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Verklaring wethouder Loggen gemeenteraad Haarlemmermeer 17-10-2013
(het gesproken woord geldt)

Voorzitter, geachte leden van de Gemeenteraad,
Dank voor de gelegenheid om mijn verklaring af te leggen.
Ik ben opgelucht dat het moment is aangebroken dat ik verantwoording kan afleggen aan de
gemeenteraad. En dat doe ik op de enige plek waar een bestuurder verantwoording hóórt af te
leggen: in uw raadszaal.
De dagen die hieraan zijn voorafgegaan, zijn geen pretje geweest. Staat u mij toe mij van dit
understatement te bedienen. Nog vervelender dan voor mijzelf vind ik dat de beschuldigingenstorm
die plots is opgestoken ook over anderen is getrokken. Ik denk daarbij onder anderen aan mijn
partner en vooral ook aan u, de gemeenteraad van Haarlemmermeer, die nog maar kort geleden zijn
vertrouwen in mij heeft uitgesproken.
Juist dat laatste, sterkte mij in mijn overtuiging dat ik hier vanavond met mijn verklaring moest
komen. En niet eerder, ook niet indirect met horten en stoten via de media. Het gevolg van die keuze
is tot dusverre geweest dat sommige media dagen achtereen voor jury, rechter én beul konden
spelen en deze rollen gretig hebben vervuld. Het zal wel bij de tijdsgeest horen en bij de
stormachtige ontwikkelingen in het medialandschap maar op zijn zachtst gezegd blijf ik zo’n keuze
van journalisten, bloggers etc. opmerkelijk vinden. Om nog maar te zwijgen over bepaalde reacties
op dergelijke publicaties.
Ik heb in elk geval geen enkele spijt van mijn keuze om hier en nu verantwoording af te leggen. Want
aan de opstelling van de afgelopen dagen van het grootste deel van deze gemeenteraad leid ik af dat
we op dit punt op één lijn zitten. U wilt uw oordeel immers vellen in de raadszaal en u vindt - net als
ik - dat zulks dient te gebeuren met open vizier en op basis van inhoud en feiten. Ik ben u er
erkentelijk voor dat u deze opstelling, die ik al meende te kunnen bespeuren tijdens onze
kennismaking, de afgelopen dagen heeft waargemaakt.
Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad, ik nodig u uit om tot een oordeel te komen aan de
hand van mijn verklaring en aan de hand van enkele documenten die ter inzage zijn gelegd voor uw
Raad. Ik betracht hierbij de grootst mogelijke openheid en ik heb daarbij ook de grenzen opgezocht
van mijn bereidheid om me kwetsbaar op te stellen. Maar ik heb ook recht op privacy. Dat is de
reden waarom deze documenten niet verder worden verspreid. De documenten betreffen de
prestatiebeloning, een dankmail van de Ondernemingsraad na mijn vertrek en mijn verklaring aan
het college.
In mijn verklaring van nu aan de gemeenteraad, die op dit moment wordt verspreid onder de hier
aanwezigen, zet ik graag de volgende aantoonbare feiten op een rij.
Ik ben in juli 2006 aangetreden als algemeen directeur van de drie BV’s Kindzorg Zaanstad bv,
Kindzorg Alkmaar bv en Freekids bv. Deze bv’s hadden bij mijn aantreden een gezamenlijke omzet
van 3,2 miljoen, een laag rendement en een ziekteverzuim van ver boven de 10%. In 2011 was de
omzet tot ongeveer 8 miljoen gegroeid en ook het rendement was toegenomen. Binnen 1 jaar was
het ziekteverzuim gedaald onder de 3 %, en is in de jaren daarna onder het branchegemiddelde van
5% gebleven. Jaarrekeningen werden gecontroleerd door een accountant en de cijfers zijn jaarlijks
binnen de wettelijke termijnen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Verder was er binnen de
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organisatie een actieve Ondernemingsraad aanwezig alsook een interne en externe
vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn er van 2007 tot 2011 jaarlijks medewerkers- en
klanttevredenheidsonderzoeken gehouden en het gemiddelde voor beide onderzoeken lag tussen de
8 en 8,5.
Van de feiten ga ik nu over naar de beweringen.
De beschuldigingen komen neer op drie hoofdthema’s, te weten;




Financiële malversaties
Stijl van leidinggeven
Vriendjespolitiek

Ik loop alle drie de thema’s langs om te laten zien dat de beschuldigingen niet op feiten berusten.
Financiële malversaties
Beweerd en gesuggereerd wordt dat ik druk zou hebben uitgeoefend om de cijfers in 2012 te
manipuleren en daarbij onder meer gedreven zou zijn door de wens een bonus binnen te halen.
Ik heb in 2012 geen bonus toegekend gekregen. Ik heb eerder wél een bonus gekregen, maar dat was
begin 2011. Deze bonus hield verband met de goede bedrijfsresultaten over de achterliggende 5 jaar,
dus van 2006 tot en met 2010. Daarna zijn geen afspraken gemaakt over nieuwe bonussen vanwege
de slechte vooruitzichten in de branche van de kinderopvang.
Stijl van leidinggeven
Mijn stijl van leiding geven is nooit een punt op de agenda geweest in een
aandeelhoudersvergadering. Mijn functioneren is daar wel jaarlijks aan de orde geweest en altijd
beoordeeld met een “goed”. Ik ga ervan uit dat de aandeelhouder beslist zou hebben gereageerd op
signalen uit de organisatie over problemen rond mijn stijl van leidinggeven, als hij daar aanleiding
voor gevonden zou hebben. De OR heeft mij bij mijn vertrek bedankt voor de prettige samenwerking.
Vriendjespolitiek
Het raakt mij en mijn partner hard dat onze relatie onderwerp van (anonieme) beschuldigingen is.
Mijn partner bekleedt geen politieke functie, kan zich niet verantwoorden en wordt toch
aangesproken en te kijk gezet nu publiekelijk haar kwalificaties in twijfel zijn getrokken.
Hoewel ik vind dat haar positie buiten het bestek van deze verantwoording valt, wil ik hierover
meedelen dat zij, nadat zij de functie van clustermanager succesvol had vervuld, mee solliciteerde
naar de functie van ‘Manager Freekids Nieuwe Stijl’. Vanwege mijn relatie met één van de
sollicitanten is er toen bewust voor gekozen een commissie in te stellen om deze procedure te
begeleiden. Ik zat zelf niet in die commissie en had daar ook geen bemoeienis mee. De uiteindelijke
keuze is wel met mij besproken, maar voorgelegd aan de aandeelhouder. Die heeft hier geen
bezwaar of enige opmerking over gemaakt anders dan dat hij het eens was met de uitkomst.
Voorzitter, leden van de raad,
Ik vertrouw erop dat ik de beschuldigingen hiermee afdoende heb weerlegd. De officiële verklaring
van Kindzorg die u ook ontvangen heeft, sterkt mij hierin.
Dank u wel.

