


Dhr. P.A. Blankman
Scharstraat 27
1317 PLAlmere

Datum: 30 jul' 2015 Uw kenmerk:

Onderwerp: Afbeeldingen op rrw website Ons kenmerk:

e 0nnexxton

Postbus 224
.1200 AE Hilversum

Telefoon 088-6251455

Behandeld door: B. Dekkers

Telefoon: 088-6251455

Geachte heer Blankman,

Namens Connexxion bericht ik u hierbij als volgt.

Ons is recentel|k gebleken dat u de eigenaar bent van de websites
www.gewoonmetpensioen.nl en WU ,v.stit(e€SjnIq. Op deze websites wordt zonder toestem*
ming van Connexxion gebruik gemaakt van afbeeldingen met daarop het beeldmerk en/of het
logo van Connexxion-

Hierbíj verzoek ik u dringend deze afbeeldingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een
week na dagtekening van dit schrijven, van voornoemde websites te (laten) verwijderen.

Volledigheidshalve wijs ik u erop dat het zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken van
beeldmerken en/of logo's strafbaar is.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

rijfsjurist
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Tijdlijn lnfo

KEN JE PETER?

Om te zien v,€t hij met ztn vrienden deelt, stuur je hem een vÍiendschapsverzoek

Foto's Mapr r

PÈteÍ Blankman
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Deze azijnpisser zegï... Voor de pijn in je nek en rug, voor al die klote
diensten, voor al dat onbeschoÍte gedÍag \ían jou leidinggevende, voor die
dagelikse snelle hap tussendoor. omdat ie nooil kan pissen tijdens de pauzes
en omdat ik de Arbowet overtreed, krijg jï van mij een btoemetje.
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lrtariannË H0ógendcom vindt dit leuk.
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!"r' Heeíl ger./efh'i bij Cannàiaxion

Feter Slankman
: i.i.l'"!siïtl',tii cll] :l;i r: i

Verzelterd? VSat u kunt venvachten ingevalvan ArbeidsonEeschil*heid, Ziekte
en Letsel- htip://v,,'rrtr,r.\,{,Íerkgrcep'l9T0"nllpdflNaboeK.pclf - nog zo'n
opíoerkÍaaier die er een hoop $'erk in stopt. Schokkende \rerhalen die van
Íoepassing zijn in de strÍjd tegen heroepszieKen. bedíijfsartsen en andere
proleten. De verziel<te r€chtsgang en psliticidÍe volksverraders blijken te zijn"

1\\rri1r.1$erkgroeplg 70 " 
nl
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Peter Blankman

21 oktober'om l7:39 ' Iletverlrt

De Woltde Geit en de Kool.
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Dit verhaal komt overeen met het waagstuk hoe boer Witte een wolf, een geit en een kool uiteindelijk over een

sloot zet zonder dat ze elkaar op weten.

Door het tekenen van een intentieverklaring is de OR akkoord gaan met het voorstel van de Wolf om de RI&E
door een andere arbodienst te laten doen dan welke voor de verzuimdienst wordt gebruikt. De intentieverklaring
geeft de werkgever tegen de regels van de Wet en CAO in de mogelijkheid scheiding te maken tussen de

registratie van veel voorkomende kwalen bij buschauffeurs en het wettelijk verplicht arbeidskundig onderzoek
naar arbeidsgerelateerde gezondheidskwalen in het bedrijf, de RI&E.

Ook gaan ze akkoord met het voorstel om Schouten & Nelissen te betrekken bij het samenstellen van de CXX
gezondheidsmonitor. De CGM wagenlijst die leidend moet worden in de sperutocht naar arbeidsgerelateerde
gezondheidsklachten in het openbaar veryoer en alle andere onderzoeken overbodig moet maken. In dertien
wagen naar een transparant overzicht van arbeidsgerelateerde aandoeningen bij buschauffeurs. Gezien het
eindresultaat, duidelijk een taak die buiten de expeftise valt van S&N.

Onderzoek moet aantonen of niet al1een de naam boven het snmmier knullig in elkaar geflanst vr:agenlijstje doelt
op de samenwerking. De lijsten worden door CXX/(S&N) gebruikt voor het samenstellen van een Dashboard
overall rappoftage die uiteindelijk sturend zou moeten zijn voor de verdiepende onderzoeken in de RI&E.
Hoewel vijf thema's ( Werkdruk, Afuisseling, Vrijheid in werk, Ontwikkelingsmogelijkheden en feedbac$ niet
zijn mee genomen in de rayon rapportages zijn er in de overall rappofiage op die thema's wel cijfers tot stand
gekomen. W.aar komen die cijfers vandaan? Het ontbreken van een vraag over rugklachten en de waag over
nek,schouder en arrn klachten die niet door buschauffeurs beantwoord kan worden verteld ons dat de zoektocht
naar arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten hier al stopt voordat hij begonnen is.

De Geit. De arbodienst die de verzuimregistratie bdhoud, gebruikt een waslijst aan termen om kwalen te
omschrijven waardoor er een mistig beeld ontstaat over arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten. Uit de

geschiedenis (2009) weten we dat dit soort precaire lijsten niet zomaar gedeeld wordt met andere arbodiensten
(privacy). Even voor een periodiek geneeskundig onderzoek bij de verzuimdienst, krijgen medewerkers de tijd
om vrijwillig en anoniem de tijd om de karige CXX gezondheidsmonitor in te r.ullen, (met een onbekende S&N
als briefhoofd en geen idee of gelegenheid om de afkomst te conholeren) De wagenlijst krijgt door de

gelijldijdigheid met een PMO plotseling maar onterecht een medisch tintje. Onterecht: de lijst zou immers in een

gelegenheidssamenwerkingsverband CXX(S&N) inzwarte pakken tot stand zijn gekomen waar zover we dat
weten geen enkele medische kennis bij gebruikt is. De arboclienst geeft de ingelulde wagenlijsten zonder
medisch tintje weer terug aan een klerk bij CX)í(S&N) voor verwerking in een rayon dashboard en het overall
dashboard en heeft er geen verantwoordelijkheid over of bemoeienis meer mee.

De Kool - Arbodienst die de RI&E uitvoert gaat theoretisch dus zonder lijst met veel voorkomende klachten van
buschauffeurs van start. Als een onbevangen kind is deze eenzijdige kerndeskundige dus ook door het bedrijf
gevlogen onder leiding van rayonmanagers zonder echt contact met werknemers. Een eerder onderzoek naar
trillingen bij buschauffeur:s vond hij zonder opgave van redenen achterhaald. De CGM die leidend geweest zou
moeten zijn voor de RI&E 2014 is na aÍïonding van cle zu&E in 2015 pas op tafel gekomen, en goed voorbeeld
van tijdmanagement en georganiseerde pech. De CGM op zich, een wel heel onkundig, onvolledig en karig
uitgevoerd gestuurd onderzoe$e voor de zekerheid toch na het afronden van de RI&E op tafel leggen zodat
eventueel commentaar op het zorgluldig gemanipuleerde CGM in elk geval geen invloed meer kan hebben op de

zorgwldig gemanipuleerde RI&E.

De CXX gezondheidsrnonitor is een mooi voorbeeld van oplichting door gegoochel met cijfers en het stellen van
de verkeerde wagen aan de verkeerde personen. Niemand kan achterhalen waar de cijfers vandaan komen die
gebruild zijn, niemand kan achterhalen wie wat heeft ingevuld en waarom. Niemand draagt er wettelijke
verantwoordelijkheid voor. Een vreemde naam boven een knullig nep onderzoekje die als er een FIOD
onderzoeker op wordt losgelaten neÍgens vanafweet.

De V/olf, Geit en de Kool staan wel aan de overkant maar niemand weet meer hoe.

http://wrvrv. sikoss.info/index.p. . . /. . . /cie-wolf-de-geit-en-de-kool

Vind ik leuk Reactie Delen
2 personen vinden dit leuk.



De website van Peter Blankman
http : //wmr.. siko ss. info/index.php/en/feiten-op-een-rij
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Voor{ichting en educatie.
Sameni'rerkend lnternatto*aal Kenn'scentrum Ops*baËrven/oÊr Stad & Streek
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Peter Blanknran

Tot nríjn ergernis lees ik dai CXX zijn rijdend personeel nog steeds buiten de

Rl&E heeft gehouden en nCIg steeds geen onderzoek heefi gedaan naar het

torenhoge veruim onder zijn oudere chauffeurs.

De OR versus de RI&E.
lnternaiionaal Kenniscentrum over
arbeiisomstandighedên in het openbaar verr'oer

. Vrrrri ik leu[ - tieactie

tl lre rsoiiÊn vincien dit lêuk.

l{oo i r*ticiie \ïÈeiqeyen

Delert

Petel Bliinkrrrorr Nee natuurhllr niet Ron Heulrensfelci. hei is een door de OR
nota bene aangedragen bewijs van het ondeugend karalder van de directie CXX.
voor mij l,;omt het precies op tijd. kon het nog net bij de stultren voegten die ilí
vanmoÍgen bl oe advocaai heb gebrac... hlesr \','Laerg:evÈn

\.'lrci rï. l:;i Ëe;nt.,',ccrtie^ u-t 3

Peter Bl.:nknran ls het toi jullie doorgedrongen dat de UtÀV route rtaar rvil

allenraal door',voro'en afgeserveerd in strr;d ls mei artilíel 6 r,an de rechten van de
nlens. At dre coliega's die me zijn voorgegaan hebben het zelÍde pleuris gevoel
gehaci. dat:e onrechtmatig zrjn ... Í"lEEr \';ÊeiQ{r'.'sl

\i- ii ri, l;.,1, Lrg;nUrC.riire' n1 .:

llinr Dekilels Het begint nret het aanstellen van een preveniienrede'.,rerirer sinds
koÍ-t is dit oveÍeenslen'rnringsrecht OR een r,.rerlíqever lian hier niets tegen. Deze
de RIE laten opstellen sanren mei de r','er[;neniers. Zoniet is de vrerkgever
straÍiraar.
\.'irij il; le;ii, $ei11t!',ctÍijel x3', ..'r'" ' ..r ,'ri '..1 rl
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I -1Q I t.'rrr valt rletr Bcrg Hoi Wint.

3 ,*,.r. is bellencj met het Neh,;eri'r AREO FN\/ en daar oo!: acrieÍ in
\--fj ii iÊ.;ll Bvanl',.;ocl'ciel s1 :
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FaterSlankman
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Witte vingers bij de follsgae ln heïOV??

Aandoeningeil van de handen {HAV$}

Ornschrijving".. Meer uyeergeven

Hel Nederlands CentruÍn voor Beroepszid<ten {NCllB},
registreert en slgnaleert heroepsdekten via het na$onale
n"plding- €n reglstratiesysteern en meeldere speciffeke
p€ilstalions.

BËftSËPSTIËKïEï'],T{L
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Peter Blanltman
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Religie en denrocratie horen niet bij elí<aar, Kerlq en Staat noeten lve direct
scheiden. Weg met het CDA CU SGF uit de kamer. die randdebielen zijn
staats gevaarlijt<..

Duitse AfD maakt rrrk naaï r'eclrts
De nieu'r.ie voorzitter Frauke Fetry vindt dat de islam niet b;j de denrocratie past

l:-rl rLji

Vrnrl ik leuk Rcactrs L-)êien

:i Ferscnen vinden dit leuk

i l. oar r priaclrt

Peter Ëlarrkrnnn h4r.in God is beter dan de jotrr'.,e. Gedsciienstíanaten maken

nteer stuli dan de mens kan repareren. Hoe leuker de buurvrouw is zo harder
kral<en haar buurvrouvsen haar af"

\frnci ili le*li Ëesnh,.rcordên :



Peter Blanlrman
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"Het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praldijlfl
(bron voorwoord tweede drul( A.Q.C. Tatr. 2005)
Anno 20ï5 nu is het helaas geen te harde conclusie meer, dat achter de
schijnheiligheid van een dernocratische rechtstaat een totalÍtaire staat lvaarin
grondrechten en rechtsbescherming tegen cle overheid in razencl tempo zo
zajn afgenomen in rechtelijke uaarborging, dat eerder gesproken moet ïvorclen

van een verborgen dictatuur waarin de Staat niet alleen meer strafrecntelijk
vervclgbaar is maar zelfs oolr nlet reêel aansprakelijl( blfld voor onrechlmalige
gezagsuÍtuoering.

Er doorheen blaclerend bonelt bij mij het vermoeden op dat dit schrijven uit
gaat van de soevereine rechten van de mens en duidelijk maald dat de
huidige rechtspraaK in Nederland eigenlijk geheel ten dienste staat van het
veilig stellen van de graaiende belangen van een elitaire laag.

Op voorhand hulde aan ProÍTalc.

Staatkunclig is Nederland rveer teruggezakt naar de laatste interbellum u,aarin

alleen gristelijke gezagdragers wisten wat goed rvas voor alle burgers. Gaat u

maar slapen, wij zorgen R'elvoor u veiligheid.

Met dank aan Kamp, Donner en zijn Glibbers.

lk stelvoor clat we Professor Tak alleen al voor clit lverk, voordragen voor een
onderscheiding van de koning...

r": Vind ik leuk i1 Reactie ,l.l' ilelen

Petèr van Eerden Ja, peter hel vermoeden bestond al een hele tUd, de
bevestiging van dit alles is r'/ederom de harde nerkelijkheid. Nederland glijdt af,
in hard tempo..l

Vind ik leuk Beanturoorclen i !t r"rii.:: tlir.r Jl i;r
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VaCIr alle uitzendkrachten en nul uren-contractanten, h4assaal een paar

maanden in Amsterdanr lverken en de omliggende OV bÊdrijvÈn de krapte op
de marK laten voelen zou e€n einde kunnen niaken aan de nul uren
contracten, Je ongebonclenheid gebruiken om een vast contract af te

dwingen. De vraag naar clrauffturs gaat de komende jaren waarschijnlil'k sïerl<

groeien vaflr.irege de Hassale uitstroorn van chautfeurs- Het Ënige wat
ontbreek in de advertentie ís dal het lverk grote gevolgen kan.-.

fvÍeer lveergeven

Wil jij als Gl{B busc.hauffeur $teïken, maar kom jtj niet uit
omgeving Arnsterd.am? Geen probleeur !

Vacaiures Noord-Holland Amsterclam WitjÍj als GvB buscftauffeurvrerl',en, maar kom
jij niet uit omgei,íng Amsterdanr? Geen probleem!

flt ïl';lPlí.. f.11.

Peter BlanÍ<man
4 aptil'cl

Op de derde dag dag ilr officieel lverkgever loos ben, v,erd ilt in de Íniddas
, gebeld door een uitzendbureau, oÍ ilr op zoek was naar Èen betaalcle haan. na
wat nÈen en v,reer gebabbel bleken ze mensen te zoelcen om de ilifual van

metrol|in 51 in Amsterdam op te vangen mel bu$sen. ïijdel$k nog vdel, oÍ ik
interesse fiad in een t$dËlijke pracht baan dertig kilometerverderop. Ja
natuurlijlt v,tas er interes$e. h'laar dan nroet het laatste stut{e gezondheid wel

heel goed betaald worden, dat was dus niet hun uitgangspunt. lk mocht
plotseling mijn goede vrijdag verder aímalten op de bank meteen Slas wijn en

een roooie Íilm.

t* Vinil ik leulr P ReecÍie ,** Selen
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Feïer Blanlsman
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Morgen na 36,5 jaar oÍficieel geen buschauffeur rneer. uitgekakt door
Connexxion, van een afstanclje mankeer ik helernaalniets, vaatklachten in

mijn benen en al mijn aanhechtingen doen zeer, mijn nek kraakl, mijn oren
pÍepen, mijn rug speelt vaak op, rnijn blaas is uit gelubberd, moe en niet rneer

vooruit te branden. Als ilt dit van te vCIren had geweten $'a$ ik ltoeltenbaklter
geworden.

rr'-' VÍncl ik leuk :.*j Reactie s,' Delett

Patrie k \ran lnsen en 6 anrleren vinden dit leuk.

lo,log 14 reacties rveergevên

Feter van Eerden Zo te zien aan de reacties ben j€ Ínet prepensioen gegaan.

Dat is êên moeilijke, maar achteraí bekeken, op dit moment de enige juiste

beslissing. lk heb hetzelíde rneegemaaÍ.;t. December 2014 ben ik met
prepensioen gegaan en tot op heden heb ik er nog geen... Meer t'reÊrgeven

i lloERl h
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31 n:;ari r:n'r 'l .i ,n3 Vinci ik teut * 2

Feter Blankman Nee ik ben ontslagen na 2.5 jaar ziektewet, ze t'íatren wat laat

met de aanvraag, hoevlel het vrel mogelijk is al op voornand pensioen te

ontuangen {vanaf 55 jaar) heb ik clat nog niet , ik heb nu een wia voor 70%, mijn

Fensioen gaat nu voor 70 0/o door, als ... lvleer vJeeÍgevên

.11"i rr'itilt.i flr: i?..1^'i liíirï{iJ}ii Vind ik leuie * 5

Ton van rlen Berg Peter, ook rnet wat meer aístand van Connexxion blijven we

strijdbaar en ons inzetten voor fatsoenlijke aÈeidsomstandigheden.

lk heb uiteindelilk gekozen om nrel vroegpensioen te gaan , min of meer
gedwongen dat wel maar wel onn zonder de (bal)last en d".. l,,4eer *reÊrgeven

i Êi:'ii! i:ri il.]i Vind it'; leuk Ó ?

Peter Blankman Ja Ton zo lang wij in staat zijn zullen we de jongeren en de

oude knanen, iníormeren en ondersteunen in de strijd voor gewoon goed en
gezonder werk.

i ;+5r:il flrn {-}::j,i . vind ik leuk . * 1
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