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Schennink, Marta

Van: Tieme & Miranda Leenders <huizeleenders@gmail.com>

Verzonden: woensdag 27 januari 2021 10:27

Aan: Miranda Leenders

Onderwerp: Fwd: Vervolg participatie

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Tieme & Miranda Leenders  

Datum: 27 januari 2021 om 10:23:50 CET 

Aan: Miranda Leenders  

Onderwerp: Doorst: Vervolg participatie 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Nico Postma  

Datum: 25 januari 2021 om 11:10:32 CET 

Aan: Tieme & Miranda Leenders  

Onderwerp: RE: Vervolg participatie 

Ha Tieme, 

 

Dank voor je bericht. Hier alles goed qua werk en gezondheid. Ik hoop bij 

jullie ook. 

 

Wat een rare gang van zaken beschrijf je nu weer! Kronos heeft mij niet meer 

benaderd na de vorige bijeenkomst en ik wist dus ook niets van de meeting 

die je beschrijft. 

Hoe dan ook: het feit dat ze de meeting zonder onafhankelijk voorzitter en 

zonder onafhankelijk notulist organiseren, is zeker in tegenspraak met de 

gemaakte afspraken en het is flauwekul als ze nu aangeven dat ze dat belang 

niet door hadden. Het was een van de belangrijkste afspraken om te proberen 

het vertrouwen weer enigszins te herstellen. 

 

Het is moeilijk om vanuit mijn positie jullie te adviseren wat nu te doen. Ik 

snap je boosheid en het gevoel dat jullie opnieuw niet serieus genomen zijn. 

Eerlijk gezegd is dit voor mij nu ook de reden om geen medewerking meer 

aan dit proces te verlenen, als Kronos me hiervoor benadert. Ik heb Roald er 

keer op keer op gewezen dat ik het proces alleen wil begeleiden, als ik de 

overtuiging heb dat ze een serieus participatieproces willen voeren. Door de 

hele voorgeschiedenis, het gedoe rondom de notulen van de bijeenkomst in 

augustus en nu dit weer, is het voor duidelijk dat ze dit niet willen of kunnen 

of snappen.  

 



2

Ik wil daar niet langer aan meewerken.  

De enige overweging om dat eventueel nog wel te doen is als jullie als 

werkgroep doorgaan met het overleg en graag willen dat ik mijn rol vervul. 

 

Ik wens jullie veel wijsheid toe.....! 

 

Met hartelijke groet, 

Nico Postma 

 

J.N. (Nico) Postma 

Directeur 

T (033) 465 34 27 

M 06 101 823 31 

 

Kantooradres: Bergstraat 29, 3811 NE Amersfoort 

Kijk voor routebeschrijving en onze privacyverklaring op 

www.bvoverheidscommunicatie.nl  

Inschrijvingsnummer KvK: 34232022; Bankrekening: NL24 RABO 

0103407928 

Volg ons ook op  

 

Bureau voor Overheidscommunicatie is, samen met SchaalX BV en 

Communicatiemensen, voorkeursleverancier voor de rijksoverheid en de 

provincies Noord- en Zuid-Holland onder de naam 


