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Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de toekomst van De Wilsdonck en De Vonder. Verhuist 

De Wilsdonck alleen naar de nieuwe locatie op Parkzicht of krijgen beide scholen daar nieuwe 

huisvesting? En gaat het dan om nieuwe huisvesting voor twee zelfstandige scholen ‘onder 1 dak’? Of 

is er sprake van een fusie van beide scholen?  

 

Gedurende het traject worden ouders, leerlingen en team, onder andere via nieuwsbrieven, op de 

hoogte gehouden van de voortgang. Er komen veel gestelde vragen aan de orde, er worden soms 

betrokken mensen geïnterviewd en er wordt terug- of vooruitgekeken op een team- en/of 

ouderbijeenkomst. Ook kunnen er oproepen aan de lezers worden gedaan.  De nieuwsbrief wordt 

telkens met de beide medezeggenschapsraden afgestemd.  

 

We vonden het belangrijk om in deze laatste gezamenlijke nieuwsbrief van dit schooljaar iedereen de 
ruimte te geven om te verwoorden wat is geadviseerd en besloten. Dat levert voor u op dat u in 1 
keer alles kunt doornemen en niet meerdere aparte nieuwbrieven vanuit de directie, bestuur of 
eigen MR ontvangt. Het levert wel wat overlap op en een volle nieuwsbrief van 11 pagina’s.   
  
De tekst in prima van boven naar beneden te lezen, maar wilt u sneller door naar de inhoud van uw 
keuze? klik dan op de links, die hieronder in het groen zijn weergegeven. 
 

Advies werkgroep en medezeggenschapsraden: verhuizing van De Vonder en De 

Wilsdonck 
Het lijkt inmiddels wel een hele tijd geleden en zeker een andere wereld. Maar in januari dit jaar is, 

op basis van een door de bestuurder van Uniek vastgesteld plan van aanpak, het onderzoek van start 

gegaan naar de verhuizing, samenwerking en /of fusie van De Vonder en De Wilsdonck. Daar zijn een 

werkgroep, een stuurgroep en beide medezeggenschapsraden bij betrokken geweest. Ook is de 

betreffende wethouder op de hoogte gehouden.  

 

De werk- en stuurgroep heeft op basis van het uitgevoerde onderzoek als eerste een advies  

gegeven. Zij kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat een verhuizing van De Vonder en De Wilsdonck 

meer voordelen heeft voor beide scholen, dan nadelen. Ze adviseerden ook om in het vervolgtraject 

aandacht te besteden aan drie scenario’s in plaats van twee. [klik deze link om snel daar dit deel te 

gaan]  

 

Als tweede heeft de bestuurder ook een advies gevraagd aan de beide medezeggenschapsraden. Ook 

zij kwamen, op basis van alle beschikbare informatie tot nu toe, tot dezelfde conclusie. Aan hen werd 

een voorgenomen besluit daartoe voorgelegd, waarop een positief advies volgde.  [klik deze link om 

snel daar het advies van de MR De Vonder te gaan]  

[klik hier voor het advies van de MR De Wilsdonck]  

https://www.dewilsdonck.nl/
https://www.devonder.nl/
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Ook is aan beide medezeggenschapsraden gevraagd om hun mening te geven over het 

vervolgtraject. Hoe zien zij dit? Met een, twee of drie scenario’s verder gaan? En welke 

aandachtspunten geven zij hierin mee? Daarover werd verschillend gedacht.  

 

Bestuursbesluit: samen verhuizen. Maar welke aandachtspunten geven ouders mee?  
Uiteindelijk heeft de bestuurder, alles afwegende, een besluit genomen om in te zetten op een 

verhuizing van De Vonder en De Wilsdonck naar Parkzicht.  

 

Daarnaast heeft hij besloten om het eerder vastgestelde plan van aanpak te blijven volgen: in de 

volgende fase van het onderzoek worden twee scenario’s verder uitgewerkt en beoordeeld op de 

gevolgen en draagvlak voor en onder leerkrachten en ouders. In het ene scenario is er sprake van een 

fusie, in het andere gaat het om twee zelfstandige scholen onder 1 dak. Ook wil hij graag vasthouden 

aan de strakke planning. [klik deze link om snel daar de planning te gaan] 

 

Voordat na de zomerperiode de volgende fase van het onderzoek wordt gestart, willen we eerst met 

de ouders van De Vonder afstemmen, conform tijdspad plan van aanpak. 

• welke aandachtspunten geven ouders ons mee voor het vervolgtraject?  

• waar zitten hun twijfels of waarop onderstrepen zij juist de adviezen van de werkgroep of 

medezeggenschapsraden?  
 

In deze nieuwsbrief wordt daarom op pagina 7 een toelichting gegeven op welke wijze we de ouders 

verder willen informeren en betrekken. [klik deze link om snel daar dit deel te gaan]  

 

Eerst wordt ingegaan op de gegeven adviezen en andere reacties van de werkgroep en beide 

medezeggenschapsraden.  

 

De werkgroep aan het woord 
Als leden van de werkgroep (bestaande uit leerkrachten en directeuren van beide scholen met 

ondersteuning vanuit het stafbureau) zijn we aan de slag gegaan met het onderzoek. Het gesprek 

werd extern begeleid.  

 

Wanneer we dit heel kort samenvatten, kwam dit neer op:’ 

- Elkaar beter leren kennen; 

- Het inventariseren en analyseren van de basisinformatie over elkaars scholen; het in kaart 

brengen van de huidige leerlingaantallen (ook de prognose voor de komende jaren), de aanpak 

van het onderwijs, de manier waarop dit wordt georganiseerd, et cetera. Allerlei externe 

informatie en documenten zijn hierbij gebruikt en op detailniveau met elkaar besproken, zoals 
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het integraal huisvestingsplan van de gemeente, informatie over hoe scholen worden bekostigd 

en ga zo maar door. Al deze informatie hebben we al pratende met elkaar geïnterpreteerd. 

- Het ervoor zorgen dat ook andere leden van het team input kunnen geven voor het onderzoek: 

we hebben per team geïnventariseerd wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van elk 

scenario zijn.  

- De toekomst van de twee scholen is in een aantal scenario’s beschreven en beoordeeld. Ook 

hiervoor is input gevraagd vanuit de twee teams. 

- Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat we als werkgroep een advies hebben gegeven aan de 

stuurgroep, die dit vervolgens heeft overgenomen.  

Als werkgroep zien we uiteindelijk dat het voor de Wilsdonck en De Vonder meer voordelen (dan 

nadelen) op kan leveren , wanneer ze beide verhuizen naar Parkzicht. Dit was het eerste deel van het 

advies.  

 

Vervolgens hebben we met elkaar gepuzzeld op de scenario’s, die ons waren voorgelegd: Als twee 

aparte scholen samen onder 1 dak? Of verder als nieuwe fusieschool?  

 

Aan ons is niet gevraagd om hieruit nu al een keuze te maken, maar zoals iedereen wel zal begrijpen 

heb je het hierover wel met elkaar! Het roept vervolgens ook heel veel vragen op…  

 

Dit alles bracht ons ertoe dat we de volgende adviezen hebben gegeven aan de stuurgroep: 

1. Zet in op een verhuizen van De Vonder en De Wilsdonck naar Parkzicht. Werk dit in de volgende 

fase van het onderzoek verder uit.  

2. Neem bij deze uitwerking een nieuw scenario mee en beoordeel deze met plussen en minnen 

ten opzichte van de andere scenario’s (zelfstandig onder 1 dak of fusie). Dit nieuwe scenario ziet 

er als volgt uit:   

a. Start in het nieuwe gebouw als twee zelfstandige scholen onder 1 dak en werk in een 

aantal jaar toe naar een samenvoeging / fusie;  

b. Die fusie is de stip op de horizon en niet vrijblijvend. Wanneer wordt gekozen voor dit 

scenario, dat wordt de datum van fusie vastgelegd; 

c. Eén jaar  voor deze datum gaan dan de kleurgroepen 1-2 al samen (dit wordt een 

zogenaamde ‘rits fusie’ genoemd). 

3. We hebben daarnaast een aantal aandachtspunten meegeven voor de volgende fase.  

a. Het wij-zij gevoel voorkomen; 

b. het belang van gevoelens van de teams meenemen;  

c. voldoende tijd voor het proces. 

 



 

4 
 

     2 
Van de medezeggenschapsraden 
Als MR’s willen wij het traject kritisch volgen en er op toezien dat de bestuurder tot besluiten komt 

die goed zijn onderbouwd en op voldoende draagvlak kunnen rekenen. We willen ook onze 

achterban, alle ouders en alle leerkrachten, goed (laten) informeren. Niet alleen via deze 

gezamenlijke nieuwsbrief.  

 

We wisten bij de start dat het zeer belangrijk is om goed af te stemmen met elkaar en verwachtingen 

goed uit te spreken, ook naar onze achterbannen toe. Bijvoorbeeld over het feit dat we als MR-leden 

nu eenmaal zonder ‘last of ruggenspraak’ in de MR zitten.  Tegelijkertijd bleek dat soms best wel 

lastig. Want door alle Corona maatregelen, was het voor iedereen schakelen, zoeken naar 

beschikbare tijd en vooral veel digitaal overleg.  

 

Van de medezeggenschapsraad De Vonder. Zet in op verhuizing en richt het 

vervolgonderzoek vooral op het fusiescenario.   
In de afgelopen periode hebben ook wij ons verdiept in de materie, de rapportage doorgenomen en 

beoordeeld en hierover meerdere keren vergaderd. Ook heeft een gesprek plaatsgevonden met de 

voorzitter van de MR De Wilsdonck om van hem te vernemen hoe zij de vragen beoordelen. 

Complimenten aan de leerkrachten en directeuren van beide teams in de werkgroep. Zij zijn met de 

best ingewikkelde materie aan de slag gegaan, hebben zich hierin als eerste verdiept en ervoor 

gezorgd dat er een heldere rapportage ligt. Zij hebben hun verantwoordelijkheid genomen en zich 

verdiept in elkaar. Ook is er door de werkgroep gezorgd dat andere leerkrachten hun inbreng konden 

hebben.   

 

Als MR wisten we niet wat precies de uitkomst zou zijn van deze eerste fase van het traject, wel 

hadden we vooraf gehoopt dat het zou leiden tot een goed onderbouwd en vooral gedragen advies. 

Dat ligt er nu, voorzien van de nodige achtergrondinformatie en scenario beoordelingen.  

 

Advies en zienswijze 

Vervolgens was het dan aan ons om, op basis van dezelfde rapportage, een advies te geven over de 

verhuizing en een zienwijze over het vervolgtraject. Ook wij hebben daarbij onze eigen 

verantwoordelijkheid en rol. We hebben daarbij de keuze gemaakt om eerst een zekere afstand te 

willen nemen ten opzichte van de werkgroep, de directeur, teamleden en ouders. Dat is niet omdat 

we zelf niet inhoudelijk of emotioneel betrokken zijn bij het traject of ook graag veel samen willen 

bespreken. Wellicht juist het tegenovergestelde. Het is ook onze school, het zijn ook onze collega 

leerkrachten en bekende/bevriende ouders. Maar juist dat betekende voor ons dat we onze rol 

serieus /zorgvuldig wilden oppakken.  Los van het nemen van de wat formelere afstand als MR 

hebben alle individuele MR leden hun achterban op informele geraadpleegd.  
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De OMR leden hebben dit mondeling gedaan bij enkele ouders en de PMR leden hebben dit 

mondeling en schriftelijk gedaan bij leden van het team. 

 

Verhuizing 

Alles afwegende, zijn ook wij tot de conclusie gekomen dat een verhuizing naar Parkzicht meer 

voordelen oplevert dan nadelen. Dit wordt naar ons helder en duidelijk verwoord in de rapportage.   

Met name dat er onduidelijkheid is over de financiering van de nieuwbouw/renovatie vanuit de 

gemeente op de huidige locatie van de Vonder en de toenemende concurrentie als de Vonder op de 

huidige locatie blijft, geeft bij ons de doorslag.  

 

Ten aanzien van de verhuizing gaven wij dus een positief advies. Tegelijkertijd hebben we hierbij wel 

een kanttekening geplaatst. We lichten die hieronder verder toe.  

 

Hoe zien wij het vervolg?  

Na het doornemen en met elkaar bespreken van de rapportage, zijn wij tot de conclusie gekomen dat 

er vooral ingezet zou moeten op een fusie van beide scholen. Zeker, het scenario van twee scholen 

op Parkzicht lijkt de mogelijkheid te bieden om het vertrouwde te kunnen behouden voor 

leerkrachten en ouders. Maar tegelijkertijd denken we dat voor iedereen helder is: er staat dan iets 

totaal nieuws op Parkzicht. Een totaal nieuw gebouw, een andere sfeer, andere voorzieningen met 

sport en natuur om de hoek. In alles een kans om niet door te blijven zetten op twee relatief kleine 

scholen met een min of meer zelfde vorm van onderwijs.  

 

Wij geloven niet in het geforceerd ontwikkelen van twee onderscheidende onderwijsconcepten om 

per se anders te moeten zijn. Wij zien ook geen voordelen in het geleidelijk aan fuseren, omdat we in 

de aanloop ernaartoe voldoende tijd hebben om elkaar te leren kennen en zorgvuldig tot keuzes te 

komen. Daarnaast kan een ritsfusie leiden tot onduidelijkheden. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met 

nieuwe leerlingen, die niet starten in de onderbouw. Waar kiezen ouders dan in eerste instantie 

voor?  

 

Wij zien vooral voordelen in het scenario fusie. Zo is het op een grotere school makkelijke om taken 

beter te verdelen en invalproblemen op te lossen. Daarnaast is hier veel ruimte om expertise te 

delen en het goede van twee scholen samen te brengen.  

 

Het is daarom ook dat het vervolgtraject vooral zou moeten gaan over hoe deze twee teams, de 

ouders, de leerlingen op een goede manier samen kunnen komen in 1 nieuwe school. Ook wij 

begrijpen dat dat niet altijd gemakkelijk zal zijn en zijn ons ervan bewust dat alle betrokken 

leerkrachten in de werkgroep(en) de nodige ruimte moete krijgen om hiernaar toe te groeien, elkaar 

beter te leren kennen.  
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Maar de kernvraag is naar ons idee (wanneer we dan toch samen naar Parkzicht gaan): wat is het 

beste voor de leerlingen?  Onze zienwijze is: focus in het vervolgtraject op het verder uitwerken van 

het fusiescenario, neem de leerkrachten, ouders en leerlingen hierin goed mee. Pak door en draai er 

niet om heen. Dat betekent ook dat wij van mening zijn dat de scenario’s ‘twee scholen onder 1 dak’ 

en ‘inzetten op een fusie na x-jaar na het betreden van de nieuwe school’ niet meer gedetailleerd 

uitgewerkt en beoordeeld zouden moeten worden.  Alles staat namelijk al helder in de rapportage en 

het kost nodeloos veel tijd. Daarbij komt dat wij meerdere voorbeelden kennen van situaties in 

scholen (of daarbuiten) waarin te lang is toegewerkt naar het samenvoegen. Uitstel kan ook leiden 

tot afstel en dat willen wij beslist niet.  

 

Van de medezeggenschapsraad De Wilsdonck. Zet in op verhuizing en onderzoek twee 

scenario’s: twee zelfstandige scholen onder 1 dak en fusie.     
Ook wij, de MR-leden van de Wilsdonck, hebben een positief advies gegeven over de verhuizing van 

De Vonder en De Wilsdonck naar locatie Parkzicht. Om tot dit advies te komen hebben wij meerdere 

keren vergaderd en afgestemd met leerkrachten. Ook heeft een overleg plaatsgevonden met de 

voorzitter van de MR De Vonder en zijn aanvullende vragen gesteld aan de bestuurder.  

Wat de verhuizing betreft, zitten we dus op dezelfde lijn als de MR van De Vonder. 

Dat geldt ook voor hun zienswijze over de voorgestelde tussenvariant. Het door de werkgroep 

voorgestelde tussenvariant waarin je na 1 tot 2 jaar op de nieuwe locatie gaat fuseren, vindt MR de 

Wilsdonck een variant die verwarrend is en leidt tot dubbel werk –eerst samenwerken en dan 

fuseren. Dit kost naar ons idee te veel tijd, terwijl we als Wilsdonck geen tijd meer willen verliezen. 

 

Tegelijkertijd denken we dat het wel belangrijk is om een uitgebreid onderzoek te doen naar de twee 

scenario ‘als twee zelfstandige scholen onder 1 dak’ en ‘fusie’ (zoals ook in het vastgestelde plan van 

aanpak was opgenomen).  

Beide moeten wat ons betreft tegen het licht worden gehouden en het is van belang dat er 

leerkrachten uit beide teams deelnemen aan het onderzoek.  

De MR van de Wilsdonck heeft op dit moment geen voorkeur voor een fusie- dan wel een 

samenwerking onder 1 dak scenario. Beide zijn wat MR de Wilsdonck betreft nog steeds optioneel.  

 

Verder hebben we onze zorg uitgesproken over de voortgang van het onderzoek. We realiseren ons 

dat er beperkingen zijn in deze coronatijd maar hebben de bestuurder gevraagd zo snel als mogelijk 

te starten met het vervolg. We willen ook dat het meer gaat leven in de school. Zowel onder de leden 

van het team als de ouders.  
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Over de verhuizing en het vervolg. Bijeenkomst voor ouders De Vonder. 1 juli 2020 
Op 1 juli 2020 willen we een bijeenkomst organiseren voor alle ouders van De Vonder, conform 

tijdspad plan van aanpak.  

 

We richten ons met name op de ouders met leerlingen in de groepen 1 tot en met 5, omdat de 

verhuizing naar Parkzicht en het wel of niet zelfstandig blijven van de Vonder hen vooral aangaat.  

 

De datum van 1 juli is gekozen omdat we vanaf die datum met een grotere groep bij elkaar mogen 

komen, weliswaar nog steeds op 1,5 meter afstand van elkaar. Maar we kunnen ons voorstellen dat 

er ouders zijn, die dit geen prettig idee vinden of waarvoor de datum van 1 juli ook niet mogelijk is.  

 

Daarom aan alle ouders twee vragen:  

1. Wilt u ons iets meegeven voor het vervolgtraject? Vragen, opmerkingen en/of aandachtspunten? 

Dan horen wij dat graag. Ook wanneer u wel komt, is het fijn om uw vragen en/of 

aandachtspunten vooraf te horen, dan kunnen wij hiermee rekening houden.  

 

2. Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 1 juli aanstaande? We zouden het erg prijs stellen 

wanneer u dit voor 24 juni a.s. doorgeeft aan Anja Kerremans. Dit kan via een berichtje in social 

schools (rechtstreeks naar Anja) of via de mail directie@devonder.nl  

Op basis hiervan kunnen wij de zaal goed indelen, rekening houdend met de vereiste afstand en 

het programma verder op maat maken. Alle geïnteresseerden ontvangen dan van ons een 

bevestiging en uitnodiging met verdere uitleg.  

 
Wij denken nu aan de volgende opzet (met circa 3 groepen) 

 

1. Opening en welkom  

2. Toelichting op:  

- De uitkomsten van het onderzoek werkgroep, door Nine van Linge en Anja Kerremans 

- (o.a.) de eerste inventarisatie verkeersveiligheid, door vertegenwoordigers van de gemeente 

Geertruidenberg 

- Het advies en de zienswijze van de medezeggenschapsraad van De Vonder, door Harold 

Bouwens (voorzitter) 

- Het bestuursbesluit, door Peter Hendrix 

3. Inventarisatie van vragen, opmerkingen, aandachtspunten, tips van ouders 

4. In gesprek hierover 

5. Afronding bijeenkomst. 
 

mailto:directie@devonder.nl
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Vervolgstappen en planning 

Verschillende vragen en opmerkingen vanuit de teams, medezeggenschapsraden en ouders worden 
meegenomen in het vervolgproces. Door de noodzakelijk te nemen maatregelen in verband met het 
Corona virus is de oorspronkelijke planning aangepast. We hebben zo’n drie tot vier maanden 
vertraging opgelopen. 
 
Dit ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  
 

Stap in het traject Planning 

Onderzoek en afronding advies door werkgroep en stuurgroep.   Februari en Maart 2020 

Afstemming met de beide medezeggenschapsraden Maart – april 2020 

Voorgenomen besluit bestuurder en advies medezeggenschapsraden over 

verhuizing. 

April – juni 2020 

Definitief besluit bestuurder en informatie naar personeel en ouders in nieuwsbrief 

2, na afstemming met de MR-en. Leerkrachten ontvangen als eerste de nieuwsbrief. 

Juni 2020 

Informatie avond voor ouders van De Vonder 1 juli 2020 

Verwerking van aandachtspunten (afkomstig van ouders en leerkrachten beide 

scholen) voor het vervolgtraject door de stuurgroep 

Juli 2020 

Zomervakantie 

Nieuwsbrief 3 met informatie over het vervolgtraject.  September 2020 

Uitwerking van de scenario’s: 2 scholen zelfstandig naast elkaar en gefuseerd. Door 

werkgroepen waaraan leerkrachten en directeuren van beide scholen deelnemen.     

September – oktober 

2020 

Nieuwsbrief 4 met informatie over de stand van zaken in het traject.  Oktober 2020 

Rapportages van de werkgroepen gereed. Advies aan stuurgroep over het 

voorkeursscenario, samen onder 1 dak of fusie. Wanneer het een fusie betreft, 

wordt een zogenaamde fusie effectrapportage opgesteld (FER).  

Oktober – november 

2020 

Afhankelijk van het voorkeursscenario de bijbehorende planning in kaart brengen. November 2020 

Nieuwsbrief 5 met informatie over de stand van zaken in het traject.  November / december 

2020 

Besluitvorming bestuurder en beide medezeggenschapsraden. Wanneer het een 

fusie betreft, zullen beide medezeggenschapsraden en de bestuurder eerst de 

ouders raadplegen.   

Rond de jaarwisseling 

2020/2021 
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Veel gestelde vragen 
In de afgelopen periode kregen we al de nodige vragen van ouders, leerkrachten, soms kinderen of 

anderen rondom de scholen.  We willen proberen om elke nieuwsbrief vragen en antwoorden aan 

bod te laten komen. Hebt u vragen? Laat het ons weten! Hiertoe kunt u contact opnemen met de 

waarnemend directeur van De Wilsdonck, mevrouw Nine van Linge (directie@dewilsdonck.nl) en de 

directeur van de Vonder, mevrouw Anja Kerremans (directie@devonder.nl).  

 

1) Is het al zeker dat het een fusie wordt? 

Nee, wel is helder dat wordt ingezet op een verhuizing van De Vonder. Vervolgens gaat het er nu 

om dat wordt beoordeeld hoe de scholen daar een plek vinden. Als twee zelfstandige scholen 

naast elkaar of gefuseerd?  

 

De bestuurder van Uniek heeft tot nu toe wel zijn voorkeur uitgesproken voor fusie.  

 

2) Wat is de rol van de beide medezeggenschapsraden?  

Deze zijn vroegtijdig betrokken bij het traject, denken kritisch mee op zowel inhoud als proces en 

hebben namens alle ouders en personeelsleden een formele betrokkenheid. Met een formele 

betrokkenheid wordt bedoeld dat de beide raden in de gelegenheid worden gesteld advies te 

geven. Op sommige punten zal ook om instemming worden gevraagd. Daarnaast behouden de 

medezeggenschapsraden het recht om initiatieven te nemen of ongevraagd advies te geven.  

 

De uitkomsten van het onderzoek worden tussentijds met de medezeggenschapsraden 

besproken.   

 

3) Wat is de rol van de extern adviseur?  

Deze werkt in opdracht van zowel de bestuurder als de beide MR-en. Hij begeleidt het proces, 

adviseert over de te zetten stappen en begeleidt bijeenkomsten met de teams over de 

genoemde scenario’s en varianten, onderwijsveranderingen/vernieuwingen en beoordeelt de 

communicatie. Daarnaast wijst hij de beide MR-en op hun rechten en plichten, alsook de 

bevoegdheden in de Wet Medezeggenschap. Hij zet in op het gemeenschappelijk belang, 

zorgvuldig werken maar ook tempo maken. 
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4) Waarom is het zo belangrijk om de nieuwbouw snel te realiseren? En wie is daarbij allemaal 

betrokken?  
 

Zoals bekend duurt het voor de Wilsdonck al langere tijd om een nieuwe school te krijgen. 

Besluitvorming was al rond, maar door het idee om inzicht te krijgen in de diverse scenario’s is er 

opnieuw vertraging gekomen. Dit moet zo kort mogelijk duren, met wel met de nodige 

zorgvuldigheid.  

 

 

Namens de stuurgroep, 

Peter Hendrix, bestuurder Stichting Uniek 

Nine van Linge, waarnemend directeur De Wilsdonck 

Anja Kerremans, directeur De Vonder 

Dimitri van Hekken, adviseur 


