directielid van Connexxion. Een nieuwe werknemer tekent immers alleen een arbeidsovereenkomst met de

aanname dat de Rl&E bij Connexxion, het belangrijkste en meest beschermende deel van de Arbo-wet, naar

Nederlandse fatsoensnormen, net zoals arbeidsdeskundige Anno Houwing keurig op orde is.

Doordot de productie al joren niet voldoet aan de Arbo wetgeving is er een vervelende opzetteliike onjuistheid
(economisch delict) geslopen in de aan de belanghebbende portij verstrekte ioorciifers bij de verkoop van de

onderneming in 2007. lk verwacht op grond van artikel 6:762 BW, een voldoende ernstig persoonliik verwijt. De

Pilatus clausule, pagina 56 in het jaarverslag 2007 daet brede voorkennis vermoeden von de bovenstaande

onregelmatígheden. Als rechtskundige veronderstel ik dat hier eenvoudig een strafrechteliik schuld-

aansprakelijkheid oan vast te koppelen is met vervelende gevolgen voor de leden van de Raad van Bestuur.

' Uit h"t ioo*"rrtog 2007 4.8 Maatschappeliik verantwoord ondernemen.

' http,llri"u*ruur.nl/vídeo/i39389-ongezond-leven-reden-voor'ontstag.html



lk hoop maar dat het beloningsbeleid voor de Raod van Commissarissen in evenwicht is met de belangrijke
algehele verontwoordelijkheid die de Raad draagt, mogelijk zal wonneer uitkomt, dat de algemene gsng van

zaken dobbert op een economisch delíct, dit hun verdere carrière en maatschappelijke positie kunnen
beschadigen.

O rg a ni soti e c ri m i na I Íte ít.

H. van de Bunt & W. Huisman

Organisatiecriminaliteit betreft vaak handelen in strijd met regels uit het sociaal-economisch ordeningsrecht
die verschillende belangen beschermen, waardoor verschillende vormen van schade optreden: milieudelicten,
overtreding van voorschriften over arbeidsomstandigheden, overtreding van regels voor de veiligheid van

consumenten. Organisatiecriminaliteit kan niet alleen financiële schade, maar ook andere vormen van schade

teweeg kan brengen, zoals fysiek letsel. De conclusie is dan snel getrokken dat organisatiecriminaliteit qua

schade de problematiek van de commune criminaliteit verre overstijgt, waarbij de schattingen uiteenlopen van

het 10- tot 35-voudige hiervan.
Daarnaast wijzen veel onderzoekers op de diffuse aard van schade en slachtofferschap van organisatie-
criminaliteit: Slachtoffers zijn zich niet van hun slachtofferschap bewust of de schade is over veel mensen

verspreid.

De oorzaak van organisatiecriminaliteit moet gezocht worden in moreel verval en norm vervaging in een

bedrijfscultuur waarin overmoed, hoogmoed, risicovol gedrag en ordinaire hebzucht een grote rol spelen.

Als belangrijkste oorzaken ziet ik dat de combinatie van overspannen en onrealistische targets voor winst- of
omzetgroei, gekoppeld aan exorbitant hoge persoonlijke bonussen en het de facto uitschakelen van interne

controle door narcistische CEO's, die een sterke mate van Zonnekoninggedrag tentoonspreidden.

ln dergelijke belangenconstellaties vervullen de hoofdrolspelers meestal meerdere rollen, althans zij dienen
verschillende belangen. Vaak is de overheid, controleur en belanghebbende partij tegelijkertijd. Een belangrijk
instrument om toegang te krijgen tot informatie die anders nauwelijks beschikbaar is, is de parlementaire

enquête. De bevoegdheden en de politieke pressie openen voor onderzoekers deuren die anders gesloten

blijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende parlementaire enquêtes grootschalige misstanden
in regelnaleving en toezicht hebben bloot gelegd.

Een barrière voor onderzoek zou het specialistische, technische karakter zijn van veel organisatiecriminaliteit.
ln tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, is veel organisatiecriminaliteit niet intrinsiek complex of
ingewikkeld. Er is soms wel vakkennis nodig om het te plegen of te ontdekken, maar de essentie van het delict
is vaak verrassend eenvoudig. De schade van organisatiecríminaliteit is tot dusverre hoofdzakelijk gericht
geweest op het meten van de omvang van met name de financieel-economische gevolgen. Dergelijke
becijferingen leveren in de regel astronomische bedragen op aan maatschappelijke kosten.3

Uit bovenstaande blijkt dat er nogal wat zaken binnen de onderneming gaan zoals ze niet zouden moeten gaan.

U mist duidelijk een procescontroller in uw organisatie, iemand met een helikopterview, die tegenstrijdige
zaken opspoort, evalueert en de conclusies rapporteert. ln verband met m'tjn wens tot re-integratie binnen de

organisatie en uw verplichte quotum voor 2015 om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te hebben

solliciteer ik naar een op dit moment nieuw te benoemen functie van "procescontroler", met passende

beloning binnen de code-Tabaksblat. Mijn geschiktheid blijkt uit de capaciteitentest waar in te lezen is dat ik
goed in staat ben de rode lijnen uit complexen structuren te filteren. ln de bijbehorende persoonlijkheidstest

kunt u lezen dat ik beschik over een bijzondere sterke onafhankelijke persoonlijkheid die rechtvaardig handelt.
Kwaliteiten die binnen Connexxion helaas zeldzaam zijn, een reden te meer om me in huis te houden.

3 http://dare.ubvu.vu.nllbitstream/han dle/t87L/2185t/JV 
-0167-5850-2009-035-006-003.pdf?sequence=2

http://www.criminologie.nUdownloads/tvc/themanummers/thema-orgcrim.pdf



Mocht u besluiten mij niet vrijwillig als arbeidsgehandicapte in dienst te houden wacht u in elk geval een boete
van 5000 euro per niet gerealiseerde arbeidsplaats volgens Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

lk geef u tot 13 augustus 2013 gelegenheid deze cases tot mijn tevredenheid af te ronden voordat ik een

tweede spoor opstart en ergens anders aan de bel trek. Linksom of rechtsom is mij om het even, Ík heb niets

meer te verliezen.
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Hoogachtend en met wdndelijke groeten,
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