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PABlankman

Persn. nr. 20006805

Ve.rtigin g/tr116 slinrt Almere:Duiten

GespreksdaÍum: 2t-06-20n6

Datum,in dienst: 04.09-197E

Leidinggevende: rrV.H.t
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r Klachten 0

r Schades t,

r Te laaÍ in diensÍ I

0pmerkingen

Opmerkitrg€tr r

Peter draagt zijn stropdas anders om op eigen wijze.
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2. Kenmerkend werkgedrag :

Kwaliteit van het werk
r :Betrouwbaarheid x

e Ondernemerschap x

r .Enthousiasme x

r Plezier X

. Gericht op verbetering x

. Houdl zich aan afspraken x

Oprnerkingen ! Betrouwbaarheid van de dienstuitvoering kan beter. Peter geeft aan dat hij de

lettertjes nauwelijks nog kan lezen en gaat een andere bril aanschaffen. Hiermee meent hij het
probleem op te lossen.
Ondernemerschap staat bij Peter niet meer zo hoog in het vaandel, omdat de afgelopen jaren diverse
zaken binnen CXX volgens Peter erg slecht geregeld zijn.

Opmerkingen ! Peter is wel krities op zaken maar brengt dit op de werkvloer met een lach. Ze
moeten dit ook nuanceren. Peter vindt plezier hebben erg belangrijk.

handelen
r: Paktnieuwezaken goedop x

r Eigen initiatief x

r Omgang collegats

Is bereid iets voor een ander te doen

. Draagt goed bij aan de werksfeer
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Opmerkingen i Peter heeft het niet meer naar zijn zin op de stadsdienst. Dit omdat het merendeel

van de passagiers hem behandelen als oud vuil. Ook vindt hij dat de mentaliteit van de doorsnee
reiziger ver beneden peil is.Peter is voornemens er over 5 jaar mee te stoppen en in Suriname een

nieuw leven te gaan starten. Op dit moment heeft hij de middelen nog niet.

3. Dienstverlenend gedrag:

Opmerkingen I Peter heeft een brief geschreven n.a.v. de uitnodiging.Deze brief bevat

informatie die erom vraagd om eens met elkaar om de tafel te gaan zitlen om een oplossing voor Peter
zijn problemen te vinden.
Afgesproken dat er een gesprek met Peter en zijn leidinggevende in bij zijnvan HRM zal gaan plaats

vinden. Blj servicedesk is een berekening aangevraagd voor als Peter minder wil gaan werken. Dzee
zal met hem worden besproken.

Dienstverlening is voldoende mits de klant zich correct gedraagd. Peter is aangeboden om êens een

gesprek te voeren met bedrijfsmaatschappelijkwe. Hij geeft aan hier geen behoefte aan te hebben,

4.'Opmerkingen van: Peter Blankman

Heeft er plezier in om voor anderen
iets te doen

Probeert altijd net iets meer te doen

r SlgnaleerÍ behoeften vau klanten

Hecht veel belang aan tevredenheid
bij klanten

r Sfeer/mentaliteit op de werkvloer

Samenwerking met de ass.
vestigingsmanager

Informatieverstrekking van uit
connexxion

I4fornatiever:strekking door de ass.
vestigingsmanager

Tevredenheid over eigen functie
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Ervariirg áangaande agiesSie tijdens
het werk: ,

Er is veel verbaal ,geweld. Met name in de stekking als
kankerleij er, klootzak enz.

Opmerkingen ! Peter vindt het prettig als zijn klanten tewede zijn. Hij probeeÍ een rustige rijstijl
te ireoren. Echter gaat dit niet altijd door een slechte busbaan en een krappe riitijd.

5. Gemaakte afspraken:

We gaan in gesprek met HRM m.b.t. de de geschreven brief.
Peter gaat een andere bril aanschaffen zodat hij de letters en cijfers in de diensten goed kan lezen.

Peter gaat-zijn diensten beter lezen.

Datum: 21-06-2006

Akkoord ass. Vestiging$manager.


