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Buschauffeur = trots!
Rian van Gelder achter het stuur bij een bus van het GVU.
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Ze werkte 27 geleden bij de Albert 
Heijn en maakte om op haar werk 
te komen dagelijks een rit met de 
bus, vaak met dezelfde lijn. Ze werd 
door een van deze chauffeurs aan 
het denken gezet toen die haar 
opriep te solliciteren bij het GVU als 
buschauffeur. “Het GVU was toen 
echt een mannenbedrijf en ze zoch-
ten bewust vrouwelijke buschauf-
feurs. Ik was toen wel bezig mijn 
rijbewijs voor een vrachtauto te ha-
len. Ik had ook toen al een klik met 
grote voertuigen.” Rian van Gelder 
was dan ook heel blij dat ze werd 
aangenomen al vonden sommige 
passagiers dat helemaal niets. “Je 
kunt het misschien niet geloven, 
maar sommigen wilden echt geen 
busrit maken als er een vrouw 
achter het stuur zat. Soms wacht-
ten ze net zolang totdat er een 
mannelijke chauffeur met de bus 
kwam aanrijden. Dat is nu totaal 
anders. Ik krijg vaak van passagiers 
een compliment voor mijn rijstijl. 
Ze zeggen dan: je bent één met de 
bus en rijdt beter dan je mannelijke 
collega’s. Ja, dat doet je goed.”

Trots
Het viel de delegatie van CNV 
Publieke Zaak op (zie kader) dat de 
buschauffeurs bij het GVU bijzonder 
trots zijn op hun baan. Ook Rian 
van Gelder geniet van haar werk 
en noemt het GVU verder ook een 
sociaal bedrijf. “Je wordt altijd 

goed geholpen. Na een ziekte kun je 
aangepast werk krijgen en je kunt 
met vragen of problemen altijd bij 
je chef terecht. Daarom blijven mijn 
collega’s en ik het bedrijf ook trouw. 
Verder is buschauffeur gewoon een 
hele mooie baan. Ik vind het leuk 
om met mensen om te gaan en als 
buschauffeur heb je een beetje je 
eigen winkeltje. Ik vind auto rijden 
nu eenmaal heerlijk. Het is een 
geweldig gevoel dat je met 25 meter 
bus achter je, door de stad mag 
rijden. Soms is het millimeterwerk 
in smalle straatjes als er veel gepar-
keerde auto’s in de straat half buiten 
de vakken staan. De spiegels van de 
bus zijn daarom enorm belangrijk.”
Ze heeft in haar loopbaan weinig last 
gehad van agressie. “Het is ook een 
beetje hoe je met mensen omgaat. 
Ik begin altijd met een goedemorgen 
en kijk de mensen met een open 
blik aan. Natuurlijk gebeurt er wel 
eens iets. Nu zie je mensen wel eens 
worstelen met de OV chipcard en 
zijn ze niet altijd even vriendelijk. Ik 
ben één keer bedreigd, maar dat is 
al heel lang geleden. Het gaat je niet 
in de koude kleren zitten. Het heeft 
enorme impact. Gelukkig was de 
politie snel ter plekke en konden ze 
de jongen oppakken.” Humor is ook 
een belangrijk instrument vindt Rian. 
Toen iemand vroeg hoe de bus rijdt, 
antwoordde ze: “Nou hij stuurt een 
beetje zwaar, maar verder rijdt die 
wel lekker.”

een jongensdroom van voorzitter 
eric de Macker kwam in oktober uit. 
Hij mocht in een bus van het GVU in 
Utrecht collega’s door de stad rijden. 
Hij had niet alleen een vermakelijke 
dag, maar raakte ook onder de indruk 
van het vak van buschauffeur. 

De collega’s van Eric de Macker had-
den een origineel cadeau bedacht voor 
zijn 25-jarig jubileum bij de bond: een 
instructie op de lesbus van OV-bedrijf 
GVU. Voorzitter Ton Knoope, van de 
bedrijfsledengroep van GVU, is bijzonder 
in zijn nopjes met het bezoek van de 
CNV-delegatie. “GVU is een pareltje aan 
onze kroon”, aldus De Macker.
Terwijl Eric les krijgt op de instructiebus, 
wordt de rest van de delegatie rond-
geleid door Hans Stam en Ton Knoope. 
Het bedrijf is veel meer dan alleen de 
busroutes in en rond de stad rijden. In 
de enorm grote technische ruimte wordt 
gesleuteld aan bussen, is een tanksta-
tion en een wasstraat. Na elke 10.000 
kilometer worden alle stoelen uit de bus 
gehaald en schoongemaakt. Allemaal 
dingen waaraan je niet denkt als je een 
busrit maakt. 

Geslaagd!
En dan komt daar de bus aan met een 
glunderende Eric de Macker achter het 
stuur. De instructeur is zeer positief 
over zijn leerling. Hij vertrouwt er op 
dat de CNV Publieke Zaak voorzitter de 
bus naar Hoog Catharijne kan rijden. 
“Ach”, relativeert Eric zijn busles “dit is 
een andere manier van besturen.” En de 
instructeur krijgt gelijk: een kwartiertje 
later parkeert De Macker de bus achter 
het drukke Centraal Station van Utrecht. 
Geslaagd!

Rian van Gelder is een van de zestig vrouwelijke bus-
chauffeurs bij het Utrechtse vervoerbedrijf GVU (10% 
van het aantal buschauffeurs). De tijd dat passagiers 
niet in een door vrouwen bestuurde bus wilden stappen, 
is allang voorbij. “Passagiers vinden dat vrouwen een 
bus beter besturen”, aldus een trotse Rian.
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