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Veranderingen in de directie van
Transdev Nederland
Bart Schmeink en Eric van Eijndhoven nemen begin 2019 afscheid van Transdev
Nederland. Beiden zijn zo’n vijf jaar verbonden aan dit mobiliteitsbedrijf. Bart
Schmeink is als CEO eindverantwoordelijk voor Transdev Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland en tevens lid van het executive committee van de Transdev
Group. Eric van Eijndhoven is Managing Director van Connexxion Openbaar Vervoer.
“Ik kijk terug op vijf hele mooie jaren bij dit prachtige bedrijf. We bevinden ons nu in
een beter positie dan toen ik begon in 2014. De orderportefeuille van ons openbaar
vervoer bedrijf is nu goed gevuld met concessies die nog jaren voor de boeg hebben.
We hebben veel baanbrekende innovaties gerealiseerd zoals onze elektrische
busvloot, de grootste van Europa, en het vraaggestuurd openbaar vervoer OV Flex,”
aldus Bart Schmeink.
Eric van Eijndhoven: “Veel van wat we wilden bereiken is gerealiseerd. Ik ben trots op
de verantwoordelijkheid die we hebben genomen ten aanzien van de
klimaatdoelstellingen. Dit door de grootschalige introductie van zero-emissie
voertuigen.”
Naast openbaar vervoer levert Transdev Nederland ook mobiliteit met haar Transport
on Demand oplossingen en ambulances. “Het taxibedrijf bevindt zich in een enorm
moeilijke markt die maar niet wil herstellen. Ik hoop dat de rust snel terugkeert en dat
opdrachtgevers de waarde weer in gaan zien van dit maatschappelijk belangrijke werk
voor een kwetsbare groep mensen in onze maatschappij. Ons succesvolle
ambulancebedrijf Witte Kruis laat zien dat het mogelijk is om innovaties en goede
bedrijfsvoering hand in hand te laten gaan,” aldus Bart Schmeink.

Bart Schmeink en Eric van Eijndhoven vertrekken in de loop van 2019. De Raad van
Commissarissen van Transdev Nederland spreekt zijn waardering uit voor hetgeen
Schmeink als CEO en Van Eijndhoven als Managing Director OV voor het bedrijf
hebben bereikt. Raadsvoorzitter a.i. prof. dr. H. Schenk laat weten dat het een
genoegen was om met hen samen te werken. Hij wenst beiden namens de Raad veel
succes in hun verdere carrières en zal zich samen met de Transdev Group spoedig
buigen over hun opvolging.
Connexxion is onderdeel van Transdev, the mobility company. Transdev Nederland geeft mensen de vrijheid om
te reizen. Als toonaangevend mobiliteitsbedrijf zijn we actief in het hele land onder diverse merknamen zoals
Connexxion, Hermes en Witte Kruis. We leveren innovatieve mobiliteitsoplossingen voor reizigersvervoer en
dragen met onze duurzame voertuigen en initiatieven bij aan de energietransitie in ons land. Bij alles wat we doen
staan onze reizigers en medewerkers centraal. Als onderdeel van een grote internationale organisatie van 82.000
medewerkers in 20 verschillende landen profiteren we van een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. Die
kennis en ervaring delen we zelf ook als koploper op het gebied van zero-emission personenvervoer en
innovatieve mobiliteit. Transdev Nederland heeft 8.900 medewerkers en maakt dagelijks zo’n 500.000 reizen
mogelijk.
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