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Geachte mevrouw Van Mackelenbergh, beste Annemarie, geachte mevrouw van
Woerkom, beste Marieke, bestuur van EZCS en woordvoerders van Herken
Ouderverstoting,
Naar aanleiding van de uitnodiging voor de focusgroep bijeenkomst op dinsdagmiddag en
Jouw reactle daarop, heb' ik met Jou, Annemarie, telefonisch contact gezocht. Je bent
het duidelijk niet e*;:E i;ret de opzet en werkwijze van de focusgroep bijeenkomsten, Dat
is jouw goed recht en we (de leden van het Expertteam) hebben daar alle begrip voor.
Het is echter van groot belang dat deelname aan de focusgroep bijeenkomsten geheel
vrijwlllig geschiedt en met onderschrijving van de uitgangspunten en spelregels, anders
werkt het volgens ons en ook volgens de onderzoekers niet. Wij denken daarom dat het
beter is als we jullie input op een andere manier zouden mogen onWangen. We vinden
het namelijk wel belangrijk om jullie gezichtspunten mee te nemen in onze
overwegingen.
Het gaat hier om de visie van HOV, uitgedragen door de beide bestuursleden van de
stlchting,
We nodigen jutlie beiden dus graag uit voor een afzonderlijk gesprek met enkele leden
van het Expertteam en hopen dat jullie bereid zijn daarop in te gaan. Maurits
Barendrecht en ik zullen in ieder geval deel uitmaken van onze delegatie, Daarbij is jullie
wens - zo heb ik begrepen van Maurits - dat het Expertteam vooraf de denkrichtingen
voor oplossingen deelt zodat jullie daarover goed voorbereid en gericht jullie kennis en
ideeën (en die van jullie achterban) kunnen inbrengen. Daartoe zijn wij bereid, en we
zullen de denkrichting die momenteel in vorming is en (voorlopig) in zes onderwerpen
uiteenvalt, voorafgaand aan deze bespreking met jullie delen. Ook is het wat ons betreft
akkoord dat de door jou voorgestelde persoon, Mathljs Wijbinga,.deelneemt aan dít
gesprek, Ook is bespreekbaardat we de drie door jou genoemde stichtingen bij het
gesprek betrekken, jullie stichting. de stichting VKC en de stichting KOG. De bespreking
kan wat ons betreft in juli plaatsvinden. Ik zal, bij jullie akkoord, een datumprikker laten
uitgaan.

Wij denken hiermee een voorstel te doen dat zoveel mogelijk recht doet aan alle
belangen. Het Expertteam krijgt alle input die we nodig hebben en jullie kunnen jullie
visie en die van jullie achterban met ons delen. Ook kunnen wij de deelnemers aan de
focusgroep bijeenkomsten op deze wijze de veilÍge omgeving bieden die wij hen hebben
beloofd, met inachtneming van de spelregels dÍe daarvoor noodzakelijk zijn.
Voor de duidelijkheid, hiermee zijn juÍlie uitnodigingen voor de focusgroep bijeenkomsten
dus formeel ingetrokken. Met ons bovenstaande, alternatieve voorstel doen wij ons
uiterste best om iedereen de mogelijkheid te geven mee te denken, we hopen dat jullie
ons daarbij willen helpen,
Met vriendelijke groet,
Experttea m Ouderverstotin g-.

cees van Leuven, voorzit.te v
En voorzover het de intrekking,van de uitnodígingen betreft mede namens Triqs BV,
Arthur Weynschenk,
direkteur
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