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'Ik voel me Siakie in
de chocoladefabriek'

Etldè Po3tma

Johauèa At €liÀs

Wat aoet een manageractiva BV bij cVB?
Activa BVis een klein clubje van drie mensen. De afdelingis
verantwoordelijk voor het behe€r, de aanschafen àfstoot van
strategische middelen. Xijk, de Stadsrcgio Amsterdam is de
1v€rkelike eigenaarvan onder meer metro's, bussen en rrams.
Màarbinnen GVB treedtActiva BV op als eigenaar en is het zelfs
g€delegeerd toezichthouder namens de Stadsresio Amsterdam.
Wij moetende spulleningoede staat houden. En dat betreft dan ,

ook ons vastgoed en onze procesinstallaties en icT-systemen.
Wij gaan eigenlijk over a1les behalve Veren en de infràstructuur
zoals mils en bovenleidingen.

Waar ben ie atgelopen w6ek mee bezig geweesr?
Onder meer met goed huisvaderschap' zoals we datnoemen.
we zijn bezig in kaarr te breDgen: wat hebben we? wat gaan we
aanschaffen, watgaanwe afstoten? Hoe ziende spullen eruit?
Als middelener slecht bijstaan, welke acties onalernemenwe
dan? Daarbij moetenwe afwegingen maken. Sons kunnenoude
metrot en bussen reizigers noggoed veNoeren. Maar de vraag
r! ook:is her nogaLcepldbell We wrllen ook een rmago
neerzetten. Dat is zoeken naar een balans_

Kun ie eén concreet voorbeeld noemen v6n je acrivireiton?
Ik was bij ve oerondersteunins (vos): daar zijn medewerkers
bezig de ruiten van de metro te beptakken met folie. Taggers
kladden ze onder, tegenwoordig doen ze dat ook meizuurdat
echtinde ruitenbiit, daardoor raken ze zwaar beschadigd. Dat
beplakken is fantastisch omte zien. Dat is nou de lol van mijn
vak: je ziet het verbeterporenrieel.

Vindjejo werk lèuk?
Hartstikke leuk!Hetis zo ontzettend divels. Ergebeurt zoveel
in dit bedrijf op ve$chillende plekken: ik voet me als Sjakie in
de chocoladefabriek.

Wat vond je het indrukwekkéndst tot nu toe?
De komst van de M5. Hoe die manÍen hem naar biÍÍen
manoeuvreerden - dat was een hele mooie belevenis. Bij de Ms
is over ieder onderdeeltje, over ieder paneeltje, heel diep
nagedacht: prachtig! De Ms's komeD nu bij ons op debatans, dat
is eeningewikkeld proj€ct.In principe moeten die Ms'sveertig
jaar mee kunnen gaan. Maar v/e weten natuurlijk helemaal niet
hoe het vervoer er overveertigjaar uit zi€t: kunnen ze dan nog
wel aan de wensen van die tijd voldoen? Dan ziet de wercld er
toch zeer waarschijnlijk heet anders uit.

W6t zijn le ambitiss in déze b6an?
Ambities? Ik heb mezelf beloofd dicht bij mezelf te btijven. Ik
wil nog niet nadenken: waar ben ik over drie ofvierjaar? Nee,
ikwil het ní leuk hebben.Ik wil de boel nu goed organiseren,
GVB klaar maken voor de toekomst. de rcst komt later...

War vind ie van cVB als bedrijÍ?
Het beeld rond GVB isjarenlang niet zo positiefgeweest. Maar
toeÍikhierkwam, za8 ik een prachtig beddf dat een brede,
maatschappelijk verbindende rol vervult. Er we*en veel
mensen met enorme passie. Maar dat beeld leeft niet in de
buitenwereld. Het is nÍ de tijd om dat beeld om re buigen.
Daarvoor mo€ten we met ons allen heel goed naar de cultuur
kiken en heel gestructurcerd werken. Een duidelijke focus
hebben: will€n we puur eenv€rvoerder zijnvanA Íaar B?

Handelen we in mobiliteit, ofwerken we aan een reisbeleving?
Allebei zou ik zeggeDi in onderlinge samenhang.

Wat doe iè in je vriie tiid?
HàrdlopeD. Met GVB heb ikdeDam tot Damloop gedaan. Sinds
twee jaar doe ik ook àan golf. Verder begeteid ik in mijn
avondureD studenten aan de LOI én aan de UvA bij hlrn scripties.
Dat is heel inspirercnd: zij doeD àUerlei soorten innovercnd
onderzoek. Op die manier blijf ik ook bij.

Watvinden ie kinderen van ie w6rk?
Heel erg leuklSoms kom ikmeriets tastbaàrs thuis: eenbusje of
eenUsB-stick irdevormvan een metro, tramofbus. Dat zijn
wel dingen die aanspreken. Maar alsje ze vraagt wat ik doe, dan
zeggen ze: papa werkt op kantoor. Daar praat hij de hete dag -
net als thuis I
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'De bal tigt
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Ruurd Postmo beheeÉ bil SRA de concessie Amslerdom.
'GVB heeft een duideliike kwoliteitsslog gemookt. tn zoken ols
punctuoliteii en uitvol - moor ook tn menloliteit.'

leksl Ellde PoBttm lolosroÍ e MEL ve ds Zonw

IJÍat houden je wsrkzaÀlrthedor

Wat ik doe. is het behe€rvan de.oícessie
Amsterdam. Toen ik hier ruim driejaar
geleden kwam, was erDiemand die dàt
specifiek deed- Er werd van alles door
iedereen opgepakt. Maar het is toch
handigals iemand daar zich in het
bijzondeÍ mee bezighoudt. Dat werd ik.Ik
heb zelf ook twaalfjaar in het openbaar

Itrat heb j6 g€da,sn?
Ik heb bij GVU (Gemeenteveryoe$ed4jf
Utrecht) functies bekleed van
unitmanager tot en met manager
Operations. Dat is te vergelijken met
dirccteur Vervoer bij cVB, ook al is de
organisatie natuu ijk veel kleiÍer. Ik v/as
vemntwoodelijk voor zo'n 650 man.

Waerom de overatap na,ar gRA?
De Iaatste twee, d e jaar bij GVU wareD
heel intens. cVU werd verkocht aan
Connexxion, daar zat een implementatie
aan vast die ik heb begeleid. Dat was €en
spannend, intensief traject. Op een
gegeven moment wilde ik niet meer
zestig uur per week werken, maar weer
tijd hebben voor een sociaal leven.Ik heb

eerst een halfjaartje niets gedaan,
daarna kwam ik bij de SRA terècht.
De eerstejaren hierwaren ookweer
intensief. Ik wàs bezig met het verlederr:

de afrekeningen van 2002 2008 en 2009
moesten nog worden Sedaan.
Ondertusse[was het proces van
inbestediDg begonnen. voor het contract
vanaf2012 - dus ik was ook bezig met de
toekomst hoe moet het Programmavan
Eisen eruit komente zien, welke zaken
moeten in het contract? Ondertussen
moest ik ook nog het normale
relatiebeheer doen. Ik ben in die tijd
intensiefmet mijn counterpart Inge Keur
bij GVB opgetrokken, om te leren: hoe zit
CVB in elkaar, met welke systemen werkt
het bedrijflWaar rijden welke bussen en
trams? Ik moestAmsterdam leren

Weren dat Eooligs Jaren?
In oktober 2010 ging het in h€t
regeemkood opeens over verplichte
aanbestedir& Terwijl wij in augustus net
de nieuwe concessie 2012"2018 hàdden
afgesloten. En er was sprake van de

opheffing van de Stadsregio, want men
wilde minder bestuunlagen. Nouja, ik
heb me er zelfnooit zo druk over



interview

gemaakt. Ik dachti die concessie'

beheerdermoeter toch zijn, ofdie nu bij
de SRA zit, bij de gemeente ofbij de

vervoerregio waar men het toen overhad.
Nu is de verplichte aanb€stedingvan de

baan. met het àànnemenvan de

initiatiefwet. En metde valvan het
kabin€t is het plan tot opheffen van de

Stadsregioweer even in de ijskast g€zet.

Eoe zlet eel! dag vatr jou eÍuit?
Gister is een aardig voorbeeld.Ik had om
8 uur een overleg met mijn coördinator,
met hem bespreek ik Iopende zaken op
het gebied van de concessie. om9 uur zijn
we begonnen mer een vervolgsessie over
de Metro: welke pro.je.ten zijn van
invloÈd op het metronet - en welke
lijnvoering kun je op het metronet
loslàten? GVB heeft haarvisie daarop
gepresenteeÍd. Vervolgens heb ik in een

werkgroep gezeten over de bestelliDgvan
de nieuwe metro s: de M6. De M5 stroomt
nu in. e. moet ee! beshr wóÍden

eenomen over een vervolgbestelling van
event eel twaalfnierwe M6-metro s. We

moeten heel zorgvuldig kijken ofdatw€1
kan, we krijsen namelijk wel minder geld

van het Rijk. Daàrnaheb ik een uurtje
vergaderd ov€r de inspraakreacties op het
Programma van EGen voor 2015. Na de

luÍch beÍ ik bij DlwSeweest om te
praten over kleinschalig openbaar
vervoer iÍ Amsterdam. Het gaat dan
bijvoorb€e1d om een kris-krastaxi in
Zuid-Oost, ofde hopperide scooter waar
je achterop kunt springenvanafCS. Dat
zijn zaken die de wethouder graae wil.
Het wàs eie€nli.jk een van de weinige
dagen dàt ik niet een heel intensiefen
direct €ontact had met GVB!

Vind je je werk leuk?
JalHer is h€eldivers, dat is leuk aan deze

baan.Ikvind het fijnom h€el directbezig
te zijn met wat eÍ op straatgebeurt, om
veel contàct te hebben met de vervoerder.
Ik moet natuurljjk ook wel eens

beleidsstukl(en schrijven, maar gelukkig
niet de hele tijd.

Er is sprake va! een
kwallteltaverbetering bij GVB -

zle le dat ook zo?

Jazeker. ÀIsje vereelijki op keypoinrs als
punctualiteit en uitval- en de cijfers van
het eerste kwartaal van 2006 en het
laatste kwartaalvan 2011bekijkl dan zie
je dat punctualiteit bij Metro met iiën
pmcent is gestegen, bij Tram is dat zelfs
meer dan tien pmcent - en bijBus is dat
zelfs bijna dertig procent- Alsje naar
uitval kijkt, zieje met name bij Bus en
Metro grote stappen. Metro heeft ruim 37

procent miÍderuitval-en bij Bus i§ dat
23 procent. Datzijn toch de eerste dingen
die mensen merken op snaat.

Valt Je verder nog ieta op?
Ik denk dat het bedrijfin dejaren
n€gentig heel erg intern gekeerd wÀs,

gericht op het eigen personeel. Daarna
volgde een periode'van ongeveer 2000

tot 2011-waadn GVB voorflàm€lijk
gefcht $,as op de opdrachtgever: we doen
precies wat in het contract stàat. Wat je
nu ziet, is dat men een slagaan het
makeÍis naar de klanttoe, naarde

reiziger. Dus de beweging is van intern,
Daar de opdrachtgever, naarde klanttoe.
En datvind ik een hele positieve

ontwikkeling. wantje moetje Ioket nier
openhouden van 9 tot 7 omdat de

opdrachtgever dat vil, je moetje
afvragen: wat heeft de klant eraan?Alsje
ons kunt overtuigen dat6 uul ookeen
goede sluitingstijd is, gadanvoor 6uur.
Maar alsje ontdekt dat de klant behoefté
he€ftaareen openinestijdtot 9 uur, regel
dat dan. Wat wij als stadsregio
voorschrijven. is altijd het minimum.

Irat heeft de SRA a"an die
mentaltt€tt8v€randeIing
bijgedragen?
Ikdenk dat wij GVB geprikkeld hebben
omsteeds betere kwaliteit te leveren. Wij
hebben elkjaarweer hogere eisen gesteld

en de lat hoger gelegd. Daardoorwas GVB

gedwongente investeren - en h€t
resultaat op straatte laten zien. Nu is
GVB mim over de lat heen gegaan. Dat is

erypositiet

Hoe zis je ds toskomst?
De SRAwil steeds minder gaan

voorschrijven over zàken als de

lijnvoering, de frequenties, de haltes die

men moet aandoen. DeveNoerderis de

specialist, die weet vat hij moetdoen en
hoe hij reizigers moet trekken. wij willen
GVB prikkelen - zonder dat wij op de stoel
van hetbeöijfgaan zitten. De bal ligt ru
bij GVB.

Is d€ SRA dan nog w€l Eodig
eisenlijk?
Zoals er in de treiniemandmoet zijndie
de kaartjes controleelt, zo moet erook
iemànd zijn die CVB ààn de àfspràken
houdtdieje met het bedrjjf màakt. Dat is

Je zegt de bel ltgt b{l GVB. Àla
eÍ geen verplichte aa,nbeÉtedi[g
mocr is, dàt bst€kent ni6t dat



'We wilien ín reder gevol
heï huidiqe controcï ïot
20lB uitdienen

de !ln,A nooit mesr zal rrillen
aenb€8teden -of wèr?
We h€bben de keuzevrijheid! Maar het is
à1 lang lrekend dat wij in iedergeval het
huidige contract tot 2018 willen
uitdien€n. Dat is d€ zekeÈeid die cVB
heeft. Als we in de toekomstvan
Amsterdam kijken, met de partijeDdie
aan de machtzijn: dan is hetook nietzo
he€l gauw te verwachren dat dar zal
veranderen. Maar zeg nooi nooit.

Wa,t staat er do komende tijd voor
jou op atapel?
De komende tijd komt er een intensief
ondeÈandelingstraject met CVB.

Leidraad is: wàt wordt de visievoor 2020

- als de Noord/Zuidlijn in gebruik is
genonen? Niet alleenvoor Metro, maar
ookvoor Bus en Tranr!Wànt ook
bovengmnds veraDdert er van alles. We
krijgen geen extra geld voor de
exploitatie en het onderhoud van de
Noord/Zuidlijn, dus op andere gebieden
moeten we i ,at minder gaan doer. De
wethouder wil dar vanafvolgendjàar de
veranderingenop straat al te zienziiÍ. En
in 2015 rtaater oÍs nogeen bezuinigings-
taakstelling te wachten, van zo'n 20 à 30
miljoen. Het contràct moet aangepast
worden: daar moet ov€r onderhandeld
worden. Hoe gaat het lijnennet eruit zien?
VolSens onze visie ligt hetprimaat
daarvoor bij GVB- Onze taak is CVB

uitdagen en prikkelen om hetmaximale
te doen wat anders uit een aà.besreding
zou komen.Wemoeten het GVB niet te
gemakkelijk maken, haha. war ons
betreft is CVB dejuiste weg ingeslagen,
we ziin benieuwd naàrhet resultaer!



Zaterdag 8 november wordt voor GVB weer
een drukke avond en nacht. Want dan vindt
voor de dertiende keer de Museumnacht plaats
in Amsterdam. Op grotere schaal dan ooit te
voren. Maar liefst vijftig musea en culturele

I

mee.



.F. e museà ziinvan 19 tor 2 uur
I leeopend meteen t,Èo.oer

J/ programma. psther wrerma
van Marketing: "Wie eeÍ passepartout
heeft voor de Museumnacht kaD gratis
metbus of tran1vaD GVB rcizen. Dat is de

deal die we met N8, de organisatorvan de

Museumnacht. hebben Het 7el welèen
drukke nachtworden. maarhetis ni€t zo

datwe extra trams en bussen inzetten.
De pas is ook geldig op de nachtbus."
D€ officiéIe openingis ditjaarin EYE. het
ni€uwe filmmuseum aan het IJ. Wat ook
andem is in vergelijking met voorgaande
jaren: het Stedelijk Museum enHet
Scheepvàartmuseum zijn weer open. Dit
zal de Museumna€ht eeD extra feestelijk
tintje geven. Verder is er een grote

Von het Pionolo
Museum lot
De Nieuwe Kerk

Speciool vodi GVB-medewerkers stelde N8, de
orgonisotor von de Museumnocht een liistie
met suggeslies somen. Hondig, zo'n shortlist!

Amsterdam Musèum
Johan Cruiiff;s ditjaar65 geworden. Om dit te vieren, verzamelde het
Amsterdam I\,4useum biizondere verhalen en foto's van persoonliike
ontmoetingen met de legende. Beleefje eigen Johan&ik-moment en
geniet daarnaast van de tentoonstelling 'Claude Vanheye - Famous
Popstars in Amsterdam' om vervolgens mee te deinen met de hits uit de

iaren'70 en'80, powered by [4elkweg.

Museum het R€mbrandthuis
Rembrandt schildeÍde met passíe. Het RembÍandthuis focust op deze
karakteÍeigenschap van de uitgesproken schilderen geeÍtje de kans om
jouw passie te uiten in een workshop tango.

Van Eesterenmuseum
Het Van Eestdrenmuseum ve(elt het verhaal over de geschiedenis van
Nieuw-West, het grootste stadsdeel van Amsterdam dat Cornelis van
Eesteren vormgaf na de Tweede Wereldoorlos. Tijdens de
nachtrondleidinsen leerje a wandelend hoe slim Van Eesteren hiërarchie
en structuur aanbracht in bebouwing, wegen en het groen.

ARCAM
Kaniorenleegstand is een actueelthema. Tijdens de líuseumnacht richt
het Architectuur Centrum Amsterdam zich op het werkende lëvën en
leegstaande kantoren, maar ook op vriidagmiddagborrels en

teambuildingsuities. Hoe goed kun jij een vlot maken om over te varen
naar het Scheepvaartmuseum?

Het Scheepvaartmuseum
ln Het Scheepvaartmuseum en op hetVOC schip Amsterdam' ontdek je
hetzoute DNAvan Nederland. Verwacht een programma met een'bite',
met alles over water en zout. Zie 't, hoor't, voel 't en pÍoef 't: Hel
Scheepvaartmuseum is flink op smaak deze lMuseumnacht.

variatie in hetaanbod:van hei Piànó].
Museun tot het Amsterdam Tattoo
Museum en De Nieuwe Kerk. A1le musea

bieden eer uitgebreid programma met
onder meermuziek. mode en film.
Daamaast is er ook ruimtevoor
verdieping. Er zijn rondleidingen,
lezingen door de conservators en
voorpme0es van nieuw€ aanwinsten of
tentoonstellingen.
De afgelopen jaren was de Museumnacht
ruimvan tevorcn uitverkocht. Dit jaar
kan N8 een rccordaantal van 22500
kaarten aanbieden. Hiermee biedt het
nog meer meÍsen de kans om de musea

vanAmsterdam bij nacht te ontdekken.
Het volledige programma en kaartenvirld
je op www.museumnachtamsterdàm.nl.

Museumnocht 2012
Datum: zaterdag 3 november 2012

Plaats: 50 musea in Amstè.dam
Tijd: 19.00 - 02.00 uur
Priis: ticketà€17,50
lnÍo: www.museumn6chtamsterdam.nl
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