
[03-04-2020 13:53:24] Marieke Seip: Ha Willemien! Hoe is het met je? Wel gezien niet gesproken lately. 
Bizarre tijd. Hoop dat t beetje lukt met je pubers thuis. Heeft iets onnatuurlijks ouders en pubers die de hele 

dag op elkaars lip zitten               . Dat merk ik in elk geval. Verder probeer ik er maar t beste van te maken. En 

allerlei inhoudelijke nieuwe uitdagingen. Zet m op. En als ik iets voor je kan doen hoor ik t graag! 
[03-04-2020 17:05:24] Willemien Vreugdenhil: Ha lieve Marieke  
Dank je wel. Dag voor dag en stap voor stap. Rustig aan dan breekt het lijntje niet.  
Je kunt me helpen door recht te doen aan Hij is gepasseerd bij vertrek en voelt zich niet gezien of 
gewaardeerd. Een mooie handelingsperspectief als manager bij oddv of andere gelieerde organisatie zou 
misschien helpen als zijn relatie met mij toch ervaren wordt als een probleem. Ik heb hier veel verdriet van. 
En vraag je om recht te doen. 
[03-04-2020 17:24:08] Marieke Seip: Hi, ik wist niet dat het voor zo voelt. Ben zelf ook helemaal niet 
betrokken geweest bij vervanging Ik lees ook liefde in jouw app. Mooi..... en tegelijkertijd best 
ingewikkelde vraag. Ik ga er n x met over in gesprek. Als hij dat wil. 
[03-04-2020 18:59:40] Willemien Vreugdenhil: dat zou  wel willen. Misschien kun je samen sparren over 
de mogelijkheden bij bijvoorbeeld oddv of andere verbonden partij. 
 
[08-04-2020 21:49:58] Willemien Vreugdenhil: Willemien, ik heb begrepen dat je na ons gesprek marieke 
een vergelijkbare vraag gesteld hebt over het perspectief van Ik vind dat niet kunnen. Kan ik je morgen 
even spreken? Groet rene 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: Dag René  
Met alle respect maar hiervan val ik van mijn stoel. Ik ben diep diep verontwaardigd over deze app van jou. 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: Het is mijn volste recht om dit bij een mede directeur te 
vragen 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: In alle kwetsbaarheid en openheid 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: Ik vind het onbestaanbaar dat je zo’n app stuurt en ben diep 
diep verontwaardigd en boos 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: Ik heb in alle kwetsbaarheid en openheid alleen de vraag 
gesteld of er RECHT gedaan kan worden aan niet meer en niet minder 
[08-04-2020 21:49:59] Willemien Vreugdenhil: Aan Marieke en aan jou 
[08-04-2020 21:50:00] Willemien Vreugdenhil: En aan Maarte 
[08-04-2020 21:50:00] Willemien Vreugdenhil: Het is Jullie taak als concern directie om rechtvaardig met 
deze situatie om te gaan 
[08-04-2020 21:50:00] Willemien Vreugdenhil: Dat is alles wat ik gevraagd heb 
[08-04-2020 21:50:08] Willemien Vreugdenhil: Dit is dus het effect van jou in vertrouwen nemen 
[08-04-2020 21:51:29] Willemien Vreugdenhil: De bovenste app heb ik van René Groen gekregen 
[08-04-2020 21:51:54] Willemien Vreugdenhil: De andere zijn mijn reactie 
[08-04-2020 22:01:07] Willemien Vreugdenhil: Ik heb René laten weten dat ik jou heb geinformeerd 
[08-04-2020 22:23:20] Marieke Seip: Ok, dat laatste is fijn. Vervelende situatie. 
 
[04-05-2020 21:31:28] Marieke Seip: Hey Willemien, wat een ontwikkelingen. Moet heftig voor je zijn. 
Hopelijk geeft t ook ruimte (?). Hoop je binnenkort even te zien. 



[08-04-2020 20:45:09] Rene Groen: Willemien, ik heb begrepen dat je na ons gesprek marieke een 
vergelijkbare vraag gesteld hebt over het perspectief van  Ik vind dat niet kunnen. Kan ik je morgen even 
spreken? Groet rene 
[08-04-2020 21:43:14] Willemien Vreugdenhil: Dag René  
Met alle respect maar hiervan val ik van mijn stoel. Ik ben diep diep verontwaardigd over deze app van jou. 
[08-04-2020 21:43:29] Willemien Vreugdenhil: Het is mijn volste recht om dit bij een mede directeur te 
vragen 
[08-04-2020 21:43:35] Willemien Vreugdenhil: In alle kwetsbaarheid en openheid 
[08-04-2020 21:43:59] Willemien Vreugdenhil: Ik vind het onbestaanbaar dat je zo’n app stuurt en ben diep 
diep verontwaardigd en boos 
[08-04-2020 21:44:54] Willemien Vreugdenhil: Ik heb in alle kwetsbaarheid en openheid alleen de vraag 
gesteld of er RECHT gedaan kan worden aan niet meer en niet minder 
[08-04-2020 21:45:33] Willemien Vreugdenhil: Aan Marieke en aan jou 
[08-04-2020 21:45:36] Willemien Vreugdenhil: En aan Maarte 
[08-04-2020 21:45:57] Willemien Vreugdenhil: Het is Jullie taak als concern directie om rechtvaardig met 
deze situatie om te gaan 
[08-04-2020 21:46:03] Willemien Vreugdenhil: Dat is alles wat ik gevraagd heb 
[08-04-2020 22:00:36] Willemien Vreugdenhil: Ik heb Marieke ingelicht over onze app conversatie. 
[09-04-2020 10:07:26] Rene Groen: Kunnen wij zo/straks praten? 
[09-04-2020 10:39:21] Willemien Vreugdenhil: Ik heb vandaag een drukke agenda. Zal ik je proberen te 
bellen als ik eerder klaar ben? 
[09-04-2020 10:40:35] Rene Groen: Ja graag. Alleen tussen 12 en 14 kan ik echt niet te vo calamiteiten en 
kernteam 
 
[22-04-2020 09:43:35] Willemien Vreugdenhil: Ha René  
Zo meteen hebben we een po staan. Heb jij onderwerpen die je wilt bespreken? Ik heb geen onderwerpen. 
[22-04-2020 09:55:49] Rene Groen: Hallo Willemien. Nee ik heb geen specifieke punten op zich. Zou het wel 
fijn vinden om je even te spreken na gisteren. Kan nu maar mag ook op een ander moment als je dat liever 
hebt. Wat heeft jouw voorkeur? Groet rene 
[22-04-2020 10:03:22] Willemien Vreugdenhil: Ha René  
Ik vind terugkijken en bespreken van gister ingewikkeld gezien de afspraken die zijn gemaakt over de juiste 
communicatie lijnen die vanuit mij verwacht worden. Het plaats mij in een dilemma: wat kan ik aan jou 
aangeven en wanneer wordt dat als schending van de afspraken gezien? 
[22-04-2020 10:03:49] Willemien Vreugdenhil: Hoe kijk jij daar tegen aan? 
[22-04-2020 10:26:48] Rene Groen: We kunnen over veel zaken wel spreken en ook over onze 
samenwerking 
[22-04-2020 10:30:05] Willemien Vreugdenhil: Het overleg is nu, bel jij in? Wil je face time? 


