STUURGROEP REORGANISATIE STEUNFUNCTIE MINDERHEDEN NOORD-HOLLAND
secretariaat
burgemeester meinesz!aan
telefoon/fax: 020-4761924
3022 bi rotterdam

Aan het College van Gedeputeerde Staten,
Provinciehuis Noord-Holland WEB-MW
Postbus 3.007
2001 DA HAARLEM.
Briefcode: NOM2/CNH
Betreft:
Bestuurlijke onenigheid RBIVP

27 december 1996.

Geacht College,

Op maandag 16 december 1996 verzochten twee bestuursleden van de Stichting RBIV Peregrinus aan
de secretaris van de stuurgroep, principe-bereidheid van de stuurgroep tot bemiddeling bij een conflict
dat zij de dag daarop zagen aankomen in een betuurwergadering. Enige dagen daarvoor waren zij via
de convocatie voor een reguliere vergadering geïnformeerd over een voornemen tot ontslag dat henzelf
betrof, op argumenten die door hen niet alleen als onterecht, maar ook als kwetsend ervaren werden.
Op basis van een globale probleemverkenning zijn wij tot de conclusie gekomen, dat een krappe meerderheid van het bestuur op voor discussie vatbare argumenten en op een rigide wijze een minderheid
heeft ontslagen.
Desgewenst waren wij bereid in dit conflict te bemiddelen, maar het bestuur van Peregrinus lijkt het als
een causa finita te beschouwen. Naar zeggen is het een intern conflict.
Daar de voorzitter van de Stichting wegens vakantie niet bereikbaar is, de directeur naar hem verwijst en
de kwestie ons bevestigt in de idee, dat de aansturing van de stichting vragen oproept ten aanzien van de
Intentieverklaring die de Stichting U op 11 mei 1995 deed toekomen, vragen U, mede op verzoek van
de twee (inmiddels ontslagen) bestuursleden, aandacht te willen besteden aan dit besluit van het bestuur
van de Stichting RBIV Peregrinus, in het overleg dat U naar aanleiding van het advies "Bundels in
Bewegingen II" met hen hebt aangekondigd.
Mocht U een nadere toelichting wensen op de door ons uitgevoerde probleemverkenning, dan zijn wij
graag bereid, met U in overleg te treden.
Inmiddels verblijven wij,
met Hoogachting &
een vriendelijke groet,

Y~

051

(R.J.G. Bandell),
voorzitter stuurgroep minderhedenbeleid.

Beverwijk, 16 april 1997
Geachte heer Dijkers,
Op uw ver2oek 2end ik u de volgende ehtergrondinformatie inzake het tot stand komen van de stichting Multiple Choice:
1.

Bundels in beweging, een rapportage van de stuurgroep, belast met aansturing, afstemming van de
onderlinge processen in de provincie Noord-Holland. Het is een eerste rapportage, waarbij de
partijen dachten dat de race gelopen was en met
de implementatie per 1 juli 1996 begonnen kon
worden. Helaas, na mijn terugkomst van revalida-

tie van de bypass operatie, was mijn conclusie
een andere! Kortom, het meeste werk moest nog
beginnen. Het zogenaamde zevenklapper model van
VOG was mijn vertrekpunt en als zodanig ingepland. De interim heeft dit plan verlaten en is
ad-hoc aan de gang gegaan.
2.

The Final Concept het eindverslag van de stuurgroep, vastgesteld op 12 december 1996 en in
januari aan gedeputeerde aangeboden. Het karwei

formeel dus volgens opdracht provincie afgerond.
En toen verder.
3.

De Visie op de multiculturele samenleving van MC
en voorwaarde voor het gestelde onder punt 2. Een
belangrijk deel, behalve de eigen werkplannen van
consulenten, door mij zonder interne discussie
gecompileerd en door bestuur vastgesteld.

Voor het overige denk ik dat in ons overleg op dinedag

22 april, plus/minus 10.00 uur, nog aanvullende historische achtergrond- en actuele informatie kan worden
gegeven.
Door afwezigheid van secretaresse dit verhaal niet op
het briefpapier gezet, waarvoor excuus. ( Een huisstijl, log yit nu in de opdracht aan extern)
Met vriend li'\e g6et,
P.J. den
directeur

PROVINCIE

MEMO

Datum
Van
Aan
Onderwerp

Noord -oIIand

: Donderdag 1 mei 1997
Jurgen van der Wal
Jan van Henbergen

Paste Jan,
Je telefoonnummer bleek te zijn opgeheven en de PTT had geen nieuw
nummer van je. Daarom dit briefje.
Zou je zo spoedig mogelijk contact met mij willen opnemen? Frieda van
Diepen verzocht mij iets met jou te bespreken.
Waarschijnlijk heb je mijn nummer nog wel: tel. 023 - 514 34 65 of
tel. 020 - 625 19 00 (thuis)
Mocht ik niet aanwezig zijn laat dan svp je nieuwe telefoonnummer
achter.
Met vriendelijke groet,

Jurgen ane1.

LQ
MEMO

Aan :medewerkers Multiple Choice
Van :directeur
Datum :23 mei 1997

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit deel te nemen aan een kort werknemersoverleg. Dit overleg
wordt gehouden op: 30 mei aanstaande om 15.30 uur in de vergaderzaal van MC.

-

Tijdens dit overleg wordt u geïnformeerd over de stappen die genomen zijn en die
op korte termijn zullen leiden tot vervanging van uw directeur.
In de verwachting dat u op deze bijeenkomst aanwezig zult zijn, verblijft
met vriendelijke

a

F.J. den Arnbtrnan,

directeur

MULTIPLE CHOICE
dr. chuitstraat 13, Postbus 1166
1942 AB, 1940 ED Beverwijk
Telefoon: 0251 - 229167
Fax: 0251 -211248
KvK S 227128

aan

Provincie Noord-Holland
d hr 3. van der Wal
dienst WEB
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM
uw referentie
X

onze referentie

AB/MS/ jvh

datum

13 juni 1997

betreft

verslag
Geachte heer Van der Wal,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het verslag van 29
april jl. welke gemaakt is naar aanleiding van het Bestuurlijk
Overleg.
Wij kunnen u mede delen dat, conform onze afspraken, aan de
heer Den Ambtman vanaf 1 juni jl. Buitengewoon Verlof met
behoud van salaris is verleend in afwachting van de ontslagprocedure.
De heer Van Hensbergen heeft per die datum ad interim de
dagelijkse leiding van onze stichting op zich genomen en werkt
in overleg met alle medewerkers plannen uit voor het bestuur
om onze organisatie naar vorm en inhoud te versterken.
Gaarne maken wij binnenkort met u een afspraak om de afwikkeling van het ontslag en de ontstane vacature met u te bespre-

ken.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

ww

M.R. Sanches,
voorzitter bestuur

Multiple Choice, bureau voor multiculturele vraagstukken in Noord-Holland is per 1 januari 1997 ontstaan uit een fusie van
het Regionaal Bureau Interculturele Vraagstukken (RBIV) Peregrinus en de Bovenlokale Steunfunctie voor Antillianen, Arubanen en Surinamers (SAS).

postadres

Postbus 1166

1

1940 ED Eevorwilk
bezoekadres
Dr. Schuitstraat i
1942 AB Beverwijk

iultiple choice

Bureau voor multiculturele vraagstukken in Noord-Holland

De heer J. van Hensbergen
Burg. Meineszlaan 54
3022 BL ROTTERDAM

datum

9 januari 1998
onderverp

ons kenmerk

telefoon 0251-22 9167
fax 0251-211248
e-mail bureaumciworldonline.nl
Rabo 38.80.14.741
KvK 41227128

uw kenmerk

MS
nadere informatie

kennismaking

bijlage(n)

Geachte heer Van Hensbergen,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden bevestig
ik u hierbij het volgende.
Op donderdag 19 februari om 14.00 uur vindt een

kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe directeur van
Multiple Choice, mevrouw E. Hernandez Pedrero en mevrouw
M. Halberstadt van de Provincie. U bent tevens uitgenodigd
aan dit gesprek deel te nemen.
Het gesprek wordt gehouden in het Provinciehuis, Houtplein
33 te Haarlem.
Ik hoop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.
Met een vrien ike groet,
E. H . M. Schram3
secretaresse

