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H o o gedelgest r ange h eer / dame,

Ártikel ó58 von het Burgerlijk Wetboek en orïikel 3 von de Arbo-wet geeft aon dot de

werkgever een zo goed mogelijk orbeidsomstondighedenbeleid moet voeren. Hierbij moet hij
steeds uitgoon von de àctuele stond von dewetenschop en professionele dienstverlening. De

volgende verplichtingen moken deel uit von het orbeidsomstondighedenbeleid
1. De werkgever moet het werk zodonig orgoniseren dot doorvon geen rcdeliqe invloed

uitgoot op de veiligheid en de gezondheid von de werknemers.
?. De gevoren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid von de werknemer moete-n zo

veel mogelijkin eersle aanJe4 bij de bron worden voorkomen of beperkt. Zo nodig moeten
andere doeltreff ende macrtre4elen worden getroÍfen. Hierbij hebben moatrqelen
gericht op collectieve bescherming de voorrong boven maalre4elen gericht op individuele
bescherming.

3. De inrichting von de werkplekken , de werkmethoden en de bij de orbeid gebruikte
orbeidsmiddelen en de orbeidsinhoud moeten zo veel ols redelíjkerwijs kon worden
gevergd oon de persoonliske eigenschoppen von de werknemers zijn oongepost.

4. Ongevarieerde, zich in kort tijdsbestek herholende orbeid en orbeid waorbij het tempo
op eeÁ zodanige wijze wordt beheerst dot de werl<nemer zelÍ verhinderd wordt het
tempo von de arbeid te beÍnvloeden, moet worden vermeden. Áls dergelijke orbeid niet of
onvoldoende kon worden vermede,n, moet de werkgever dezedoor andersoortigeorbeid
of pouzes regelmotig ofwisselen.

5. Doel'lreffende mootregelenmoeten zijn genomen zodot de werknemer zich bij direct
gevaat voor veiligheid of gezondheid snel in veiligheid kon stellen don wel ondere
possende mootregelen kon nemen om de schade oon de gezondheid zo veel mogelijk te
beperken.

l'.loar oonleiding von deze artikelen meld ik ondersteund door vele colle4a's uit Álmere,
1. Dat onze werkgever Connexxíon vonof 1994 

^og 
ge".ít deugdelijk RI&E heeft uitgevoerd

op de werkplek von buschouffeurs, Ártikel 5 Árbo-wet.
?. Dot Connexxion een belostend orbeídsdeskundig trillingsonderzoekuit ?OO7

belrefÍende de bussen von Connexxion niet heeft kunnen implementeren in de Rï&E en

plon von oonpok omdot die RI,&E betreffende chouffeurswerkplekken er helemool niet ís.



Dot Connexxion door hei niet inventoriseren von orbeidsrisico's ook geen risicoonolyses
mookt woor chouffeurs oon worden blootgesteld, waordoor het overlijdenvaneen
colle.go níet is voorkomen. Een risicoonolyse hod het gevoar voorof kenboor gemookt.

Dot Connexxion de bondensponníng von bussen 1 otmosfeer verhoogd om brondstof te
besporen terwijl dit een tril verhogend effect heefl en dot dit ten koste goot von de
gezondheid von de werknemers.
Dot Connexxion gecufferdebanden op de vooros gebruikt terwijl dat ee.n tril verhogend
effect heeft en dot dit len koste goot von de gezondheid von werknemers.

Dot Connexxion op devraag von de plootselijke medezqgenschop weigert een

trilonderzoekte doen op voertuigen die in eind ?Ol3 begin?Ol4 (ernstig ochterstollig
onderhoud) bij het 6VU zijnwe4gehaald en nu in Almere buiten rijden. Het herkeuren
von slijtcgegevoeligeorbeidsmíddelen is binnen eengoed orbo beleíd een vook

toe.gepaste monier om te bepolen of die orbeidsmiddelen nog voldoen oon de ofgesproken
normen en niet grensoverschr i j dend zt jn gew or den.

Dot Connexxion onvoldoendeoctie onderneemt om hittestress op devoertuigenle
voorkomen.

Dat Connexxion onvoldoendeoctie onderneemt om hinderlijk geluid op de voertuigente
voorkomen.

Dat er bij Connexxion strucfureel per dienst per dag veelvuldig langer don 2 uur, met een

totool moximum van7,5/8 uur, ooneengesloten zittend werk wordt vericht.
10. Dot er bij Connexxion in Almere onvoldoende mogelijkheden in tijd en ploots zijn om

normoolgebruik te moken von een toilet woordoor bloosproblemen ontstoon.
11. Dot Connexxioh ongevorieerde, zlch in kort tijdsbestek herholende orbeid en orbeid

woorbij het tempo op een zodanige wijze wordt beheerst dot de werknemer zelf
verhinderd wordt heï tempo von de orbeid te beihvloeden, onvoldoe.nde ofwisselt door

ondersoortige orbeid of pouzes.

12. Dot Connexxion in Álmere onvoldoende mootregelen heeft genomen dot de werknemers
zich bij direct gevaar voor veíligheid oÍ gezondheid snel in veiligheid kan stellen. Er zijn
de lootste twee joor geenveiligheidscobinedeuren meer bijgekomen.

13. Dot Connexxion door Wet/CÁO ofsproken verplicht oangesloten is bij éen orbodíenst en

tegen deWetlCao toch zorgtoken gediÍf ere-ntieerd inkoopt en de RI&E uít besteed oon

een zelfstandige orbeidsdeskundige diegeeninzicht heeft in de bij de orbodienst
b eke.nde v er zameling gezondhei ds k I o cht en von h et p er soneel.

14. Dot uitzendkrochten bij Connexxion in Álmere ïe werk worden gesteld zonder dal ze

voorof op de hoogïeworden gebrocht von de hoge orbeidsbelosting die zij moeten

ondergoon. ArÍikel I Arbowet, voorlichting en onderricht.
15. Dot er de lootstetienjoor geen contoct geweest is tussen de Almeersenedezegge-n-

schop en een preventiemedewerker om orbeidsrisico's lebespreken of ín koort te
brenge-n.

Tot op heden zijn de vele orbeidsrisico's woor buschouffeurs dogelijks oon worden blootgesteld
bewust gebogotelliseerd en ontkent. Dat is een verwijtbore fekortkoming von de zorgplicht von

Connexxion. Elk joor vloeien ruim honderd buschauffeurs of met problemen oon hun bewegings-

opporoot en vootstelsel zonder dot er voor of ochterof voldoende onderzoek is gedoon noor de
oorzook von het ontstoon von hun gezondheidsklochten.

Het re-inte-grotiebeleid is er op gerichl om op voorhond personeel met een longdurige
oondoening over de schutïing tekieperen ïen minuten no het aflegganvan eerr

copociteitentesf in dekelder von hef hoofdkontoor worden zieke buschouffeurs (onofhonkelijk
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von het behoolde resultoot) ollemool persoonlijk mede4edeeld dot er voor hun geen andere
werkplek bEschikboor is in de ondernening. Connexxionvergeet zijn wettelijke zorgpltcht weer
en werknemers worden tekort gedoon in hun wettelijke rechten.

Uit de brief von Minister SZW L. F. Ásscher die ik op 23 mei 2014 j.l. heb ontvong en lees ik dot
u uw prioriteiten stelf noor oonleiding von dít soort meldingen, ike.nvele collego's met mij,
vertrouuren er op dof u goot hondhoven en er op toe goot zien dot Connexxion in de nobije en

ver?e toekomst zijn wettelijke verplichtingan eindelijk eens no komt.

Hoogochtend.
P.Á Blonkman en 115 colleqo's uit Álmere.P.Á Blonkman en 115 collego's uit
1317PL 27 Almere.


