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‘We mogen 
wel een beetje 
flexibel zijn.’

Maayke van der Werf
Examinator



MAAYKE VAN DER WERF
Examinator Zuid-Limburg 

Maayke, hier met een  
examenkandidaat, springt 
sinds november vorig jaar 
haar collega’s in Rijswijk bij.  
‘Met de druk op de wacht
tijden verwachten we dat  
de opleider de kandidaat 
goed voorbereid. Dan mogen 
wij ook een beetje flexibel 
zijn.’ De collega’s in Rijswijk 
hebben Maayke met open 
armen ontvangen. En 
’s avonds slaapt ze in een 
hotel.

O N D E R W E G

WERELD
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RESERVERINGS TERMIJNEN 
PRAKTIJKEXAMEN B

CORONA-EFFECT?

KLANTEN- 
SERVICE 
2021

JAN 2019 - JAN 2020  
(voor corona)

Eerste examens – gemiddeld 2 weken
Herexamens – gemiddeld 3 weken

APR 2020 – DEC 2020 
 (na eerste lockdown)

Eerste examens – gemiddeld 7 weken
Herexamens – gemiddeld 4 weken

APR 2021 – JAN 2022  
(na tweede lockdown)

Eerste examens – gemiddeld 6 weken
Herexamens – gemiddeld 4 weken

APRIL 2022
Eerste examens – gemiddeld 15 weken

Herexamens – gemiddeld 7 weken

De klantenservice kreeg
769.671 CALLS
Dat zijn er 
3.030 PER DAG

De klantenservice  
verwerkte 
51.737 E-MAILS  
van onze klanten

De klantenservice
beantwoordde  
25.000 VRAGEN 
via webcare, en had 
20.729  
CHATSESSIES  
met kandidaten

Het CBR wil dat iedereen binnen  
7 weken rijexamen kan doen.  

Door het binnen halen van 200 nieuwe 
examinatoren ging dat goed tot het 

voorjaar van 2020. Toen veranderde de 
situatie door corona. 20 weken aan 

lockdowns heeft dat beeld aanzienlijk 
veranderd. 
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BESTE 
COLLEGA’S

HOOFDREDACTIONEEL

et trots presenteer 
ik het eerste  
nummer van CBR
magazine, ons  

nieuwe personeelsblad. We 
hebben sinds 2013 jaar met 
veel plezier PRO magazine 
gemaakt. Maar we zijn in 
middels negen jaar verder. 
De samenleving is veranderd 
en het CBR verandert mee. 
Onze strategie vraagt ons 
om anders te kijken naar ons 
werk, onze rol in de verkeers 
veiligheid en hoe we met 
onze klant omgaan. 
Wat hetzelfde blijft is onze 
wens om een personeels
magazine in print te maken. 
Zo kun je even loskomen 
van de digitale omgeving. 
Daarom bezorgen we CBR 
magazine bij je thuis.  
De opzet is wél compleet 
nieuw en eigentijds. 
Zo bekijken we de onder
werpen vanuit een nieuwe 
invalshoek. Een eigentijds 
personeelsblad agendeert 
onderwerpen, stimuleert 
het onderlinge gesprek en 
sluit aan bij de beleving en 
vragen van alle collega’s.
Dus als het gaat om leider

schap (pagina 8) dan is de 
centrale vraag niet wat het 
leiderschapsprogramma 
inhoudt, maar wat jij van 
jouw baas mag verwachten. 
En zoals je kunt zien is,  
er meer ruimte voor beeld, 
voor verhalen van onze 
collega’s over hun werk en 
over zichzelf. Maar ook  
van onze klanten én van 
de mensen waar we veel  
mee samenwerken. 
Zo praten we op pagina  
22 niet alleen met CBR 
collega’s over de wacht
tijden, maar ook met een 
kandidaat en een rijschool
houder. Wat merken die 
ervan? En we gaan letterlijk 
de deur uit, bijvoorbeeld  
om een dag rond te kijken 
bij een aanpassingsbedrijf. 
Wat doen ze daar? En hoe 
helpen zij samen met het 
CBR de klant veilig op weg? 
Je vindt deze mooie 
reportage op pagina 28.
Met het nieuwe CBR 
magazine staan we tussen 
onze collega’s én midden  
in de samenleving.  
 
Ik wens je veel leesplezier.

Anders kijken

‘We proberen in te lopen,  
we zetten extra personeel in, 
we werken over, we hebben 

zelfs gepensioneerden  
teruggehaald’

Door de oplopende wachttijden groeit ook het 
ongenoegen bij de klanten. Dan is het belangrijk 
goed aan te geven dat wij er alles aan doen om 
de wachttijden terug te dringen en dat het ook 
aan de rijscholen is om daar een bijdrage aan te 
leveren door hun kandidaten optimaal voor te 
bereiden. Maar ook dat wij niet de enige zijn met 
lange wachttijden. Sinds de lockdowns moeten 
mensen ook langer wachten voor bijvoorbeeld 
zwemlessen of een afspraak in het ziekenhuis.

Irene Heldens 

M

COLOFON

CBR MAGAZINE is het personeels- 
magazine van het CBR. Verschijnt 
4 x per jaar. Oplage: 2.000 exemplaren. 
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en Bas Kuiper (eindredacteur). 
Vaste medewerkers: Maaike Botden en 
Gabriëlle Wempe. Herman van Heusden, 
Thijs Tuurenhout en Marit Hazebroek. 
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REDACTIEADRES: Postbus 5301, 
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e trainingen in het kader van de EMG, de 
EMA en de LEMA geven de trainers van 
Trafieq op zes locaties door het land. 
Operationeel directeur Robert Mazier: 
‘Trafieq geeft ook trainingen aan andere 

organi sa ties, maar de educatieve maat regelen van  
het CBR is toch de core business van 
onze organi satie. We hebben zo’n 60 
medewerkers, van wie de meesten 
trainer, coach of begeleider.’ Het 
bijzondere van deze trainingen die 
Trafieq verzorgt, is dat geen van de 
deelnemers er vrijwillig zit. Ze moéten 
erheen en honderden euro’s betalen. 
Gaan ze niet, of werken ze niet mee, 
dan raken ze hun rijbewijs kwijt. 
Mazier: ‘De eerste halve dag zijn we 
ook kwijt aan het doorbreken van de 
weerstand. Want ze zijn boos op de politie en het CBR 
en het is nooit hun schuld.’ 

Maatregel drugs 
Nieuw in het trainingsaanbod van Trafieq is vanaf 
volgend jaar de Educatieve Maatregel Drugs (EMD). 
Mazier: ‘In januari van dit jaar zijn we begonnen met 
de ontwikkeling van de nieuwe training, samen met 
CBR, TeamAlert, het Trimbos Instituut, Rijkswater
staat en Royal HaskoningDHV. Onze rol bestond  
uit het opstellen van het draaiboek, het werven en 
opleiden van trainers en de ontwikkeling van presen
tatie en deelnemersmateriaal. De nieuwe training 
wordt drie halve dagen, wat korter dan de EMA en 
EMG en zonder begin of eindgesprek. Hij is al met al 
wat lichter dan de andere trainingen, al is de opbouw 
ongeveer hetzelfde.’

Taxichauffeur met joint
‘Tot nu toe gingen de betrokkenen uit drugsmedede
lingen naar een onderzoek. Een deel daarvan kan  
nu de nieuwe training gaan volgen, vooral omdat 
het bij deze mensen vaak gaat over het gedrag en 
bewustwording. Ik zag laatst een taxichauffeur met 

een joint die zijn auto stond op te 
laden. Ik dacht: Hoe dan? Ga je dan 
rijden? Toen ik met hen in gesprek 
ging, bleek het van wel. Daar is dus 
nog een hoop winst te behalen.’  

De samenwerking met het CBR noemt 
Mazier heel goed. ‘Er zijn natuurlijk 
altijd lastige dossiers, maar daar 
komen we samen goed uit. Voor ons 
is het CBR als een groot zeewaardig 
schip waar wij als een sloepje omheen 

varen. Wij hebben natuurlijk een compactere 
organisatie waardoor we wendbaar kunnen zijn. 
Soms willen wij wel eens wat te snel. De zorgvuldig
heid, stabiliteit en klantgerichtheid van het CBR is 
dan bijzonder waardevol. We vullen elkaar goed aan.’

D

WERK
O N D E R T U S S E N  B I J

‘NIET VRIJWILLIG’
Trafieq organiseert sinds jaar en dag de educatieve 

maatregelen voor het CBR

HET CBR IS ALS  
EEN GROOT ZEE- 
WAARDIG SCHIP,  
WAAR WIJ ALS  
EEN SLOEPJE  
OMHEEN VAREN

(ALEXANDER PECHTOLD IN
HART VAN NEDERLAND, 20 APRIL)

VA RIA
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6 MIN

WAT 
VER-
WACHT 
JIJ VAN 
JOUW 
BA AS?

Zeg eens eerlijk:

edewerker Gezondheids
verklaringen Jeroen Bartels 
vindt het vooral belangrijk 
dat zijn leidinggevende 
beloftes nakomt, to the point 

en duidelijk is. ‘Dat hij onze zelfredzaam
heid stimuleert en we inhoudelijk bij hem 
terecht kunnen. Verder verwacht ik dat 
mijn manager oplossingsgericht is en een 
koers uitzet voor het team. Ik zie het als 
zijn taak om het proces te bewaken en te 
verbeteren. De manager is voor mij ook 
het verbindingsstuk naar de andere 

afdelingen. Natuurlijk is het leuk als je 
baas aan je verjaardag denkt, maar dat 
moet wel oprecht zijn. Ik ben ervan over 
tuigd dat een leuke band met je leiding 
gevende, die misschien iets verder gaat 
dan werk alleen, bevorderlijk is voor de 

JEROEN 
BARTELS 
‘Ik ben ervan overtuigd 
dat een leuke band  
met je leidinggevende  
bevorderlijk is voor  
de werksfeer en  
productiviteit.’

Verwacht jij een felicitatie van je manager op je  
verjaardag? Of scoort je leidinggevende extra punten 
als hij of zij altijd bereikbaar is? Respect, eerlijkheid, 
openheid en oprechte betrokkenheid bij het team zijn 

slechts enkele van de competenties die je van een  
manager mag verwachten. In het leiderschaps- 

traject, onderdeel van de CBR-strategie, gaan de  
leidinggevenden met hun competenties aan de slag.

O P  D E  V L O E R

CBR

M werksfeer en productiviteit. In het leider 
schap straject denk ik dat er aandacht moet 
zijn voor meer doelmatigheid. Dus goede 
leiders die hun teams tot actie kunnen 
aanzetten in plaats van maar oeverloos 
vergaderen.’ 

Bereikbaar
Aline Blok werkt nu bijna een jaar als klant 
adviseur in Arnhem en heeft al verschil
lende teammanagers gehad. ‘Ik verwacht 
van mijn leidinggevende dat hij zichtbaar 
en bereikbaar is, het liefst snel reageert 
op een vraag of mail en een luisterend oor 
biedt waar nodig. Onze huidige manager 
stimuleert dat we zelf de regie nemen en 
hem informeren waar we mee bezig zijn. 
Dat werkt goed voor mij. Ik ben best 
gevoelig voor de ‘toon van de muziek’.  
Als we straks weer met z’n allen op 
kantoor werken en ik meer ervaren ben, 
loop ik graag als een soort bordercollie 
om de groep heen en kijk of iedereen 
happy is. Zo kijk ik ook naar mijn team 
manager. Als daar een soort openheid in 
kan zijn, dan functioneren we samen het 
beste. Voor nu neem ik mijn petje af voor 
de teammanagers.  

‘ GOEDE LEIDERS  
DIE HUN TEAM TOT 
ACTIE AANZETTEN’
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Met medewerkers die al bijna twee jaar 
volledig thuiswerken is het toch lastig  
om te bouwen aan een teamgevoel.’

Betrokkenheid
Mélisande van der Wal, juridisch mede  
werker bij Bezwaar en Beroep, verwacht 
betrokkenheid van haar manager. ‘Mijn 
leidinggevende motiveert en stimuleert 
het team. Dat zij daarnaast altijd bereik
baar is, vind ik heel fijn. Wij hebben  
veel vrijheid in het werk maar kunnen 
oplossingen altijd bij haar toetsen. Zij 
biedt de kaders en handvatten in situaties 
die minder vaak voorkomen. Op mijn 
verjaardag krijg ik zeker een felicitatie  
en trakteren doen we ook altijd. Ondanks 
begrip en interesse over en weer, heerst  
er een professionele werksfeer op de 
afdeling. Dat is het knappe, en dat werkt 

ook goed. In de ontwikkeling van de 
managers denk ik dat er nog winst te 
behalen valt in de communicatie tussen 
de verschillende afdelingen en divisies. 
Dat je elkaar makkelijker en sneller weet 
te vinden met duidelijke aanspreeklijnen. 
Wij werken bijvoorbeeld met ‘de jurist 
van de dag’. Die beantwoordt alle vragen 
en speelt ze zo nodig door naar collega’s.’

Uit de startblokken
Iets later dan oorspronkelijk de bedoeling 
was, gaat het leiderschapsprogramma  
dit tweede kwartaal echt van start. Na  
een onderhandse aanbesteding is de 
uitvoering van het programma in april 
gegund aan GITP; een gerenommeerd 
bureau waar kartrekkers Toos Dankers  
en Ingrid Castricum heel blij mee zijn. 

de doelen en mensen. Daar gaan we in het 
leiderschapstraject mee aan de slag.’ 
Beide kartrekkers realiseren zich dat het 
leiderschapstraject ook voor de nodige 
onrust zorgt binnen de organisatie. Toos: 
‘De deelnemers vinden het spannend,  
zijn bang dat ze de maat wordt genomen. 
Maar het is echt een programma dat 
gericht is op ontwikkeling. Ingrid en ik 
hebben bij vorige werkgevers ervaren dat 
zo’n leiderschapstraining een cadeautje is 
dat je van de organisatie krijgt. Wij hopen 
dat iedereen er na afloop zo op terugkijkt.’

‘Wonderdokter’
Marck Tjalsma is een van de tachtig 
managers die aan het leiderschapstraject 
gaat deelnemen. Hij kent verschillende 
divisies van binnen en buiten en sommige 
collega’s noemen hem gekscherend wel  
de ‘wonderdokter’ in het oplossen van 
organisatorische crises. Bij Rijgeschikt
heid heeft hij sturing en structuur gegeven 
aan het wegwerken van de grote achter
stand met de gezondheids verklaringen. 
Zelf hecht hij eraan om te benadrukken 
dat dit mooie resultaat alleen samen kon 
worden bereikt. ‘Het lukt alleen door  
de juiste mensen te selecteren en door 
inzichtelijk te maken wat je van elkaar 
verwacht. Het oorspronkelijke plan was 
om bij Rijgeschiktheid te gaan werken 
met zelforganiserende multidisciplinaire 
behandelteams. Dit bleek midden in de 
crisis niet de juiste benadering. De verant
woordelijkheid werd vooral op de inhoud 
gevoeld en onvoldoende op de kwantiteit 
en overige prestatieindicatoren. Door  

‘ JE WIL DAT DE 
MEDEWERKERS 
VERTROUWEN IN HUN 
MANAGER HEBBEN’

‘  WE STUREN NU  
OP EIGEN VERANT- 
WOORDELIJKHEID  
IN PLAATS VAN OP 
REGELS EN TOEZICHT’

‘Samen met GITP gaan we als eerste het 
leiderschapsprofiel verder concretiseren. 
De kernwaarden visie, aandacht, leren en 
eigenaarschap hebben we met elkaar al 
eerder benoemd. Dat zijn vrij abstracte 
begrippen. Om daar écht mee aan de slag 
te kunnen, is het belangrijk dat we ze  
concreter gaan uitwerken en verrijken 
met kerncompetenties. Dat doen we voor 
de verschillende niveaus van leiding
gevenden. Zo krijgt iedere deelnemer een 
bij de eigen functie passend ontwikkel 
advies.’

Cadeautje
Alle medewerkers van het CBR verdienen 
het om een goede leidinggevende te 
hebben. ‘Je wil dat de medewerkers 
vertrouwen in hun manager hebben’, 
aldus Ingrid. ‘Alleen zo kunnen ze prettig 
en goed hun werk doen. En natuurlijk 
nemen we de leidinggevenden ook mee 
vooruit, op weg naar de toekomst. Dat 
zijn de belangrijkste redenen dat we nu 
gaan starten met het leiderschapstraject. 
Ik denk dat de manager op de afdeling 
vooral belangrijk is om leiding en sturing 
te geven, te coachen en te motiveren. 
Daarnaast draag je als manager ook de 
waarden en normen uit die de basis 
vormen voor de cultuur en samenwerking. 
Persoonlijk zie ik de manager dus vooral 
als rolmodel en aanspreekpunt. Daarbij is 
situationeel leidinggeven van belang, dus 
in een stijl die past bij de omstandigheden, 

MÉLISANDE  
VAN DER WAL 

‘Wij hebben veel vrijheid in 
het werk maar kunnen 

oplossingen altijd bij onze 
manager toetsen.’

MARCK 
TJALSMA 
‘De kunst is om met 
elkaar de verant- 
woordelijkheid te  
nemen voor het  
geheel en niet  
langer voor een  
klein deel.’

WAT GAAN WE DOEN?
Zodra straks de kerncompetenties 
per profiel vastliggen, volgt een 
kick-off met alle leidinggevenden. 
Daarna start het traject met assess-
ments, passend bij ieders niveau. 
Toos en Ingrid benadrukken dat dit 
zeker geen assessment is om mede-
werkers te beoordelen. De managers 
krijgen handvatten om echt met hun 
medewerkers aan de slag te kunnen.

ALINE BLOK 
‘Als we straks weer met 

z’n allen op kantoor 
werken, loop ik graag als 

een soort bordercollie 
om de groep heen en kijk 

of iedereen happy is.’

de productieresultaten per medewerker 
inzichtelijk te maken en te optimaliseren, 
zijn kwantitatieve teamtargets vastgesteld. 
Op die manier hebben we medewerkers 
en managers medeverantwoordelijk 
gemaakt voor het behalen van de doelen. 
Dit – in combinatie met diverse andere 
aanpassingen – heeft geleid tot het struc 
tureel oplossen van de achterstanden’, 
blikt Marck terug.

Leiderschapsprogramma 
prikkelt
‘Bij Rijgeschiktheid sturen we nu dus op 
de eigen verantwoordelijkheid in plaats 
van op regels en toezicht. Die beweging 
moeten we ook CBRbreed gaan door
maken. Daarbij is het belangrijk dat we 
een goede balans zoeken tussen het stellen 
van kaders, richtlijnen en instructies aan 
de ene kant en de autonomie van het 
middenmanagement en de medewerkers 
aan de andere kant. De kunst is om met 
elkaar de verantwoordelijkheid te nemen 
voor het geheel en niet langer voor een 
klein deel.’ 
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5 MIN

E n nu geeft de wetenschapper en 
beleidsadviseur bij Rijgeschikt
heid mede vorm aan de educa
tieve maatregelen rond alcohol  
en drugs. ‘En ik denk dat ik de 

leukste baan van het CBR heb.’

SWOV was je eerste werkgever. Hoe 
kom je als student op het idee dat je  
iets met verkeersveiligheid wilt doen?
‘Dat plan had ik in eerste instantie 
helemaal niet. Ik studeerde sociale 
geografie in Groningen en was vooral 
bezig contacten, vriendschappen, 
genieten en sporten, want veel college 
uren had ik niet. De studiereizen, onder 
andere naar Turkije en de VS, vond ik 
echter geweldig. Ik genoot ervan om 
kennis te maken met andere culturen. 
Toen zag ik dat SWOV (het nationaal 
wetenschappelijk instituut voor verkeers
veiligheidsonderzoek, red.) op zoek was 

‘VERKEERSVEILIGHEID 
GAAT OOK OVER MIJN 

EIGEN KINDEREN’
Elke collega heeft zijn eigen, unieke verhaal. Zo groeide 

Sjoerd Houwing uit van een verlegen jongetje uit Friesland 
tot dé deskundige in Nederland op het gebied van alcohol 

en drugs in het verkeer. 

naar een coördinator voor een proef met 
een praktijkopleiding voor de bromfiets. 
Ze onderzochten daar of men veiliger 
ging rijden door zo’n opleiding. Ik werd 
aangenomen als stagiair. Het grappige  
is dat ik bij dat onderzoek ook nauw 
samenwerkte met examinatoren van  
het CBR. SWOV was mij trouwens niet 
geheel onbekend: mijn vader werkte bij 
een regionaal orgaan voor verkeersveilig
heid. Voor die baan zijn wij als gezin van 
Amersfoort naar een dorpje in Friesland 
verhuisd. Dat was wel even wennen.’

Waar moest je het meest aan wennen?
‘Ik kwam als vijfjarige in een dorp waar 
voornamelijk Fries gesproken werd. Daar 
moest ik wel echt mijn plek vinden. Als  
je dan ook nog eens verlegen bent – en dat 
was ik – dan valt dat niet altijd mee. Sport 
heeft mij daarbij geholpen. Ik kon een 
aardig potje voetballen en tennissen en 

I N T E R V I E W

CBR
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daardoor wilden andere kinderen wel graag bij mij in het 
team zitten. Zo maakte ik snel vrienden daar. Na mijn 
middelbareschooltijd in Leeuwarden vond ik 
Groningen ook weer een hele stap. Dat was 
nogal een verschil met ons Friese dorp met 
amper 500 inwoners. Maar omdat er veel 
Friezen studeren in Groningen, had het ook 
wel iets vertrouwds. Ook daar maakte ik 
weer veel vrienden via de studie, het uitgaan 
en natuurlijk weer de sport.’ 

Wat betekent sport voor jou? ‘Sport is eigenlijk de  
rode draad in mijn leven. Ik leg contacten op een sport 
vereniging, ik weet via het geven van training mensen te 
enthousiasmeren en ik hou ervan om mezelf telkens te 
verbeteren. Als kind merkte ik ook dat mijn houding op 
het sportveld anders was. Omdat ik vrij goed kon sporten, 
was ik in die rol zelfverzekerder. Dat was misschien ook 
wel een copingstrategie hoor. Ik heb jarenlang de letter 
‘r’ niet uit kunnen spreken dat maakte me onzeker. Op 
het veld of op de tennisbaan had ik daar geen last van; 
daar ging het om mijn sportieve kwaliteiten. Pas toen ik 
ging promoveren heb ik dat spraakprobleem aangepakt. 
Inmiddels hoor je er weinig meer van. Sport was en is 
mijn manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Overal 
zie je dat sport mensen verbindt. Ik vind dat mooi. En ik 
ben graag onder de mensen.’

Wat fascineert je aan mensen? ‘Ik heb een gezonde 
nieuwsgierigheid naar mensen. Waarom doet iemand 
iets op een bepaalde manier? In de tijd dat ik moeite had 
met de letter ‘r’, sprak ik liefst zo min mogelijk, om niet 
in negatieve zin op te vallen. Praten liet ik graag aan 
anderen over. In plaats daarvan observeerde ik scherp.  
Ik kreeg oog voor metacommunicatie: wat wil iemand 
nou echt zeggen? Omdat ik mensen goed kon ‘lezen’,  

had ik de neiging om mee te voelen en om 
mensen te pleasen. Dat laatste doe ik nu veel 

minder. Inmiddels weet ik dat duidelijkheid en stand
vastigheid in je keuze uiteindelijk vaak belangrijker is 
dan de keuze zelf. Dat brengt je verder en je blijft dichter 
bij jezelf.’

Waarin brengt dat je verder? ‘Ik ben altijd op zoek naar 
hoe iets beter kan, of hoe ik zelf iets beter kan doen. Hoe 
kunnen we bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op zo’n 
manier verbeteren dat het goed is voor de klant en dat 
het intern ook uitvoerbaar is? Dat is een vraagstuk waar 
ik graag mijn bed voor uitkom. Want dat gaat ook over de 
veiligheid van mijn eigen kinderen. In deze baan komen 
wetenschap en praktijk samen. Dat is nieuw voor mij. 
Het vergt wel inspanning om zaken soms minder 
wetenschappelijk te bekijken dan ik gewend was.’

Vind je dat lastig? ‘Bij SWOV was ik echt wetenschappe
lijk bezig met epidemiologisch onderzoek in verkeers
veiligheid. Ik bestudeerde de factoren die het gebruik 
van alcohol en drugs in het verkeer beïnvloeden. Hoeveel 
wordt er gebruikt? Hoe meet de politie dat? Kunnen we 
daar betere methoden voor ontwikkelen? Ik werd er 
steeds beter in om datasets te beoordelen en om goed 
onderzoek op te zetten. Vervolgens ben ik gepromoveerd 

IK BEN ALTIJD
OP ZOEK  
NAAR HOE  
IETS BETER  
KAN 

ALLEEN OP 
INHOUD KOM  
JE ER NIET  
JE MOET OOK 
KUNNEN 
OVERTUIGEN 

Sjoerd
wetenschapper en 
beleidsadviseur bij 

Rijgeschiktheid 

op de risico’s van rijden onder invloed van drugs, alcohol 
en medicijnen. Omdat ik dieper in het onderwerp dook, 
vond ik de materie steeds boeiender worden. Zo word je 
vanzelf een expert. In deze functie moet ik dat strikt 
inhoudelijke soms loslaten. Ik heb de neiging om de 
inhoud in te gaan, want dat doe ik nou eenmaal graag. 
Maar als je als projectleider aan iets praktisch werkt, is 
de inhoud niet altijd relevant. Soms moet je vooral het 
proces bewaken.’ 

Welk proces is dat? ‘Ik werk aan de Educatieve Maatregel 
Drugs en Verkeer. Zo’n maatregel is er al voor alcohol. 
Het is een cursus die sommige mensen verplicht moeten 
volgen als ze aangehouden zijn voor rijden onder invloed. 
Die nieuwe Educatieve Maatregel is hard nodig want het 
gebruik van drugs in het verkeer is sterk toegenomen.  
Bij alcohol heeft sinds de jaren ’70 een cultuuromslag 
plaatsgevonden; dat rijden onder invloed echt niet meer 
kan. Denk bijvoorbeeld aan alcoholcontroles door de 
politie, tvspotjes en de BOBcampagne. Er wordt nu niet 
meer massaal onder invloed van alcohol gereden. Bij 
drugs moet die omslag nog komen.’ 

Hoe pak je zo’n cultuuromslag aan? ‘Het is een lange 
weg die begint bij bewustzijn. Mensen denken nog vaak 
dat zij met cannabis prima kunnen rijden omdat ze zich 

I N T E R V I E W

dan relaxter voelen. Maar je reactiesnelheid neemt  
dan juist af en dat is wat je niet wilt in het verkeer.  
Bij stimulerende middelen denken bestuurders dat ze 
scherper zijn. Maar die middelen kunnen mensen 
tegelijkertijd agressiever laten rijden – ook niet handig  
in het verkeer. Veel mensen zijn zich niet bewust van die 
risico’s. Ze hebben ook geen idee hoe lang verschillende 
drugs werken. Nu is de vraag: hoe richt je die maatregel 
zo effectief mogelijk in zodat mensen hun gedrag daad  
werkelijk gaan veranderen en niet meer gaan rijden 
onder invloed van drugs? Aan welke knoppen moet je 
draaien om hun gedrag te beïnvloeden? Hoe doorbreek  
je een slecht patroon? Dat is reuze interessant. Aan deze 
nieuwe maatregel werken psychologen mee, gedrags
deskundigen en ervaren trainers uit België, want daar 
hebben ze zo’n maatregel al. 
Ook belangrijk is de manier waarop je de informatie 
overbrengt. Denk hierbij aan begrijpelijk taalgebruik  
en visualisaties. Beeld doet er echt toe. Er zijn namelijk 
veel mensen die moeite hebben met het begrijpen van 
taal. Je wilt dat de cursus ook bij deze mensen goed 
binnenkomt.’

Kom je in zo’n traject nog hobbels tegen? ‘Zeker. Je kunt 
nog zulke goede ideeën hebben, je moet anderen wel zo 
ver krijgen dat zij dat jouw advies willen volgen. Alleen 
op inhoud kom je er niet, je moet ook kunnen overtuigen. 
Sommige mensen binnen het CBR zijn daar een ster in en 
daar leer ik graag van. Als een mooi voorstel van mij niet 
opgepakt wordt, dan moet ik het de volgende keer toch 
echt duidelijker en overtuigender uitleggen. Dat maakt 
het werk bij het CBR leerzaam en leuk. Ergens is het een 
soort spel om je adviezen aan de man te brengen. En ook 
van dat spel kan ik genieten, net als in de sport. Voorlopig 
zit het met mijn leercurve nog wel goed hier.’ 
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Hoe veilig 
voel jij je op 

je werk?

‘GOED GEREGELD’
‘Ik voel me veilig op mijn werk, 
omdat het CBR dingen goed 
organiseert. Als er iets is, dan weet 
ik wat ik kan doen en bij wie ik moet 
zijn. Samen met een collega ben  
ik betrokken bij het business  
continuïteitsplan (BCP). Met dat 
plan weten we hoe we kunnen 
werken als bijvoorbeeld het kantoor 
niet beschikbaar is. Het idee dat  
dat goed geregeld is, geeft mij  
een veilig gevoel. Ik heb nog nooit  
te maken gehad met discriminatie  
en grensoverschrijdend gedrag. 
Mocht er in ons team iemand zijn  
die bepaald gedrag vertoont dat  
een ander niet prettig vindt, dan 
spreken we elkaar daar op aan in  
de gezamenlijke teamsessies.  
Je kunt dingen maar beter recht-
streeks zeggen, anders blijft het  
maar sudderen. En ik weet ook:  
kom je er met elkaar niet uit, dan  
kun je klankborden met een  
collega, je leidinggevende of een 
vertrouwenspersoon.’

Iedereen kan te maken krijgen met 
situaties waardoor het gevoel van 

veiligheid afneemt. Hoe ga jij daarmee 
om en wat verwacht je van het CBR? 

Het creëren van een veilige werk- 
omgeving is een verantwoordelijkheid 

van ons allemaal.

‘IK VOEL ME IN 
ALLE OPZICHTEN 
VEILIG’
‘De manier waarop je met elkaar 
omgaat is alles. Na afloop van een 
examen geef ik altijd duidelijke 
feedback. Van kandidaten en 
instructeurs hoor ik terug dat ik 
daarbij rustig overkom. Ik merk 
dat zij dan ook een rustige  
houding hebben. Ik heb daardoor 
nog nooit problemen gehad met 
kandidaten. Ook bij collega’s voel 
ik mij veilig, zowel in Utrecht als 
op andere locaties. We kunnen 
elkaar aanspreken als dit nodig is. 
Zoals laatst toen een collega een 
opmerking maakte tegen een 
kandidaat die niet goed viel. Ik heb 
toen met die collega besproken 
dat zijn opmerking totaal anders 
geland was dan hij bedoeld had. 
Dat was een goed gesprek –en 
dat zegt iets over de prettige 
sfeer op het examencentrum. We 
kunnen elkaar open op iets wijzen 
en ik kan altijd bij collega’s terecht 
met vragen. Ja, ik voel me in alle 
opzichten veilig op mijn werk.’

‘JE STAAT ER NOOIT 
ALLEEN VOOR’
‘Soms heb je te maken met agressie 
van kandidaten of instructeurs die 
het niet eens zijn met de uitslag van 
het examen. Je oefent dat in rollen- 
spellen tijdens de opleiding, maar in 
het echt is het toch anders. Dan is 
het gerust stellend om te weten dat  
je back-up hebt van je collega’s. Ziet 
iemand dat je een lastig gesprek 
voert, dat grimmig dreigt te worden, 
dan zal die collega er altijd bij komen 
om mensen te temperen. Dat we op 
elkaar letten, geeft mij een veilig 
gevoel. Na zo’n ervaring kan ik ook 
bij onze manager terecht. Dat doet 
ze goed. Zij draagt zeker ook bij aan 
het gevoel van veiligheid. Op de 
locaties waar ik werk, hoor en merk 
ik niets over grensover schrijdend 
gedrag. Een keer maakte een 
collega een grap over mijn geaard-
heid. Collega’s die mij goed kennen 
weten dat ik dat wel kan hebben. 
Toch vond een andere collega die 
grap niet kunnen en zei er iets van. 
Die openheid is fijn. Al met al sta je 
er nooit alleen voor.’

Chantal Hienekamp
examinator

Marco Damman
examinator

Han Boonstra 
deskundige rijgeschiktheid 

‘DE VERTROUWENS- 
PERSOON IS ER 
VOOR JE’
‘Ik voel me al ruim 20 jaar veilig 
op mijn werk bij het CBR. Dat 
gun ik iedereen. Daarom ben ik 
10 jaar geleden vertrouwens- 
persoon geworden. De meeste 
meldingen komen van collega’s 
die in de knel zitten met hun 
leidinggevende. Als dat uit de 
hand loopt, is het fijn dat er 
iemand is waar je naartoe kunt. 
Dat begint met een luisterend 
oor. De ene keer is dat genoeg 
en kan iemand daarna weer 
verder. Is er meer hulp nodig, 
dan denken we mee of ver- 
wijzen door naar de juiste  
personen. Na de affaire bij  
The Voice of Holland waren we 
benieuwd of we meer meldingen 
zouden krijgen. Maar dat ge- 
beurde niet. Dat wil niet zeggen 
dat seksuele intimidatie dus niet 
voorkomt, maar ik vond het wel 
opvallend. 6 procent van de 
mensen in de poll gaf aan zich 
niet veilig te voelen op het werk.  
In absolute cijfers zijn dat er  
best veel. Tegen hen wil ik 
zeggen: weet dat de vertrou-
wenspersonen er voor je zijn.’ 

94%
EENS  

6% 
ONEENS 

De poll op intranet leverde 78 reacties op. 
Het overgrote merendeel voelt zich veilig. 
Vijf respondenten zeiden van niet. Twee  
van hen gaven daar een toelichting op. 

De redactie heeft contact opgenomen  
met beide collega’s, gesproken over hun 
ervaring en bemiddeling aangeboden.

Jermain Mohamadigsan
functioneel beheerder

IK VOEL MIJ VEILIG OP DE 
WERKVLOER

L A S T I G E  K W E S T I E S

WERK
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E E N  A N D E R E

1. DEZELFDE MOEILIJKHEIDS-
GRAAD
‘Bij deze toets moeten chauffeurs op een besloten 
terrein laten zien of ze voldoende behendig zijn  
met de vrachtauto. Hoe goed een kandidaat kan 
manoeuvreren en controle heeft over het voertuig, 
kun je tegenwoordig ook testen met simulatoren. 
Die zijn de laatste jaren sterk verbeterd. Werden 
bijvoorbeeld vroeger 3 op de 10 mensen misselijk 
door zo’n apparaat, nu zijn dat er nog slechts 3 op  
de 100. Op verzoek van opleiders onderzoekt het 
CBR nu of je met een simulator op hetzelfde niveau 
kunt toetsen als met een echte vrachtauto.’ 

2. EXTRA CAPACITEIT
‘Het afnemen van de toets met een simulator heeft 
verschillende voordelen voor de opleiders. Zo ronkt 
de simulator als een heuse vrachtauto, maar dan 
zonder het verbruik van brandstof. Dat is beter voor 
het milieu. Ook het huren of kopen van een terrein 
is niet meer nodig. Wat ook een pré is: opleiders 
hoeven geen vrachtauto vrij te maken voor de toets 
en dat levert hen extra lescapaciteit op. En het is 
beter voor de vrachtauto’s zelf. Hun moderne  
motoren zijn gemaakt voor lange ritten – en niet 
voor het voortdurend maken van korte bewegingen 
zoals optrekken en remmen. Door het gebruik van 
simulatoren te onderzoeken, dragen we bij aan 
innovatie binnen de opleiding en bij de examens.’

INNOVATIE MET DE 
SIMULATOR

RICHTING

3. EVEN WENNEN
‘In eerste instantie was er wat terughoudendheid 
binnen het CBR over deze ontwikkeling. Dat is  
ook begrijpelijk: als je al 30 jaar met het stuur in  
je handen zit, dan is een simulator even wennen.  
Maar onder examenmanagers en praktijkbege
leiders die de simulator getest hebben, groeit het 
enthousiasme. Nu volgen de kritische tests, maar  
de vooruitzichten lijken goed. Pas als het CBR de 
simulator goedgekeurd heeft, kan deze officieel 
ingezet worden voor toetsen. Deze toetsen  
worden overigens afgenomen door gecertificeerde 
opleiders, het CBR controleert aan de hand van 
steekproeven.’

Gaan wij ondanks 
die respectabele 
leeftijd met onze 

tijd mee?

CBR  
bestaat 
95 jaar.

1. VALERIA RABIEA
‘Ik ben medewerker mede
delingen bij Rijgeschiktheid. 
Daar zie ik dat het CBR continu 
stapje voor stapje innoveert.  
Bijvoorbeeld van inplannen 
door het CBR naar kandidaten 
die zelf kunnen inplannen via 
Mijn CBR. Superhandig!’
 
2. ANNE-SOPHIE SMIT
‘Ik werk pas sinds 1 maart als 

bedrijfsjurist in Rijswijk en leer 
de organisatie nog volop kennen. 
Ondanks de omvang van het 
bedrijf voelt het voor mij tot nu 
toe echt als een warm bad.’

3. HARM DERKS
‘Ik ben vanuit Boer & Croon 
gedetacheerd bij Inkoop en  
facilitaire zaken. CBR werkt  
er heel hard aan om de dienst
verlening steeds verder te mo

derniseren. Het is boeiend om 
daaraan bij te kunnen dragen.’

4. YOSHA KRAMER
‘Ik werk naast mijn studie als 
administratief medewerker 
bij de medische rijtesten dpr. 
CBR maakt het mensen steeds 
makkelijker om afspraken zelf 
online te regelen. Reageren via 
Twitter is ook heel gebruikelijk. 
Verre van stoffig dus.’ 

4X 1995

Met 1.800 verschillende collega’s hebben we meer overeenkomsten dan we 
soms denken. Dit keer: ik ben geboren in 1995.

E E N D E R

CBR

De ‘vakbekwaamheidstoets C besloten terrein’ afnemen met  
een simulator is goed voor het milieu, de verkeersveiligheid en  
de portemonnee. Maar is het ook haalbaar? Jasper Tammeling,  

senior productmanager bij CCV, ziet mogelijkheden.

DE SIMULATOR 
RONKT ALS 
EEN HEUSE 
VRACHTAUTO, 
MAAR DAN 
ZONDER HET 
VERBRUIK VAN 
BRANDSTOF

WERK
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In het CBR-examen-
centrum De Vechtse 
Banen is het de hele  
dag een komen en  
gaan van kandidaten. 
Jerry Henkes en  
Dorien Kiebert (rechts) 
ontvangen de kandi-
daten, terwijl twee 
collega’s de individuele 
examens en de bege-
leiding in de zaal voor 
hun rekening nemen.

10:14

I N  B E E L D

WERK
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e wachttijden voor de praktijk
examens staan weer op de agenda 
sinds de start van de corona
pandemie. Sinds de lockdowns 
moeten honderdduizenden 

examens ingehaald worden, waardoor  
de wachttijden voor de rijexamens snel 
oplopen. En iedereen heeft er last van: 
jongeren die beginnen met rijlessen gaan 
een lang traject tegemoet, rijschool
houders worstelen met hun planning en 
examinatoren werken zo veel mogelijk 
over. De uitdaging: hoe brengen we de 
wachttijd weer terug naar gemiddeld 
zeven weken?

Grofweg zijn er twee wegen: meer examen  
capaciteit creëren en tijdelijk het aantal 
nieuwe examens verlagen. Maar eigenlijk 
hebben we vooral mankracht nodig, heel 
veel mankracht. Daar zetten we op in door 
ruim 100 nieuwe examinatoren te werven, 
huidige examinatoren op te roepen om 
over te werken, onder meer op zaterdagen, 
en gepensioneerde examinatoren te 

vragen om bij te springen en examens af 
te nemen op zaterdag. Ook kijken we naar 
de zogeheten paarden middelen. Zoals het 
tijdelijk verhogen van de examenleeftijd 
van 17 naar 18 jaar en tijdelijk te stoppen 
met de tussentijdse toetsen en faalangst 
examens. Maar, zoals Alexander Pechtold 
in de pers ook al meerdere keren aangaf, 
deze komen pas op tafel als het écht niet 
anders kan. De achterstand wegwerken  
is een grote en complexe uitdaging voor 
het CBR. Maar ook anderen voelen de 
gevolgen van de huidige lange wacht
tijden. We vroegen een rijschoolhouder, 
een kandidaat, een examinator en een 
CBRmanager naar hun kijk op de huidige 
situatie. 

Als gevolg van de lockdowns moeten we ruim 300.000 
praktijkexamens inhalen. En de aanwas van nieuwe  
examens loopt ook gewoon door. Gevolg: een snel 

oplopende wachttijd. 

Impact drukte bij 
praktijkexamens 
overal voelbaar

4 MIN

D

CBR
W A C H T T I J D E N

WAT  V I N D E N  W E  VA N  D E  L A N G E  WA C H T I J D E N ?

Jos van Zuylen, eigenaar  
Rijschool van Zuylen:
‘Ik hoop dat het CBR niet de zogeheten 
paardenmiddelen hoeft in te zetten.  
Tachtig procent van onze klanten start  
op hun zestiende met rijlessen. Als zij pas 
examen mogen doen als ze achttien jaar 
zijn, dan zullen ze nu stoppen met de rij 
opleiding en die later weer hervatten. Dat 
zou onze bedrijfsvoering behoorlijk over 
hoop gooien. Het zou wel helpen als het 
makkelijker zou zijn om gereserveerde 
examenplekken te wisselen tussen kandi  
daten. Daarnaast gaat er nu capaciteit ver 
loren doordat kandidaten pas in de uitstel
regeling komen als zij zich afmelden op de 
dag van het examen zelf. Terwijl ze vaak 
al eerder weten dat ze niet kunnen, bij 
voorbeeld vanwege ziekte of quaran taine. 
Die plek had ik dan kunnen opvullen met 
een herexamenkandidaat. Ook vind ik  
dat het CBR meer handvatten zou moeten 
krijgen van het ministerie om slecht 
presterende rijscholen aan te pakken. Die 
rijscholen, met een slagingspercentage 
van minder dan dertig procent, gebruiken 
immers relatief veel examencapaciteit.’

Thijs van Wijngaarden,  
wachtend op zijn herexamen:
‘Op 30 maart heb ik mijn praktijkexamen 
gedaan. Ik had best goed gereden, vond  
ik zelf. Op twee dingetjes na dan – en dat 
vond de examinator ook. Dus ben ik 
gezakt. Nou vind ik dat op zichzelf geen 
ramp, maar ik moet nu wel lang wachten 
voordat ik weer aan de beurt ben. Ik heb 
volgens mijn instructeur nog vier lessen 
nodig om weer af te kunnen rijden. Maar 
dat herexamen is pas op 24 juni (en dan 
heb ik nog voorrang). Wanneer plan je 
dan die vier rijlessen in? Daar gaat veel tijd 
tussen zitten en dat lijkt me niet handig. 

Rodney van der Lee,  
examinator in Amsterdam:
‘De lange wachttijden zijn een ramp. 
Kandidaten maken zich nóg drukker  
over hun rijexamen omdat ze weten dat 
dat het lang duurt voordat ze opnieuw 
examen kunnen doen. Ik kan ze enigszins 
geruststellen door uit te leggen dat de 
reserveringstermijn voor herexamens  
nu korter is dan voor eerste examens, 
maar het blijft vervelend.

NIET ALLEEN 
HET CBR MET 
ZIJN EXAMI-
NATOREN,  
maar ook rijschool-
houders en kandidaten 
voelen de impact van 
de lange wachttijden.

‘  WE HEBBEN VOORAL 
HEEL VEEL MENS- 
KRACHT NODIG’

THIJS
‘Ik hoor deze verhalen  
ook van anderen.  
Een vriend van mij is in 
februari begonnen met 
rijlessen en kan pas in 
december afrijden. En  
hij zit echt bij een goede 
rijschool met prima 
beoordelingen, dus aan 
de rijschool ligt het niet. 
Het is mij niet duidelijk 
wat het CBR eraan doet 
om de situatie te ver-
beteren. Het lijkt voor-
alsnog in ieder geval 
allemaal niet veel te 
helpen.’

WERK
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W A C H T T I J D E N

Door de lange wachttijden is het voor 
instructeurs soms ook gokken wanneer 
iemand af kan rijden. Zij moeten dat 
immers langer van te voren inschatten. 
Hierdoor komt het voor dat een kandidaat 
op dat moment nog helemaal niet klaar  
is voor het examen. Ik merk dat, omdat 
goede rijscholen soms met slechtere 
kandidaten komen dan ik van ze gewend 
ben. 

Ik werk over op flexdagen en af en toe op 
zaterdag. Overigens werken lang niet  
alle collega’s over. Daar is nog winst te 
behalen, bijvoorbeeld door overwerk 
beter te belonen. Een deel van de oplos
sing ligt naar mijn idee ook in beter 
opgeleide kandidaten. Als iedereen in  
één keer zou slagen, zou dat de wachttijd 
halveren. Ik zou er daarom voorstander 
van zijn om slechte rijscholen sancties  
op te leggen. Bijvoorbeeld: hoe vaker een 
kandidaat op moet voor zijn examen,  
hoe langer de wachttijd wordt.’ 

Dennis Goedgeluk, operationeel 
manager Rijvaardigheid:
‘We waren 2020 goed gestart, met vol 
doende capaciteit en normale reserve
ringstermijnen. De komst van de corona 
crisis was dan ook zuur. Daar ging ons 
resultaat… Direct bij de eerste lockdown 
hebben we mensen van binnen en buiten 
het CBR gevraagd om mee te denken over 
de aanpak van de ontstane achterstand. 

We hebben daarbij veel constructief over 
leg gehad met onder meer de directie en 
brancheorganisaties. Er is respect voor 
elkaars belangen en dat heeft flink 
geholpen bij het weer opstarten van de 
bedrijfsvoering. Eén ding stond – en  
staat – daarbij voorop: de maatregelen 
mogen nooit ten koste gaan van de 
kwaliteit van de examens. We tornen niet 
aan de verkeersveiligheid. Het examen 
met 10 minuten verkorten was dan ook 
geen optie.’ 

CBR

Tijdens de landelijke CBR-dag stelde Viktor Brand vragen aan de collega’s  
in de zaal. Waar word je vandaag blij van? En waar verheug je je op voor morgen? 

Hieronder de antwoorden van drie collega’s op deze vragen. 

Waar word je blij van?
1. Marlou Nivard (examen- 
manager RV): ‘In een tijd waarin 
alle aandacht naar de waan van  
de dag gaat, ben ik blij dat we oog 
houden voor waar we naartoe 
willen met de organisatie. Ik ben 
ook trots op de onvermoeibare 
inzet van onze collega’s om de 
klant van dienst te kunnen zijn. 
Zo had ik net een collega die onver 
wacht uitviel. Binnen één uur 
waren alle examens overgenomen 
door vier collega’s. Van dat soort 
dingen krijg ik heel veel energie.’

2. Pamela Giddings (TEC-mede-
werker): ‘Je kunt nu wat sneller 
schakelen tussen de divisies, 
bijvoorbeeld als je een vraag hebt. 
Wat daarbij helpt zijn de werk
bezoeken aan andere afdelingen, 
zodat je weet wie je voor je hebt 
als je een mail stuurt.’ 

3. Alexander Bruin (medewerker 
Project Management Office): ‘Ik 
ben blij dat de directie fors inves 
teert in de IT van het CBR. Ze 
maken de middelen vrij om de IT 
infrastructuur en het applicatie 
landschap te vernieuwen. Dat is 
cruciaal om uiteindelijk de ambi 
ties uit de strategie te realiseren.’ 

Waar verheug je je op?
Marlou: ‘Ik zou in zijn algemeen
heid wel wat meer regelruimte 
willen. Gewoon zelf dingen op  
lossen, zonder een hele batterij 
mensen nodig te hebben. En dat 
we meer kijken naar de kwaliteit 
van de rijopleiding, de kwaliteit 
van de instructeur, zodat kandi 
daten beter voorbereid zijn op het 
examen. Dat komt ons allemaal 
ten goede.’
Pamela: ‘Ik zou graag zien dat het 
CBR zich inzet om meer voorlich

ting aan kandidaten te geven over 
de eendaagse theoriecursussen. 
Vooral voor anderstaligen is deze 
voorbereiding uiteindelijk teleur 
stellend en halen zij het examen 
niet. Ook zou de info bij Mijn CBR 
over het boeken van een individu
eel examen met tolk duidelijker 
(liefst in meer talen) moeten zijn. 
Wanneer mensen de reservering 
niet goed doen, zijn ze veel geld 
kwijt en gaat het examen niet door.’
Alexander: ‘Als het gaat om morgen, 
dan vind ik het mooi dat er ruimte 
wordt gemaakt voor de toekomstige 
ontwikkelingen. Dus niet alleen 
reactief, maar ook proactief bezig 
zijn met innovaties. We kunnen 
meer doen dan het ministerie van 
ons vraagt en een grotere rol 
pakken in de verkeersveiligheid. 
Denk aan alle data waar we over 
beschikken. Daar kunnen we 
mooie dingen mee doen.’

D E  L A N D E L I J K E

CBR-DAG

RODNEY
‘Ik voel ook wel druk als 
de zoveelste instructeur 
zegt: ‘Ik hoop maar dat 
deze kandidaat slaagt, 
anders duurt het allemaal 
weer zo lang.’ Soms zijn 
het hele klaagzangen. 
Maar ik kan niet meer 
doen dan ik al doe.’

WEERSTAND
De ‘paardenmiddelen’, zoals het 
tijdelijk schrappen van de tussen-
tijdse toetsen, stuiten op veel weer - 
stand in de branche. De aanpak zit nu 
vooral in zorgen voor extra handen. 
Hoe sneller we weer naar normale 
reserveringstermijnen kunnen, hoe 
beter het is. Er wordt overgewerkt, 
pensionado’s zijn opnieuw aan de  
slag gegaan, we werken hard aan de 
werving van nieuwe examinatoren en 
we ‘detacheren’ examinatoren vanuit 
de buitengebieden naar drukkere 
locaties in de Randstad. Maar het 
blijft wringen en persen. Tegelijker- 
tijd moeten we beseffen dat de 
gevolgen van de coronacrisis een 
wissel trekken op de hele maat-
schappij. Het is een probleem dat 
ook andere organisaties raakt,  
dat mogen we niet vergeten.

VANDAAG OP WEG 
NAAR MORGEN

1 2 3
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CONTACT

‘ Ik weet dat ik ooit een enorme fout heb 
gemaakt door met drugs in de auto te  
stappen. En ik heb vrede met de gevolgen 
daarvan. Nu wil ik deze zomer graag  
praktijkexamen doen voor de motor.  
Lukt dat?’

Marianne Verhoeff, medewerker bij de klantenservice:
‘Ik vond het bijzonder dat deze beller zelf aangaf dat hij fout was 
geweest. Als je aangehouden wordt met drugs zijn de gevolgen groot. 
Je krijgt te maken met verschillende onderzoeken via het CBR. Zo moet 
je meerdere keren naar de psychiater voor een gesprek en urinetesten 

laten doen. Bij deze meneer was zijn autorijbewijs na zo’n onderzoek 
ongeldig verklaard. Mensen die dit overkomt, zijn vaak boos en  

gefrustreerd, mede omdat ze de kosten van de onderzoeken zelf  
moeten betalen. Deze man was dat niet – dat viel me op. 
 
Inmiddels heeft hij zijn rijbewijs terug en mag hij drie jaar 
rijden voordat hij op moet voor zijn laatste onderzoek waarmee 
hij zijn autorijbewijs definitief terug kan krijgen. Dat onder

zoek staat gepland over anderhalf jaar. Maar nu wil hij dus zijn 
motorrijbewijs halen. Daarvoor moet hij laten onderzoeken of hij 

veilig de weg op kan. En niet lang daarna zou hij wéér door de onder
zoeksmolen moeten voor het laatste onderzoek voor zijn autorijbewijs. 
Daarom heb ik aan de medische backoffice gevraagd of het mogelijk was 
dat als hij slaagt voor zijn motorrijbewijs, dat dit dezelfde einddatum 

krijgt als zijn autorijbewijs. Zo hoeft 
meneer maar één onderzoek te onder
gaan én kan hij deze zomer al zijn 
praktijkexamen motor gaan doen. 
Daar heb ik akkoord voor gekregen. 
Als deze klant straks goedgekeurd 
wordt voor zijn Brijbewijs, dan geldt 
dit ook meteen voor zijn motorrij
bewijs. Het kost wat extra energie om 
dit soort dingen te regelen, maar dat 
heb ik er graag voor over. ’ 

‘Het voelt fijn dat ik deze klant 
zo heb kunnen helpen - en dat 
in één telefoongesprek’

en paar jaar geleden 
kreeg mijn broer een 
scooter van mijn  
ouders. Toen hebben 
we al gelijk afge

sproken dat ik er vanaf mijn 
zestiende ook op mag gaan 
rijden. Daar heb ik echt zo 
naar uitgekeken! Ik woon in 
Purmerend en naar mijn idee 
waait het hier altijd. Met 
dat fietsen naar school, mijn 
werk en sport ben ik dus wel 
een beetje klaar. 

Lesboek
Op 16 februari, ruim twee 
weken voor mijn zestiende 
verjaardag, heb ik theorie 
examen bromfiets gedaan. Vooraf vertelden mijn 
vriendinnen dat als je goed leert en logisch nadenkt, 
dat het dan wel goedkomt. Ik ben daarom al twee 
maanden van tevoren begonnen om het lesboek van 
mijn broer door te nemen. Verder heb ik ook nog 
een online lespakket gekocht met een videocursus, 
begrippenlijst en oefenexamens. Dat heeft mij echt 
heel veel geholpen.

Zenuwachtig
Door die goede voorbereiding zag ik uiteindelijk niet 
echt tegen het examen op. Natuurlijk was ik op de dag 
zelf toch wel zenuwachtig. Mijn vader ging met mij 

‘KLAAR MET FIETSEN’

VOORAF VERTELDEN 
MIJN VRIENDINNEN 
DAT ALS JE GOED LEERT 
EN LOGISCH NADENKT, 
DAT HET DAN WEL 
GOEDKOMT

Daisy Loevesijn had zich twee maanden voorbereid.  
Begin februari deed ze haar theorie-examen bromfiets.

E mee naar het CBRexamen 
centrum in Amsterdam.  
Daar waren we een kwartier 
te vroeg. Ik had vooraf al even 
een filmpje gekeken hoe het 
op zo’n locatie allemaal  
in zijn werk gaat.

Gelukkig kwam er gelijk een 
aardige medewerker naar mij 
toe die precies vertelde hoe 
ik mij moest aanmelden en 
waar ik mijn spullen in een 
kluisje kon leggen. Ik zat nog 
maar net in de wachtruimte 
toen ik al aan de beurt was. 
Uiteindelijk heb ik maar negen 
minuten over mijn theorie 
examen gedaan. Voor mijn 

officiële oproeptijd stond ik alweer buiten. Geslaagd, 
en met maar 1 foutje!’ 

HET KOST 
WAT EXTRA 
ENERGIE, 
MAAR DAT 
HEB IK ER 
GRAAG  
VOOR OVER

WERELD
H E T  E X A M E N  V A N

WERELD
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ANNE MARTHA KAN RIJDEN MET HULP VAN 

HET CBR EN HANDIGE MONTEURS

RIJTEST
Minder bekend dan onze 
examens is het werk van onze 
deskundigen praktische  
rijgeschiktheid, die met al zijn 
kennis kijkt hoe mensen met 
een beperking mobiel kunnen 
worden of blijven. En al is het 
niet altijd makkelijk, er kan veel 
meer dan je soms zou denken. 
Vandaag checkt dpr Arthur Das 
bij Anne Martha en Bastiaan  
of zij de aangepaste auto  
goed kunnen bedienen en in 
alle omstandig heden onder 
controle hebben.

RIJDEN ZONDER 
ARMEN OF BENEN 

en grote rode bel op ander
halve meter hoogte en een 
 hellingbaan voor de toe  
gangsdeur zorgen ervoor  
dat de vele klanten in een 

rolstoel zich bij aanpassingsbedrijf 
Bever gelijk welkom voelen. De deur 
zwaait open en vestigingsmanager en 
adviseur Paul Rijkaart begroet ons 
hartelijk en zorgt meteen voor koffie. 
In de wachtruimte zien we gelijk dat 
het voor veel andere bezoekers niet  
de eerste keer is dat ze hier zijn.  
Zij kennen de weg naar het koffie
apparaat en maken tijdens het wachten 
een praatje met de receptioniste. 

E Sturen zonder onderarmen
Dat geldt ook voor Anne Martha 
Blok. Anne Martha is geboren 
zonder onderarmen, en gewoon 
sturen zit er dus niet in. Van jongs af 
aan wil ze al autorijden. Zij komt 
hier al een aantal weken over de 
vloer voor haar rijlessen. Vandaag is 
het een spannende dag: om 10.30 uur 
stapt ze met deskundige praktische 
rijgeschiktheid Arthur Das van het 
CBR in de lesauto voor haar rijtest. 
En daar hangt veel van af. ‘Ik kijk 
hier al zo lang naar uit. En ik heb er 
ook echt heel veel zin in.’ Terwijl de 
regen ondertussen met bakken uit  

de lucht komt, heeft de rijinstructeur 
de knalrode Volkswagen Sportsvan 
lesauto al voor haar klaargezet. 
Paul, Arthur en Anne Martha zagen 
elkaar een paar maanden geleden 
voor het eerst. Uit allerlei testjes 
bleek toen dat als Anne Martha haar 
schouderbladen tegen de stoel hield, 
haar arm te kort was om het stuur 
volgens de regelgeving te kunnen 
bedienen. Samen zijn ze op zoek 
gegaan naar een oplossing voor de 
verbinding tussen haar armstomp en 
het stuurwiel. Arthur legt ons uit dat 
het revalidatie centrum als eerste een 
prototype heeft gemaakt. Daarna 

Autorijden met een beperking is niet vanzelf
sprekend. Deskundigen van het CBR en handige 
monteurs van aanpassingsbedrijven maken het 
toch mogelijk. ‘Het betekent voor mij een stuk  
onafhankelijkheid dat bijna niet te evenaren is.’

R E P O R T A G E

WERK
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was het een kwestie van meten, weer 
een beetje aanpassen, tot er uiteinde
lijk een definitieve orthese lag. Het 
gemak waarmee we Anne Martha 
even later het terrein af zien rijden, 
bewijst wel dat ze de auto hiermee 
prima kan besturen. 

200 tot 300 uur werk
Terwijl Anne Martha bezig is met 
haar rijtest, geeft Paul een rond
leiding door de werkplaats. Daar is 
hij tien jaar geleden begonnen als 
monteur. Het aanpassen van auto’s 
voor mensen met een beperking is 
een vak dat je vooral in praktijk 
leert. Daar is niet echt een opleiding 
voor. Op de vestiging in Bodegraven 
werken negen mensen, waarvan vijf 
als autoaanpasser. Zoals in de meeste 
werkplaatsen, staat ook hier de  
radio aan. De monteurs zijn met veel  
precisie bezig met aanpassingen  
aan verschillende personenauto’s  
en bestelwagens. Paul schat dat de 
vier vestigingen van Bever jaarlijks 

aangepaste auto. Klanten die kunnen 
lopen, of voor wie een transfer vanuit 
hun rolstoel mogelijk is, lessen in  
de Volkswagen Golf Sportsvan. De 
rolstoelgebonden klanten rijden in 
de grote Mercedes Sprinter met niet 
te missen opdruk. Via de rolstoellift 
aan de achterzijde rijden zij zo naar 
hun bestuurdersplek toe. Voor iedere 
les passen de instructeurs de lesauto’s 
aan op de individuele beperkingen 
van de kandidaat. Daarnaast is er 
een grote groep klanten die al een 
rijbewijs heeft, maar die door een 
ongeluk, een herseninfarct of andere 
ziekte niet meer in een reguliere auto 
kan of mag rijden. Zij doen wel ver 
schillende rijtesten met Arthur in 
de auto, maar hoeven niet opnieuw 
rijexamen te doen. Als uit die rij 
testen blijkt dat zij hun aanpaste 
auto goed kunnen bedienen, 
ontvangen zij een nieuw rijbewijs 
met daarop de CBRcoderingen voor 
de aanpassingen waarmee zij veilig 
kunnen deelnemen in het verkeer. 

‘Nee’ staat achteraan
Heel af en toe komt Paul nog situaties 
tegen die qua aanpassingen écht een 
hele grote uitdaging vormen. ‘Wij 
blijven altijd denken in mogelijk
heden. ‘Nee’ is een antwoord, maar 
dat komt pas helemaal achteraan in 
de rij. En alleen als we álles gepro
beerd hebben. Bij iedere aanvraag 
werken we nauw samen met het  
CBR. Daarnaast hebben we een  
eigen productieafdeling waar we  
zelf besturings en remsystemen 
ontwikkelen. Feit is dat hoe heftiger 
de beperking en hoe zwaarder de 
aanpassing, des te meer eisen wij  
aan de auto moeten stellen om de 
aanpassing tot een succes te maken.’

Joystick
Tijdens onze tour door de werkplaats 
zien we dat rijinstructeur Wichert  
de Mercedes Sprinter aan het klaar  
maken is voor Bastiaan, die vandaag 
ook een rijtest heeft. Door een 
motorongeluk loopt hij in 2017 een 

ongeveer 2.500 aanpassingen aan 
auto’s uitvoeren. ‘Dat varieert van 
het verplaatsen van een gaspedaal 
tot het leeghalen en weer helemaal 
op maat inrichten van een bus. Een 
enorme klus met veel technisch 
vernuft waar zomaar 200 tot 300 uur 
werk in zit.’

Opvallende Sprinter
Iedere twee weken zit dpr Arthur 
Das namens het CBR bij Bever in 
Bodegraven. Hij is daar niet alleen 
voor het afnemen van rijtesten, 
maar bepaalt op basis van technisch 
onderzoek ook met welke aanpassin
gen en slimme mogelijkheden 
kandidaten met een beperking toch 
kunnen autorijden. En dat is echt 
altijd maatwerk. Een deel van de 
klanten die zich hier melden voor 
een aangepaste auto heeft een 
aangeboren beperking en moet nog 
een rijbewijs halen. Bever helpt ze 
op weg met de procedure bij het CBR 
en verzorgt ook de rijlessen in een 

R E P O R T A G E

BOB VOOR 
VRIENDINNEN

Anne Martha Blok (24) woont in  
Breda en werkt in de sales bij een 
bedrijf in het pittoreske Bleskens-

graaf. Dat betekent iedere dag 
anderhalf uur heen en terug met  

de bus, die soms ook gewoon niet 
komt. ‘Ik wilde eigenlijk al eerder 

starten met rijlessen, maar helaas 
val ik net buiten de richtlijnen van 

het UWV. Daardoor vergoeden ze 
niets. Gelukkig krijg ik straks via 

mijn werk een leaseauto. Ik hoop 
dus dat ik snel kan afrijden. En 

daarna lekker op pad in mijn eigen 
auto. Niet langer afhankelijk zijn  

van anderen of het ov. Gewoon ook 
een keer op autovakantie of de  

Bob zijn voor mijn vriendinnen. Die 
auto geeft mij straks gewoon zo’n 
next level vrijheid, daar kijk ik heel 

erg naar uit.’ 

MILESTONE
Het leven van de Amsterdamse 
ondernemer Bastiaan Spohr (48) 
draaide altijd om onafhankelijk-
heid. ‘Na mijn motorongeluk en 
dwars laesie is dat niet meer zo. 
Stapje voor stapje probeer ik  
alle aspecten terug te winnen  
die mogelijk zijn. Autorijden in 
mijn eigen aangepaste bus is  
een belangrijke milestone die ik 
moet halen. Ik krijg er een stuk  
van mijn onafhankelijkheid mee  
terug: gewoon het gevoel dat je 
ieder moment weg kan.’ 

GESLAAGD!

dwarslaesie op. Vijf jaar later en een 
langdurig revalidatietraject verder, 
vindt hij het tijd om weer te gaan 
autorijden. Door het ongeluk kan  
hij alleen nog zijn rechterarm 
gebruiken. De Joysteer is voor hem 
de oplossing om de auto onder 
controle te houden. Het is indruk
wekkend om te zien hoe hij met  
twee knopjes en een joystick alles 
kan doen: sturen, gasgeven en 
richting aangeven.

Geslaagd!
Ondertussen is de rijtest van Anne 
Martha klaar en met een stralende 
lach komt ze de wachtruimte weer 
binnen. Haast onnodig om te vragen 
of ze de test gehaald heeft. Ze mag op 
voor de tussentijdse toets en haar 
rijexamen gaan aanvragen. ‘Een 
rijbewijs halen hoort er voor mij net 
zo bij als het be halen van je veter
strikdiploma. Het betekent voor mij 
een stuk onafhankelijkheid dat bijna 
niet te evenaren is.’ 
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1. DE GOLF II  
VAN KIM 
Kim Blauwendraat (Theorie) 
is van hetzelfde bouwjaar 
als deze Golf II, haar eerste 
karretje. ‘Ik heb er heel veel 
kilometers mee gereden  
tot de versnellingsbak er 
onderuit viel. Toen heb ik 
afscheid genomen en er 
een bbq van gemaakt.’ 

2. DE KEVER VAN 
JAN WILLEM
De VW Kever 1200cc van 
Jan Willem Ockhuysen 
(examinator Amsterdam) 
uit 1975 leeft nog! ‘Ik heb  
’m in 1980 aange schaft voor 
2.750 gulden. Toen was-ie 
vijf jaar oud. Ik heb er vijf 
jaar mee gereden. Het 
bijzondere is dat de auto 
nog steeds op kenteken 

Mijn 
eerste 

wagen!
Het is één van de mijlpalen  

in een mensenleven: je eerste 
auto. Voor de één was het  

vorig maand en voor de ander  
35 jaar geleden. Maar de  
herinnering aan je eerste  

wagen, die blijft. 

staat. De laatste APK uit 
2018 is verlopen, dus of er 
nog mee gereden wordt,  
is de vraag.’

3. DE CORSA  
VAN VINOD
Vinod Krishnasing (ICT) 
kocht deze Opel bij een 
veiling voor 300 euro.  
‘Het was mijn eerste bak als 
student, en dat betekende 
nog meer vrijheid. Samen 
met m’n vriendin (nu echt- 
genote) heel veel uitjes 
gemaakt, ook vaak mee  
stilgestaan vanwege  
autopech, maar wát een  
geweldige auto en lekker 
rap met z’n 70pk. Uitein-
delijk kwam-ie na twee  
jaar al de APK niet door,  
vanwege een roestgat in  
de bodem.’

4. DE POLO  
VAN CEM
Cem Cakmak (Rijvaardig-
heid) kocht ‘m in 2017 voor 
500 euro toen ie meer dan 
20 jaar oud was. ‘Ik heb  
hem vooral gebruikt als  
taxi voor mijn vrienden die 
nog geen auto hadden.  
Ik bracht ze naar festivals, 
vriendinnetjes, voetbal-
wedstrijden en andere 
verre plekken. Veel lol  
aan beleefd dus. Helaas 
duurde het maar twee  
jaar, toen zei-ie: doe het 
zelf maar.’

5. DE JETTA  
VAN REMY
Deze Volkswagen van 
examinator Remy Hoster 
degradeerde van een 
tweedeurs naar een 

nuldeurs. ‘Dat was in 1996. 
Het was niet prettig wakker 
worden toen ik er op een 
ochtend achter kwam dat 
iemand heel veel belang 
had bij de twee portieren 
van mijn Jetta. De schade 
was ruim 4.000 gulden. De 
Telegraaf had er zelfs nog 
een artikeltje aan gewijd.’

6. DE MAZDA 3 
VAN SAMANTHA
Voor productmanager 
Theorie Samantha Martens 
is het nog maar twee 
maanden geleden. ‘Eerder 
hadden we geen auto nodig 
omdat we vlakbij een trein- 
station woonden. Deze foto 
is op de dag van aankoop 
gemaakt. We wilden naar 
een kasteel toe. Maar toen 
we daar aankwamen, 

kwamen we erachter dat we 
er al eerder geweest waren. 
Toen besloten we om er wat 
mooie foto’s van onze auto 
te maken.’

7. DE MERCEDES 
VAN JOHN
Mooie wagen, deze 
Mercedes van John  
Steffers (ICT). ‘Gekocht 
voor vijfhonderd gulden  
in 1976 en opgeknapt. De 
waterafvoer van het schuif-
dak zorgde voor een flinke 
douche na elke regenpartij. 
Ik heb toen het schuifdak 
dichtgekit en laten bekleden 
met leer. Na één jaar toch 
ingeruild voor een nieuwe 
Mazda 616. Was ook een 
blauwemaandagauto: stond 
vaker bij de garage dan 
voor de deur.’

8. DE LEASEBAK 
VAN MARTIJN
Met een kersvers rijbewijs 
ging Martijn Pollman (ICT) 
op pad met zijn eerste 
leaseauto. ‘Ik ging op weg 
naar een blind date. Stijf 
van de zenuwen (vanwege 
de date), moest ik op de A2 
een baan naar links. Terwijl 
ik even netjes over mijn 
schouder keek, stond ik in 
een keer stil met de airbags 
uitgeklapt. Iemand voor mij 
was bovenop de rem gaan 
staan. Gelukkig niemand 
gewond, maar wel twee 
auto’s total-loss en een date 
waar niks van gekomen is.’

ACHT 
COLLEGA’S 
DELEN HET  
VERHAAL  
VAN HUN 
EERSTE WAGEN

2

3 5

4

1 87

6

1

CBR
M I J N  E E R S T E  W A G E N
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Als je niet durft te dromen over de toekomst, dan verandert er nooit wat. Vanuit die 
gedachte hadden drie verkeersbonden in 1927 het lef om samen een exameninstituut 

te beginnen. Het aantal auto’s groeide snel in die tijd. En daarmee kwam de  
verkeersveiligheidsvraag steeds prominenter op tafel. Want het uitdelen van  

rijbewijzen door commissarissen van de koningin was nu niet echt een waarborg voor 
veilig verkeersgedrag. Daarnaast groeide het aantal aanvragen explosief.

n het begin was het examen 
nog niet zo streng. Het was 
een erebaantje voor burge 
meesters en andere notabelen. 
Het duurde een kwartiertje 

en kostte 2,50 gulden. Maar de rij
vaardigheid van elke bestuurder 
werd in ieder geval wel getoetst… 
Er is sindsdien heel veel veran
derd. Maar sommige dingen bleven 
gelijk. Zo moet je als kandidaat 
nog steeds een rit maken met een 
beoordelaar naast je, die besluit of 
je veilig genoeg rijdt om zelfstan
dig aan het verkeer deel te nemen. 
En er is na 95 jaar nog steeds maar 
één instituut dat door de overheid 
gemachtigd is om die examens af 
te nemen: het CBR. Dat schept een 
enorme verplichting tegenover al 
die Nederlanders die bij ons langs 
moeten komen als ze de weg op 
willen. Die mogen verwachten dat 
we ons werk goed doen.
Onze examens zijn goed, worden 
continu gemonitord en we blijven 
ontwikkelen. Maar tegelijkertijd 
moeten we ook constateren dat we 
met onze bedrijfsvoering regelma
tig in de knel komen. De ene keer 

‘Tussen de mensen’
C O L U M N  A L E X A N D E R

I met de Gezondheidsverklaringen 
en de andere keer met de reserve
ringstermijnen bij de examens. 
Dus toen we met elkaar over de 
problemen van de afgelopen 
jaren heen aan het kijken waren, 
wierpen we ook een blik in de 
toekomst. Wat voor organisatie 
willen we eigenlijk zijn? Willen 
we alleen doen wat het ministerie 
ons opdraagt. Of kunnen we meer 
dan dat.

Onze droom is dat we meer zijn 
dan een exameninstituut. Dat we 
meer kunnen betekenen voor de 
verkeersveiligheid. Meer kunnen 
betekenen voor onze klanten. Dat 
we een metgezel voor ze zijn op 
weg naar hun rijbewijs en in hun 
rijcarrière. Vanuit die gedachte 

hebben we gekozen om de omslag 
te maken van uitvoerder naar 
publieke dienstverlener. Dat doe 
je niet in één dag. Maar je kunt 
er wel al vandaag mee beginnen. 
Door beter te luisteren naar de  
behoeften van de klant. Naar 
zijn of haar verhaal en daar je 
dienstverlening op aan te passen. 
En als er voor een klant een keer 
iets extra’s moet worden gedaan, 
kijken we niet óf het kan, maar 
hóe het kan.
Om die omslag te illustreren mag 
ik hierbij met trots CBR magazine 
presenteren; een personeelsblad 
waarin we luisteren naar onze 
klanten en ketenpartners en ze het 
podium geven dat ze verdienen. 
Lees over het mooie werk dat 
aanpassingsbedrijven samen met 
onze mensen doen en de betrok
kenheid van onze examinatoren 
om de klant goed te helpen in 
deze tijd van oplopende reserve
ringstermijnen. En je beseft dat er 
voor ons als publieke dienstverle
ner maar één plek is. En dat is niet 
boven, maar tussen de mensen, 
midden in de maatschappij. 

JE KUNT 
VANDAAG AL 
BEGINNEN

DE DAG VAN

Kimberly Elias is planner Rijvaardigheid en  
laat ons op woensdag 20 april een dagje meekijken. 

1. De dag begint al vroeg. Om 
vijf uur op, zodat ik om zes uur  
op het CBR in Arnhem ben.  
Bij de vervangingsdienst voor 
examinatoren is het normaal  
om zo vroeg aanwezig te zijn.
 
2. De vervanging is klaar  
voor deze dag en we gaan  
vrolijk door met de volgende 
vervangings dienst. Dit houdt  
in heel veel bellen. En natuurlijk 

veel controleren of iedereen die 
ziek is ook op ziek staat. Tussen-
door nog hier en daar een mailtje 
versturen.
 
3. Tegen het einde van de 
middag gaan we controleren  
of alle examinatoren goed zijn 
ingepland. We hebben een lijst 
waar de bijzonderheden op  
staan. Denk bijvoorbeeld aan: 
‘Wegens de kinderopvang geen 

negende examen’. We blijven 
deze dag tot half zes, mits de 
planning rond is. Anders blijven 
we wat langer.
 
4. Thuis nog snel met de  
hond een rondje lopen over 
de dijk. Daarna nog even eten 
met de kleine en dan vroeg  
naar bed, aangezien morgen-
ochtend de wekker weer om  
vijf uur gaat.

1 2

3 4
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‘WACHTTIJDEN LANGER 
DAN WENSELIJK?? 

VERDOMME 5 MAANDEN 
IN MIERLO!’

Dat kun je gewoon toegeven. En als je 
dat doet, dan merk je dat mensen dat 

waarderen. Zo kreeg ik meerdere likes 
bij deze reactie.’ 

‘Als CBR-medewerkers 
zijn we niet trots op de 

lange wachttijden.

Abdullah,  
medewerker webcare:

Wim v Dijk
@velduil50
Mijn eerste kandidaat die  
na corona, niet meer met  
een mondkapje hoefde af  
te rijden EN waarbij ik als 
instructeur weer mee mocht 
rijden is meteen geslaagd 
voor zijn rijbewijs B  
gefeliciteerd Jaxon #cbr
 
ast1&2
@Jastno2
Vandaag (28 april) rijexamen 
ingepland voor dochter;  
24 OKTOBER  Half jaar! 
Kan toch echt niet!!

Jeroen Bakker
@fiberspace
Gezondheidsverklaring #cbr 
invullen ‘Ik mankeer niets’. 
Oh, dat kost € 41,50??

bibigorll
@bibigorll
mn examinator was echt lief

Mijn Klacht
Mijn vrouw heeft rijbewijs  
D en rijdt dagelijks als  
beroepschauffeur stads
diensten openbaar vervoer. 
Desondanks voor motor 
theorie examen 2 x gezakt 
met 1 fout teveel. Zoon, 31 jr 
met B rijbewijs 5 x gezakt 
voor motor theorie. Ik zelf, 
universitair opgeleid, en 
eveneens beroepschauffeur 
sinds 1 jaar (CE) maakte als 
test de proefexamens en zak 
ook steeds. Er is iets drastisch 
mis met de huidige manier 
van examineren, de vraag
stellingen zijn niet eenduidig 
en onnodig moeilijk.  
Conclusie: geldklopperij. 
Graag op op zéér korte 
termijn verbeteren (vraag
stelling, prijs, geldigheids duur).
Klacht.nl

inde
@pampoezie
ik geloof niet in het concept 
van een rijbewijs. je ziet me 
toch zitten achter het stuur 
van een auto is dat dan niet 
genoeg ‘bewijs’ dat ik ’rij’.

 
NOG MEER 
GELEZEN OP 
SOCIAL MEDIA

(reactie van klant op Facebook op bericht 
CBR over lange wachttijden) 

Reactie CBR webcare:
 ‘Dat is inderdaad heel erg lang Rob.  
Wij doen echt ons best om de lange 
wachttijden te minimaliseren. Ik 

begrijp ook dat je niet tevreden bent 
met de reactie die je krijgt, maar het is 

momenteel wel de realiteit. Ik wens alle 
rijscholen en kandidaten echt oprecht 

heel veel succes de komende tijd.’  

IK WENS ALLE 
RIJSCHOLEN EN  
KANDIDATEN, 
HEEL VEEL 
SUCCES DE 
KOMENDE TIJD

+
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CBR

CBR magazine  Mei 2022

36


