
Van: Ellen Dekkers <ellen.dekkers@fnv.nl>
Onderwerp: RE: Folder voor 1 mei
Datum: 21 april 2016 06:25:11 CEST
Aan: Bart Louwman <bartlouwman@icloud.com>, Judith Suiker 
<judith.suiker@fnv.nl>
Kopie: Willem Banning <Willem.Banning@fnv.nl>, Ruud Kuin 
<Ruud.Kuin@fnv.nl>

Dag	  Bart,
	  
Even	  mijn	  beeld	  van	  de	  afspraken.	  Op	  jullie	  verzoek	  heb	  ik	  Judith	  
gevraagd	  of	  het	  inderdaad	  nog	  mogelijk	  is	  om	  voor	  1	  mei	  de	  folder	  
klaar	  te	  hebben.	  Ik	  heb	  niet	  aangegeven	  dat	  er	  aan	  de	  tekst	  niets	  
verander	  mocht	  worden	  en	  dat	  er	  per	  se	  een	  bepaalde	  foto	  bij	  moet.	  
Dus	  dat	  klopt	  niet.	  Judith	  is	  een	  professional	  en	  eerlijk	  gezegd	  vind	  ik	  
dat	  je	  haar	  nu	  zo	  niet	  aanspreekt.	  Ik	  begrijp	  dat	  als	  er	  teksten	  
aangepast	  worden	  dat	  je	  dat	  graag	  wilt	  weten,	  maar	  je	  mag	  ook	  
vertrouwen	  hebben	  in	  Judith.	  Ik	  heb	  haar	  gevraagd	  de	  folder	  klaar	  te	  
maken	  en	  er	  graag	  ook	  een	  oproep	  in	  te	  doen	  namelijk	  of	  mensen	  mee	  
willen	  doen	  oid	  en	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  hij	  er	  goed	  uit	  ziet.	  Als	  hij	  nog	  
een	  aantal	  keren	  heen	  en	  weer	  moet	  dan	  is	  hij	  zeker	  niet	  klaar	  voor	  1	  
mei.
	  
Je	  opmerkingen	  over	  de	  huisjournalist	  en	  fotograaf	  begrijp	  ik	  niet	  
helemaal.	  Het	  is	  de	  werkorganisaDe	  die	  bepaalt	  met	  welke	  personen	  
wij	  zaken	  doen.	  Als	  je	  over	  de	  kwaliteit	  niet	  tevreden	  bent,	  dan	  
hebben	  we	  het	  daar	  over.
	  
Kortom,	  volgens	  mij	  ligt	  er	  op	  1	  mei	  een	  mooie	  folder	  voor	  jullie	  klaar.
	  
Met	  vriendelijke	  groet,
	  
Ellen	  Dekkers	  
DIRECTEUR	  SECTOREN
	  



	  
Varrolaan	  100,	  3584	  BW	  Utrecht	  
T	  030	  27	  38	  212	  M	  06	  229	  739	  46	  
	  
Aanwezig:	  ma	  |	  di	  |	  do	  |	  vr	  
	  

	  

	  
Van: Bart Louwman [mailto:bartlouwman@icloud.com] 
Verzonden: woensdag 20 april 2016 19:39
Aan: Judith Suiker
CC: Bart Louwman; Willem Banning; Ruud Kuin; Ellen Dekkers
Onderwerp: Re: Folder voor 1 mei
 
Dag Judith
 
De folder is ons door Ellen Dekkers en Ruud Kuin gegarandeerd 
toegezegd vóór 1 mei, met de door onze raad bepaalde tekst en 
foto. En dit maakt deel uit van een besluitvormingsproces tussen 
ons en directie en DB.
 
Wil je in de toekomst iets aan de tekst veranderen dan graag in 
overleg. Er zijn ons in het verleden teksten aangeboden die beslist 
ongeschikt waren voor onze doelgroep.
 
Van het maken van nieuwe foto was ik nog niet op de hoogte 
gesteld. Wij willen graag vroeg in het proces betrokken worden en 
ook overleg met onze huisjournaliste Eva Prins en haar fotograaf 

http://www.fnv.nl/
https://www.facebook.com/FNVonline
https://twitter.com/FNV
https://www.youtube.com/user/FNVBTV
https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/echtebanen/1mei-vieren/


Jeanette Schols.
 
Wij hebben in het verleden ontwerpen gezien die foto’s bevatten 
die zeer beledigend voor uitkeringsgerechtigden waren. Vandaar 
dat wij nu zelf de foto leveren.
 
Over de kostenplaats kun je onze sectorhoofden Ruud en Ellen 
raadplegen, die eveneens cc ontvangen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Bart Louwman
T 020 7704150  M 0640458591
 


