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Aan: B&W, commissie sociaal domein en de gemeenteraad 

Onderwerp: NOODKLOK luiden voor TijdvoorMeedoen 

LS, 

De werkgroep TvM, lees Vrienden van Astrid, luiden de noodklok over het voortbestaan van TvM. 
Middels dit schrijven hopen wij de bizarre situatie onder de aandacht te brengen opdat er juiste 
besluiten genomen gaan worden. 

Namens de werkgroep TvM 

Z.167614/D.1165652
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Aan het bestuur van TijdvoorMeedoen (TvM) 

         Huizen, 12 april 2021 

Betreft: uitschrijven extra algemene ledenvergadering 

 

Beste bestuursleden van TijdvoorMeedoen, 

 

In ons schrijven van 24 maart jl. uitten wij - niet alleen naar u maar ook naar 

wethouder Hoelscher - onze bezorgdheid over de deskundigheid en werkwijze van 

het bestuur van TijdvoorMeedoen. Wij vragen middels voorgenoemde brief binnen 

drie weken te reageren op de inhoud. Op dit moment hebben wij geen enkele reactie 

van u mogen ontvangen.  

Nog steeds worden nauwelijks inititatieven ontplooid om onze deelnemers te geven 

wat ze nodig hebben in deze crisis-tijd. Hier lijkt een gebrek aan visie, sturing en 

deskundigheid de oorzaak.  

In plaats van ons (de leden van TijdvoorMeedoen) te informeren, oplossingen te 

zoeken en de re-integratie van Astrid Veerman volgens de Wet Poortwachter uit te 

voeren, zien wij tegenovergestelde acties en gedrag. 

Zowel deelnemers als leden van de vereniging TijdvoorMeedoen werden op 18 maart 

jl. overvallen door de mededeling dat Astrid Veerman, onze gewaardeerde directeur, 

verwijderd is uit alle appgroepen. Dit op last van u, het bestuur, zonder overleg met 

betrokkene met als oneigenlijke reden dat deze uitsluiting haar herstel zou 

bevorderen.  

Op 25 maart jl. worden wij opnieuw opgeschrikt door de mededeling dat Robert 

Harsevoort de toegang tot de Draaikom wordt ontzegd met de reden dat hij ‘onrust 

zou veroorzaken’.  

Tegen Robert wordt op advies van het bestuur op 28 maart jl. aangifte gedaan van 

intimidatie en bedreiging jegens mevrouw Vos. Het bestuur doet geen onderzoek en 

steunt deze aangifte. Wij kennen hem goed en kunnen niet anders concluderen dat 

dit een doelbewuste beschadiging is om deelnemers te isoleren die niet in de 

strategie van het bestuur passen. Wederom geen openheid van zaken en worden 

door u opnieuw oneigenlijke redenen en instrumenten ingezet.  

De leden van de vereniging hebben ernstige bedenkingen over uw handelswijzen: 

 waarom veroorzaakt het bestuur iedere keer opnieuw onrust? 

 waarom worden geen activiteiten voor de deelnemers ontwikkeld en of 

uitgevoerd?  

 waarom wordt de re-integratie van Astrid Veerman geblokkeerd?  

 waarom wordt Robert Harsevoort de toegang ontzegd? 



 waarom onduidelijkheid over een persoon die twee rollen ‘adviseur’ en 

‘bestuurslid’ opportuun inzet? 

 waarom reageert u niet schriftelijk op onze vragen/bezorgdheden? 

 waarom onthoudt u informatie aan de deelnemers/leden? 

 waarom worden de deelnemers/leden niet betrokken bij voorgenomen 

besluiten?  

Aangezien wij een repeterend gedrag zien en daar zeer bezorgd over zijn, dient het 

bestuur ons te informeren in het kader van goed en transparant bestuur: u heeft 

hierin een grote verantwoordelijkheid en verplichting! 

Zonder Astrid Veerman, zonder activiteiten voor deelnemers in deze uitzonderlijke 

tijd, zonder de deelnemers/leden van TijdvoorMeedoen te informeren en te 

betrekken bij het (voorgenomen) beleid wat betreft de gesprekken met de gemeente 

Huizen over het voortbestaan van TijdvoorMeedoen en tevens de laakbare wijze van 

besturen, lijkt het zo goed als zeker dat TijdvoorMeedoen geen bestaansrecht meer 

zal hebben. Is dat de bedoeling van ons bestuur? 

Daarom vragen wij u binnen de gestelde termijn - na binnenkomst van deze brief - 

een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven om recht te doen aan de 

kernwaarden van TijdvoorMeedoen en de uitgangspunten van goed bestuur. Indien 

niet binnen het gestelde termijn een Algemene ledenvergadering wordt 

uitgeschreven zullen wij de regelgeving van de statuten volgen. 

 

Wij luiden de NOODKLOK! 

 

Werkgroep Team van Tien TijdvoorMeedoen 

werkgroeptvm@outlook.com 
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 college B&W, raadsleden en Nieuwsblad voor Huizen 

 

Bijlage brief van 24 maart 2021 

 



Aan het bestuur van TijdvoorMeedoen (TvM) 

Aan de heer Hoelscher        24 maart 2021 

 

Beste bestuursleven van TvM/ beste heer Hoelscher, 

Middels dit schrijven willen we onze ernstige bezorgdheid uitspreken over een aantal zaken: 
het welbevinden van mensen in Huizen, die het in de huidige corona-crisis extra moeilijk hebben of nog krijgen. 
Als gevolg van de crisis zijn oplopende curves zichtbaar in Nederland en dus ook in Huizen wat betreft: 
faillissementen - werkloosheid - armoede - ongelijkheid - stress en depressie - huiselijk geweld.  

Astrid Veerman heeft in het verleden gezien dat er te weinig oog was voor de wensen en behoeften van 
mensen in soortgelijke situaties en heeft daarom enige jaren geleden het initiatief genomen voor een adequate 
opvang. Een luisterend oor, aandacht en coaching door vrijwilligers en activiteiten die hen - al was het maar 
voor even - de gelegenheid boden hun zorgen te vergeten. Inclusiviteit en sociale cohesie hebben altijd hoog in 
het vaandel gestaan. Vanwege de voorziene en nog onvoorziene effecten van de corona-crisis heeft een 
voorziening als TvM bestaansrecht en kan hierin een vanzelfsprekende partner zijn.  

Wij vragen ons met bezorgdheid af of het bestuur van TvM de huidige crisis-situatie goed inschat en over 
voldoende deskundigheid en sociale vaardigheden beschikt om hier effectief en adequaat op te reageren bij 
afwezigheid van Astrid. Zij is namelijk de drijvende kracht achter TvM: met haar warme persoonlijkheid en 
grote mate van deskundigheid en betrokkenheid bij deze doelgroepen. Zij heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de positionering van TvM. 

Ten aanzien van het re-integratietraject van Astrid verstrekt het bestuur geen of tegenstrijdige informatie en 
negeert de voorschriften van goed personeelsbeleid. De berichten dat zij in januari jl. weer langzaam zou 
starten bleek niet op feiten gestoeld te zijn. Dit veroorzaakt grote twijfel bij deelnemers en vrijwilligers over de 
terugkeer van Astrid (een onmisbare schakel) en daarmee twijfel over het voortbestaan van TvM, met alle 
gevolgen van dien voor de doelgroepen. 

Tevens geven we aan dat er ernstige twijfel bestaat of het bestuur over voldoende deskundigheid beschikt ten 
aanzien van ‘goed besturen’. Het bieden van voldoende veiligheid en vertrouwen voor een ieder ontbreekt op 
dit moment volledig. Mensen die zich actief inzetten, worden zonder opgaaf van reden, weggestuurd door het 
mt of het bestuur. De leden van het mt misdragen zich, lopen de kantjes ervan af en worden hierop niet 
aangesproken door de leden van het bestuur: zij tonen zelfs bij herhaling begrip voor dit wangedrag. 

Ook ontbreekt transparantie in de communicatie door het voeren van dubbele agenda’s over de terugkeer van 
Astrid en de toekomstplannen voor TvM. 

De noodzaak voor een snelle terugkeer van Astrid bij TvM is gezien de bovenstaande maatschappelijk situatie 
zeer gewenst. Om dit proces te bespoedigen wensen wij binnen drie weken volledig en oprecht geïnformeerd 
te worden over de terugkeer van Astrid en de toekomstplannen voor TvM. Het verzoek om concrete en volledig 
correcte informatie geldt zowel voor het bestuur als de gemeente, bij monde van de heer Hoelscher. 

Met vriendelijke groet, 

 

Team van Tien TijdvoorMeedoen 

Email: werkgroepTvM@outlook.com 

 

c.c. M. Hoelscher - wethouder sociaal domein 
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