
Nieuwsbrief OR-OV & de directie van Connexxion   Juli 2015  

 
 

 
 

N I E U W S B R I E F  
 
 
Gezamenlijke nieuwsbrief van de OR en de directie van de overlegvergadering 14 juli 2015: 
 
 
Initiatiefvoorstel landelijke uitbreiding frontzicht camera.  
In Almere is een pilot gehouden met de frontzichtcamera. De ervaringen waren positief. 
Gezien de positieve ervaringen heeft de OR voorgesteld om alle bussen te voorzien van 
camera’s. De frontzicht camera kan een essentiële rol spelen bij de schuldvraag van eventuele 
aanrijdingen, noodstoppen en bedreigingen of geweld buiten de bus. De kosten voor het 
inbouwen van de frontcamera in bestaande bussen zijn aanzienlijk. Afgesproken daarom is om 
alle nieuwe bussen te voorzien van een frontcamera.  Connexxion gaat nog wel met 
opdrachtgevers in overleg of zij de kosten voor de inbouw van camera’s voor bestaande bussen 
kunnen/willen financieren.  
 
 
Initiatiefvoorstel uitbreiding Risico Inventarisatie & Evaluatie.  
In de RI&E is geen onderdeel opgenomen voor de werkplek chauffeur. 
De OR vind dit vreemd en heeft daarom een voorstel ingediend om de werkplek mee te nemen in 
de RI&E. De OR heeft een checklist werkplek chauffeur opgesteld ter aanvulling op de RI&E. 
De directie heeft ingestemd om dit via zogenaamde verbeterteams in gang te zetten. Een en 
ander wordt nog uitgewerkt en naar de rayons en RC’s gestuurd. 
 
 
Initiatiefvoorstel onderhoud ISRI stoelen. 
Volgens de fabrikant  is de ISRI chauffeursstoel onderhoudsvrij, er is dan ook geen 
onderhoudsschema. De OR is van mening dat ook de ISRI stoel onderhoud behoefd. 
De OR heeft daarom een voorstel ingediend om voor de ISRI stoelen het zelfde 
onderhoudsschema aan te houden zoals dat bij de Savas van toepassing is. 
(ook bij de externe onderhoudsbedrijven). 
De directie vindt het een goed voorstel en heeft hiermee ingestemd. 

 
Initiatiefvoorstel ruilen via de dienstindeler in instroompool gebieden. 
De OR heeft een voorstel ingediend naar aanleiding van de evaluaties en gesprekken met RC’s 
uit deze gebieden. Momenteel dienen chauffeurs te ruilen in het vaste rayon via webcom of via 
het management. Dit heeft geleid tot eenrichtingsverkeer. Er is geen wisselwerking meer tussen 
de planning en de chauffeurs. Hierdoor is er ongelijkheid ontstaan tussen de chauffeurs van het 
flexrayon  en de vaste rayons met betrekking tot het aanvragen van diensten. 
De chauffeurs in het flexrayon hebben meer mogelijkheden  dan de chauffeurs in de vaste rayons 
waar alles in beton lijkt gegoten. De directie is het in grote lijnen eens met het voorstel maar wil 
dit intern met het management nog bespreken. 
Bij een akkoord zal met een delegatie van het DB het voorstel verder uit worden gewerkt. 
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Rijtijdmeting middels Omnibus. 
Een delegatie van het DB heeft samen met de RC Schiphol en L&E rijtijdmetingen gedaan in het 
AML gebied omdat er twijfels waren of het systeem de rijtijd wel juist registreert.  
De totaaltijd is gemeten en komt  overeen met de tijd die geregistreerd wordt in Omnibus. Via dit 
systeem blijft ook de rijtijden bepaald worden.  
Er zijn echter nog wel problemen met  de registratie van sommige tussenliggende 
haltes. Infoxx die soms niet overspringt naar de volgende halte, waypoints die nog 
niet goed liggen, black spots waardoor er een GPRS storing op kan treden en de rijtijd 
verdeling die soms beter kan. Deze punten zullen verder onderzocht en verbeterd  
moeten worden. 
 
 
Rij-wijzer. 
De OR heeft besloten om de Rij-wijzer voorlopig niet in de stuurgroep te behandelen maar met 
de gehele OR dit omdat er klachten waren. De OR heeft de klachten geïnventariseerd en aan de 
directie gestuurd. Afgesproken is om samen met de directie en projectleiders de klachten te 
bespreken op de OR vergadering van 5 augustus.  
 
 
Ziekteverzuim. 
Er zijn een aantal klachten binnengekomen van enkele rayons over de ziekteverzuim gesprekken 
en de toonzetting daarvan. De bonden hebben hier inmiddels ook nieuwsbrieven over 
verspreid. De directie erkent dat het in sommige gevallen fout is gegaan of verkeerd is 
overgekomen. Er zal altijd op individueel niveau maatwerk geleverd moeten worden.   
De directie deelt mede dat er dit najaar in het kader van het sectorplan ook scholing verzorgd 
gaat worden voor het management van alle bedrijven over hoe om te gaan met ziekteverzuim 
gesprekken en begeleiding.  
 
 
De concessie Provincie Utrecht Oost en West. 
Op 14 juli 2015 is bekend geworden dat Connexxion de concessie PU Oost en West heeft 
verloren. Dit nieuws is hard aangekomen. Ondanks een scherpe maar realistische inschrijving 
van Connexxion heeft Syntus de concessie gewonnen. Medio december 2016 zal Syntus het 
openbaar vervoer in PU Oost en West gaan verzorgen. 

 
 
De overige onderwerpen die zijn besproken in de OR-OV vergadering kun je binnenkort terug lezen in het complete verslag. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Wim de Jong secretaris OR-OV     Juul van Hout directeur OV 
 
Jack d’Hooghe voorzitter OR-OV       


