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Drie maanden als de acting director van Kas di Kultura:
een ernstig ongezonde organisatie*

1 september 2010 – 1 december 2010

VERWEER

* Definitie van de expert Drs. Philomena “Philie” van Veen gehanteerd bij
haar schets van Kas di Kultura als een ernstig ongezonde organisatie: In
ernstig ongezonde organisaties is de innerlijke controle ontregeld: het
collectieve geweten functioneert niet goed meer. Dit geweten vertelt ons wat
'goed' en 'kwaad' is, geeft inzicht in de gevolgen van ieders handelen en
zorgt voor zelfcorrectie. In Kas di Kultura is sprake van een als hierboven
geschetste ongezonde situatie.
De komst van een nieuwe directeur werkt katalyserend. Dit uit zich in
vijandige gevoelens van medewerkers en mogelijk onvermogen om adequaat
te presteren.
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Voorwoord

Op 2 december 2010 had het nieuwe bestuur van Fundashon Kas di Kultura
Korsou vertegenwoordigd door twee van haar leden dhr. Franklin Max Elstak
en mw. Margit de Freitas het voornemen om mij op de parkeerplaats van een
organisatie waar ik aan een werkvergadering zou deelnemen, een brief te
overhandigen, met de mededeling dat het bestuur mij vrijstelling van dienst
zou verlenen voor twee weken, en wel met onmiddellijke ingang.
Mijn verweer zoals mondeling en schriftelijk verzocht door het bestuur,
betreft de volgende punten:

1. Rapport Mw. Philomena van Veen van DEA Consult (verder te noemen:
‘DEA’ of ‘expert’), bijlage 13.

2. Brief van een deel van de personeelsleden van Kas di Kultura (verder
te noemen: ‘het personeel’).

3. Motivatie voor het verhuizen naar de Bargestraat.

Om aan uw verzoek te voldoen treft u hierbij aan: mijn verweer van 38
pagina’s, bevattende informatie, voorbeelden en een 15-tal bijlagen.

Willemstad, 9 december 2010
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1. Inleiding

Alvorens in te gaan op uw verzoek, vind ik het noodzakelijk om mijn mening
te geven over uw persbericht ter verklaring van de aan mij door uw bestuur
opgelegde non-actiefstelling.

Tevens wil ik u in de verdere hoofdstukken de feiten presenteren met het
doel om bij u als pas aangetreden bestuur (Voorzitter en vice-voorzitter
vernomenop 15 oktober 2010 en penningmeester en secretaris per 18
november 2010) het nodige kader te creëren voor een beter begrip van de
gebeurtenissen die geleid hebben tot de huidige situatie waarin u als pas
aangetreden bestuur het noodzakelijk achtte om mij op non-actief te stellen
voor twee weken.

Zodat u over kon gaan tot een quick scan in de organisatie om bepaalde
zaken van de afgelopen drie maanden te onderzoeken.
Dit zonder enige kennis van zaken omtrent de ontwikkelingen binnen Kas di
Kultura over de afgelopen 8 jaren en de laatste drie maanden onder mijn
leiding en zonder informatie bij mij in te winnen. Er heeft immers geen
werkoverleg met uw bestuur plaatsgevonden. Er is slechts één vergadering
met de DEA over haar verslag geweest. Het ander contact was het in
ontvangst nemen van uw brief van 2 december j.l.

1.1 Respectloze behandeling

Dat het bestuur meent mij voor twee weken van mijn taken te ontlasten
zodat er een quickscan gedaan kan worden naar de situatie binnen Kas di
Kultura vanaf mijn aantreden als directeur op 1 september j.l. respecteer ik
volledig daar het bestuur in zijn recht staat als mijn werkgever om dit te
doen.
Wat ik wel zeer betreur en niet zomaar accepteer, is de manier waarop het
bestuur mij niet in mijn waarde als directeur (het verlengde, gemachtigde
van het bestuur) en/of als persoon gelaten heeft.
Allereerst maakt u vooraf geen afspraak met mij, maar wilde u mij op een
parkeerplaats, waar ik een werkafspraak had, te woord staan en een brief
overhandigen. Terwijl ik u de mogelijkheid heb aangeboden om mijn
vergadering af te zeggen, zodat ik u op kantoor te woord kon staan.

Ten tweede zonder quickscan of ander informatie ingewonnen te hebben
insinueert u voor het gehele personeel dat er veel geld over de balk is
gegooid, met name een 20.000 gulden voor de huur van een pand in de
Bargestraat waar er nog niet eens naartoe verhuisd is en dat deze zaken
onderzocht dienen te worden. Meer uitspraken van dien aard verkondigd u
via radio en tv op 2 en 3 december.

Ik verzoek u met klem om mijn naam niet door het slijk te halen en derhalve
mijn reputatie niet te grabbel te gooien. Immers een quickscan laten
uitvoeren betekent meestal een financieel onderzoek instellen omdat men
denkt dat iemand geld gestolen heeft.
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1.2 Persbericht

Ik protesteer ten zeerste tegen de tendentieuze berichtgeving in de media
naar aanleiding van een persbericht van uw bestuur.
Enkele punten die in uw bericht wereldkundig zijn gemaakt, zijn gewoon niet
waar. Ik ben in dienst, als counterpart, vanaf 1 juni, maar droeg helemaal
geen eindverantwoordelijkheid.
De problemen kwamen toen ik 6 werkdagen als acting director optrad.
Problemen gecreëerd om mij weg te hebben omdat enkele personeelsleden
zoals u straks hopelijk duidelijk zal worden reeds vanaf de wervingsperiode
van een nieuwe directeur geen andere directeur wensten dan de heer
Rosalia.

Een ander punt uit uw persbericht is dat ABVO bemiddeld zou hebben en dat
er geen verandering in de situatie is opgetreden. Met ABVO-bestuursleden
heb ik samen met bestuursleden en personeelsleden tweemaal vergaderd en
wel op 13 september 2010 en 1 oktober 2010 om de zaken op een rijtje te
zetten en te besluiten hoe verder te gaan na de eerste staking. Zij zouden
voordat de 60 dagen om waren nog tweemaal komen vergaderen om de
vinger aan de pols te houden.
Toen ik zag dat niemand verscheen en sommige personeelsleden vonden dat
er geen regels voor hen golden, heb ik zelf het initiatief genomen en ben een
gesprek aangegaan met de heer Stanley Heerenveen op 18 oktober. Van
hem begreep ik dat het personeel geen vrijbrief had om zonder reden niet op
het werk te verschijnen of opdrachten niet uit te voeren.
Derhalve bemiddeling door de ABVO is bezijden de waarheid. In plaats van te
helpen, hebben zij als collectief geen vinger uitgestoken om de zaken op de
rails te krijgen. Ledenwerving blijkt belangrijker te zijn.
Zonder een gesprek aan te gaan en informatie in te winnen over Museo Tula
vond de ABVO, in casu de heer Adri Williams, het nodig om samen met een
deel van de personeelsleden op 27 oktober actie te voeren en de pers erbij te
halen.

Het kwalijkste in uw persbericht is dat u wereldkundig maakt dat ik op non-
actief ben gesteld en dat er een quick scan gehouden gaat worden. Quick
scans houdt men meestal als er financieel gesjoemel is in een organisatie. Ik
protesteer met klem tegen deze tendentieuze berichtgeving. De door uw
bestuursleden in een vergadering met personeelsleden op 2 december geuite
verdachtmaking over een bedrag van fl. 20.000,– is laster. Ten eerste kan ik
geen cheque uitschrijven voor dat bedrag. Ten tweede dat bedrag heeft
betrekking op de borgsom die aan NV Stadsherstel is betaald voor de huur
van Bargestraat 53-55.



6

1.3 Brief van het bestuur van Kas di Kultura

Naar aanleiding van mijn brieven van 13 en 19 november j.l. heeft u mij in
uw brief van 23 november 2010 meegedeeld dat ik zonder redenen insinueer
dat u geen gehoor geeft aan mijn verzoeken voor een vergadering en u
verwijst mij naar de statuten voor de wijze van de oproepingen voor een
vergadering.
Volgens mij is er sprake van continuiteit in bestuurlijke zaken door uw
bestuur. Ik heb talrijke verzoeken voor vergaderingen bij het bestuur
ingediend voor het bespreken van een scala van nijpende onderwerpen..

In uw brief van 2 December 2010 (zie bijlage 1) stelt u op pagina 1, in de
tweede alinea o.a. ‘a pidi un profeshonal pa analisá e problemanan señalá i
pa media entre bo persona i un mayoria di e trahadónan pa asina solushoná
e diferente konfliktonan eksistente'.

In de derde alinea schrijft u o.a.: ‘Konfliktonan a sigui i un parti grandi di
personal di Kas di Kultura Kòrsou' enz ... Dit is voor mij niet begrijpelijk. De
wijze waarop u dit schrijft lijkt het erop alsof er bemiddeling heeft
plaatsgevonden. Zoals u weet is dit niet het geval.

In de vierde alinea wordt opgemerkt dat deze expert het niet ziet zitten om
te bemiddelen. Misschien zijn er wel andere echte experts die kunnen
bemiddelen. Kan negen kalenderdagen, 6 werkdagen, als acting director een
zodanige klimaat gecreëerd hebben dat er geen bemiddeling mogelijk is?

Er wordt steeds voorbij gegaan aan het feit dat de toenmalige directeur tot 1
september in charge was. Bovendien was ik gedurende de periode 16
augustus tot 1 september 2010 afwezig.

Voor alle duidelijkheid: er zou eerst een Personeelsonderzoek in Kas di
Kultura, gaan plaatsvinden. De offerte van 23 augustus 2010 hiervoor van
expert Philomena van Veen van Dea Consult is hier bijgevoegd (bijlage 2).
Op 1 september 2010 vertrekt de huidige directeur de Heer R. Rosalia met
pensioen en neemt mevrouw G. Osepa de directeursfunctie over.

De komst van een nieuwe directeur, na ruim acht jaar, is een goed
aangrijpingspunt om de belangrijke organisatieaspecten de revue te laten
passeren. Daar komt bij dat er een staatkundige herstructurering plaats
vindt, die invloed zal hebben op de positie en rol van Kas di Kultura.

Mevrouw Osepa wil graag met de verdere ontwikkeling van de organisatie
aan de slag. Alvorens zij dat kan, wil zij een personeelsonderzoek uit voeren
om een zo helder en volledig mogelijk beeld te krijgen hoe alle
personeelsleden in hun functie en in de organisatie staan. Voor dit onderzoek
heeft zij een externe deskundige benaderd in de persoon van Philie van Veen
van Dea Consult.



7

Toen er na 6 werkdagen een walk-out was, heeft het toenmalig bestuur, in
samenspraak met mij, besloten een andere offerte te vragen (bijlage 3), en
wel één voor bemiddeling.
Ik wil dit zeer duidelijk stellen, dat ik volledig op de hoogte was, van het
voornemen van het vorig bestuur om een expert in de arm te nemen en
wenste hiermee volledig mee te werken om tot vruchtbare resultaten en
winwin situaties te komen en zo rust in de tent te krijgen zodat ik het werk
waarvoor ik aangenomen was, kon gaan uitoefenen in plaats van ieder
minuut een brandje te moeten blussen.

U heeft het in de vierde alinea over: e akuerdo laboral ku, aparentemente ta
eksisti entre Kas di Kultura Korsou i Direktor'. Trekt u het door mij bezitten
van een arbeidsovereenkomst in twijfel? Ik heb wel degelijk een
arbeidsovereenkomst. Heeft u deze niet van de toenmalige bestuursleden
ontvangen?

Op pagina 2, alinea 2, stelt u:
‘Direktiva ta suplika bo tambe pa bo duna atenshon speshal den bo defensa
na bo eventual motivashon tras di bo desishon pa muda Kas di Kultura
Korsou di su lokalidat'.
In mijn rapport over onze huidige behuizingen aan uw bestuur, overhandigd
op 8 juli 2010, dat hier wederom wordt bijgevoegd (bijlage 4) heb ik zeer
duidelijk uit de doeken gedaan het waarom van mijn voorstel aan het
toenmalige bestuur, dat het besluit tot de verhuizing genomen heeft.

2. Sollicitatie-procedure

Naar aanleiding van een advertentie (zie bijlage 5) in de kranten geplaatst
door het bestuur van Kas di Kultura in januari/februari 2010 voor de
vervulling van de vacature voor de functie van directeur bij de KdK heb ik op
7 februari 2010 gesolliciteerd.
Na een gesprek met de wervings- en selectiecommissie, bestaande uit
professionelen, ingesteld door het oude bestuur van Fundashon Kas di
Kultura (KdK), werd ik op advies van deze commissie als de beste kandidaat
met de juiste vereisten door het bestuur aangenomen.

Per 1 juni werd ik als counterpart van de direkteur, de heer Rene Rosalia,
aangetrokken en zou ik, daar hij op 1 september van zijn vakantie van 4
maanden zou gaan genieten, als acting director gaan optreden. Waarna ik op
1 januari 2011 als de directeur zou gaan fungeren.
Van het bestuur heb ik begrepen dat gedurende het selectieproces de interne
vakbond het bestuur verzocht heeft om de directeur nog een jaar te laten
aanblijven. Omdat hij al twee jaren na zijn pensionering in dienst is
gehouden en de selectieprocedure reeds opgestart was, heeft het bestuur de
bond medegedeeld dat dit niet mogelijk was.
Trouwens dit was ook al door dhr. Rosalia verzocht alhoewel hij al de
pensioengerechtigde leeftijd had bereikt en reeds twee jaar langer in dienst
was gehouden (en dus 62 was).
De weigering van het bestuur om het contract van dhr. Rosalia, die al eens
verlengd was, met twee jaar dit maal niet te verlengen, heeft onder enkele
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personeelsleden tot ontevredenheid geleid. Over deze ontevredenheid
hebben ze zelfs met de krant Extra gesproken, getuige een artikel in de
editie van 26 maart 2010. Zie daar het probleem alvoor ik in dienst trad.

2.1 Mijn aantreden als counterpart in Kas di Kultura

De organisatie ben ik open, vol moed en enthousiasme als counterpart
binnengekomen om de organisatie van onderop te leren kennen, terwijl ik in
3 maanden tijd ingewerkt zou worden door de directeur. Dat was de opdracht
van het bestuur aan de toenmalige directeur. Dit is nooit en te nimmer
adequaat gebeurd.

Al op mijn eerste werkdag op 1 juni bleek uit de welkomsspeech van de
scheidende direkteur voor het gehele personeel dat dhr. Rosalia van mening
was dat nu hij wegging bij KdK de organisatie verloren zou gaan en dat de
curaçaosche cultuur en uitdrukking hiervan in gevaar zal zijn en dat er
sprake zal zijn van een “pagina skur’ in de culturele geschiedenis van
Curaçao en identiteitsvorming van de Yu di Kòrsou.

Om vooral het personeel beter te leren kennen ben ik reeds op 2 juni, na een
algemene vergadering met alle personeelsleden om met hun kennis te
maken, begonnen met een ronde van individuele intakegesprekken onder het
personeel. Dit ter verdere kennismaking en om in kaart te brengen wie ik
voor me had, wat diens ideëen en wensen waren, waarmee ik in mijn
uitvoeringsbeleid na 1 september 2010 rekening mee diende te houden.

2.2 Inwerking en werkoverdracht

De inwerking en werkoverdracht is echter niet zoals verwacht verlopen en
telkenmale werd door dhr. Rosalia diverse redenen gegeven om
besprekingen af te zeggen waardoor de inwerking geen doorgang kon
vinden.
Ik heb zelf mijn weg in de organisatie moeten zoeken. Na heel lang en vaak
aandringen heb ik slechts driemaal een gesprek met hem gehad.
Op de koop toe moest hij op 24 juni 2010 naar Cuba afreizen voor het
Festival del Caribe en bij terugkeer heeft hij geen woord meer met mij
gewisseld.

Doordat de inwerking ondanks vele inspanningen mijnerzijds toch niet
vorderde ben ik maar meteen met een nulmetingsonderzoek (in hoofstuk 4
meer hierover) van de organisatie begonnen en tevens werkte ik een lijst van
80 punten af (zie bijlage 6), die dienden om mij de organisatie snel en
efficiënt te doen leren kennen, en zodoende mijzelf over een periode van drie
maanden in te werken.
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3. Verweer op het verslag van de ‘expert’: Philomena van Veen

Uw eerste verzoek aan mij tot verweer, betreft het verslag van mw.
Philomena “Philie” van Veen.
Een toelichting aan mij over het verslag vond plaats tijdens een vergadering
op 10 november 2010 . Deze vergadering waarbij dhr. Prof. dr. Frank
Martinus Arion, de heer Max Elstak, de heer Cosme Martina (gedeeltelijk) en
mw. Van Veen aanwezig waren, was opgeroepen door de voorzitter van uw
bestuur ter bespreking van de door DEA opgesteld verslag van haar
crisisbemiddeling in Kas di Kultura.

Ik verwijs u kortheidshalve naar mijn reactie op dit verslag bij brief van 12
november 2010, S/ 2010/281, onderwerp: Verslag crisibemiddeling KdK, (zie
bijlage 7). Een antwoord hierop heb ik niet ontvangen.

3.1. De twee offertes van de expert

Ter honorering van uw verzoek ga ik stap voor stap door het verslag van
DEA.
In opdracht van het vorig bestuur van Fundashon Kas di Kultura is de expert
mevrouw Philomena ‘Philie’ van Veen op 4 oktober j.l. in individuele
gespreksrondes met 10 personeelsleden, een bemiddelingstraject begonnen
om, zoals DEA stelt, gezonde werkverhoudingen binnen Kas di Kultura te
ontwikkelen (zie bijgevoegde offertes van mw. van Veen), bijlagen 2 en 3.

Het aantrekken van DEA beoogde zoals zij zelf stelt in haar offerte dat alle
betrokkenen tot een gezamenlijke beslissing zouden komen die gericht zou zijn op de
toekomst en in het belang van Kas di Kultura. Waarbij er gesproken zou worden van,
oplossingen zoeken, een win-win situatie voor iedereen en er niet van "schuldigen"
gesproken zou worden.

In haar offerte geeft ze zelf al aan dat er sprake is van een ongezonde situatie in Kas
di Kultura en over de uitingen van medewerkers bij de komst van een nieuwe
directeur.
In haar verslag echter gaat zij als expert helemaal voorbij aan:
1. haar eigen leidraad dat het conflict gemeenschappelijk is;
2. haar voorwaarden van o.a. radiostilte en geen coalitievorming;
3. stappen: waarbij wij in oplossingen en stapsgewijs werken aan relatie en resultaat
zouden moeten denken
4. afspraken voor de gezamenlijke besprekingen.

Wat de opgegeven planning en afspraken van DEA betreft: zij zou op 25 oktober 2010
het verslag met de voorzitter en directeur bespreken.
Het bleef niet onverwachts stil. Vanaf haar stelling aan mij over de mismatch op 5
oktober, de ijzige stilte en de verschillende berichten die voordat het verslag verscheen
de ronde deden: e rapòrt ta papia palabra kla, e rapòrt ta debastadó, was het
zonneklaar dat ik moest hangen.
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3.2 Algemene toetsing van het verslag van expert

Reeds tijdens de vergadering van 10 november heb ik duidelijk gesteld dat het verslag
van mw. van Veen m.i. enkele serieuze tekortkomingen vertoont, daar zij de
voorwaarden en het kader van haar bemiddeling zwaar overtreden had.
Een belangrijke voorwaarde die zij zelf stelde tijdens een gezamenlijke bijeenkomst
met betrokkenen op 1 oktober 2010 voor aanvang van haar bemiddeling namelijk:
Mediastilte, werd vreemd genoeg niet door haar gemonitored.
Zij beschouwt het, tijdens haar onderzoek op weg naar een bemiddelingstraject, onder
begeleiding van tv-camera's en het tegen de huidige directeur betogen via de pers
(radio en kranten) door het personeel, als een handeling voortvloeiend uit een urgente
situatie. De vraag is urgent voor wie?

Reeds op 5 oktober 2010 slechts 1 dag na aanvang van haar bemiddeling meent de
expert tijdens een gesprek met mij te concluderen dat het bestuur een "mismatch"
heeft gemaakt door mij aan te stellen als directeur van Kas di Kultura. Naar nu uit
haar verslag blijkt - ondanks de door haar zelf gestelde leidraad - (zie offerte
september), gaat zij voorbij aan haar zelf gestelde expertise: betrokkenen gaan samen
op zoek naar een oplossing; een conflict is geen natuurramp dat jou overkomt;een
conflict ontstaat tussen mensen en ieder heeft daar een aandeel in. Toch heeft zij
gemeend in mijn persoon een schuldige te hebben gevonden (zie pag. 7 verslag).

DEA gaat, zoals velen, voorbij aan het feit, dat ik pas vanaf 1 september 2010 de
acting director ben. En dat op 10 september (slechts 6 werkdagen later) een walk-out,
op oneigenlijke gronden, heeft plaatsgevonden.

DEA gaat zelfs zover, buiten het kader van haar offerte en opdracht tot
crisisbemiddeling, dat zij meent het bestuur te moeten adviseren (zie pag. 8 verslag)
welke stappen zij dient te ondernemen om de arbeidsovereenkomst met mij te
ontbinden op grond van mijn kwaliteiten die door haar zijn beschreven in een
profielschets (zie pag.6 verslag).

Op pagina 7, schrijft zij:"De grootste belemmering is de leiderschapsstijl van de
directeur. Gezien haar kwaliteiten verwacht ik niet dat zij in staat is dat fundamenteel
bij te stellen."
Hoe kan deze ‘expert’ na twee gesprekken van in totaal 3 uren dit vaststellen?
Dit is een ander voorbeeld van vooroordelen. Welk ander type directeur dan wel?
Welke andere stijl is wel goed als de expert zegt dat het voor ieder ander lastig zal zijn
om de founding father op te volgen?

De expert is door het vorig bestuur als een professionele crisisbemiddelaar
binnengehaald en daarom ben ik zeer onaangenaam verrast dat zij, op grond van een
beeld van mij geschetst door een deel van het personeel, meent over te kunnen gaan
tot het maken van zeer tendentieuze uitspraken die uitmondden tijdens de vergadering
van 10 november 2010 in de door haar gemaakte uitspraak dat er sinds mijn komst:
"den un temporada chikitu hopi daño a wordu hasi na e organisashon ku a resulta den
un situashon aktual grave", terwijl zij zelf in haar offerte stelde:

1. Hoe gaat het in Kas di Kultura?
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2. Mogelijke signalen van ongezonde organisaties.
In ernstig ongezonde organisaties is de innerlijke controle ontregeld: het collectieve
geweten functioneert niet goed meer. Dit geweten vertelt ons wat 'goed' en 'kwaad' is,
geeft inzicht in de gevolgen van ieders handelen en zorgt voor zelfcorrectie.
In Kas di Kultura is sprake van een als hierboven geschetste ongezonde situatie.
De komst van een nieuwe directeur werkt katalyserend. Dit uit zich in vijandige
gevoelens van medewerkers en mogelijk onvermogen om adequaat te presteren.

Op de koop toe stelt de expert dat ik in de vorm van een wervelwind, (haar citaat) de
zwakke financiële administratie van Kas di Kultura, alsmede het ontbreken van
duidelijke administratieve procedures, en de zwaar onvoldoende bijgehouden
personeelsdossiers, en het ontbreken van een centrale archief en notulen, zichtbaar
heb gemaakt. Moet ik hieruit afleiden dat het de bedoeling was dat deze belangrijke
zaken voor het functioneren van een organisatie die jaarlijks 3.4 miljoen guldens
gemeenschapsgeld ontvangt, onbelicht hadden moeten blijven?
Had ik mee moeten doen met het ondoordacht, verkwistend en aan vriendjespolitiek
grenzend beleid?
Had ik zonder meer alles moeten goedkeuren om de lieve en aardige nieuwe directeur
te spelen terwijl het personeel ‘financieel’ losbandig tekeer ging?

Behalve dat in het hele verslag van de expert mijn ervaringen en meningen of die van
enkele andersdenkende medewerkers niet te herkennen of zelfs niet opgenomen zijn,
haalt DEA zaken aan zoals de zwakke rechtspositie van werknemers van Museo Tula,
niet ingevoerde functieboek uit eind 2009/ begin 2010 en alle hier bovengenoemde
andere ontbrekende procedures en protocollen, alsof deze geschetste situaties vanaf 1
september bij mijn aantreden als acting director door mij geschapen zijn en niet
afkomstig zijn uit de al jaren bestaande situatie waarnaar zij zelf de label erg complex
voor hanteert (pagina 7 verslag).
Het aanhalen van deze zaken is op zijn minst tendentieus te noemen.
Naar mijn mening is bij de expert geen sprake geweest van toewerken naar een traject
van bemiddeling maar naar toewerken naar bewijs van een van te voren al bestaande,
al dan niet opgedrongen, mening: tunnelvisie.
M.a.w. zij beoordeelt alle informatie vanuit een bepaalde als juist aangenomen
hypothese, waardoor andere aanwijzingen over het hoofd worden gezien. Anders
gezegd: zij beziet alle aanwijzingen vanuit een als juist aangenomen veronderstelling,
waardoor andere verklaringen over het hoofd worden gezien.
Uit haar relaas blijkt dat zij geen oog heeft voor aanwijzingen of argumenten die niet
in lijn zijn met de eigen dan wel opgedrongen vaste overtuiging.
Het laat zich raden wat de reden is: onkunde, onwil of onmogelijkheid om de situatie
als een ware expert te begrijpen.

Nu volgen de rubrieken zoals door DEA gehanteerd.

3.3 Beeld

Wonderbaarlijk begint DEA haar verslag met mij, om met de tijd van het jaar te
spreken, de Zwarte Piet toe te spelen.
Een ware adviseur, expert, zou nooit beginnen met een persoon te veroordelen. Zaken
te ‘stellen’ terwijl zij juist aangetrokken is om tussen partijen te bemiddelen.
DEA schetst een beeld waar ik mij niet in kan vinden. Eens ben ik met de stelling dat ik
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zaken zichtbaar heb gemaakt. En daar zit nou juist de kneep.
Het zichtbaar maken van de tekortkomingen in deze organisatie is het grote probleem.

Als het praten met alle personeelsleden gedurende de nulmeting aangemerkt wordt als
mensen omblazen (zoals het plaatje in het rapport van de expert aangeeft) dan zij het
zo. Wat echter gedurende deze gesprekken naar voren is gekomen, is, dat zij juist blij
waren met een frisse wind.

Tal van beslissingen zijn in september pas genomen op basis van verzoeken van de
personeelsleden zelf. Als zij later, na gesprekken met ik-weet-niet-wie, zich onder druk
of niet, bedacht hebben, dan hadden zij dit gewoon kunnen aangeven. Wat in een
geval ook is gebeurd.
Wat DEA bedoelt dat mijn handelingen de biografie van Kas di Kultura en de rol van de
founding father willen uitwissen, dient zij dit nader te preciseren.
Hoeveel macht, kunde, zeggenschap enz. heb ik dat ik in 6 werkdagen door mijn
handelingen de biografie en rol van de Founding Father, van kracht de afgelopen 8
jaren, in een “frega di wowo” kan uitwissen?

3.4 De organisatie

Het aanstellen van de twee managers was omdat er geen Financieel Manager en
Personeelsmanager waren en er krachtige figuren nodig waren om deze units te leiden.
Daar zit ‘m dan ook de kneep voor bepaalde personen die niet wilden dat de zaken op
orde gesteld zouden worden. De aangestelde Managers zijn personen, die elke dag op
hun werk verschenen, maar waren door de toen nog steeds in dienst zijnde directeur
als non-actieven opzij gezet. Er werd hen niet toegestaan om werkzaamheden te
verrichten. Terwijl zij met gemeenschapsgelden betaald werden en de Financieel
Manager nog steeds de functie als zodanig had.

Tendentieus wordt het als DEA zaken gaat aanhalen die niet mijn pakje aan zijn maar
van het bestuur, zoals dat er een functieboek is opgesteld maar dat deze een
onduidelijke status heeft en niet is ingevoerd. Noch het bestuur noch de toenmalige
directeur heeft mij ooit een functieboek overhandigd. Wel weet ik dat dat beoogde
functieboek bij de toenmalige penningmeester lag.

Alinea’s 3 en 4 geven zeer duidelijk aan dat deze expert bepaalde zaken kost wat kost
mij wil aanrekenen.
Hoewel niet met zoveel woorden wordt aangegeven dat ik daar voor verantwoordelijk
ben (geweest) wordt het toch opgenomen in een verslag tegen mij als de directeur.
Zie de eerste woorden van DEA onder ‘beeld’.
De in deze 2 alinea’s geschetste zaken waren al voor mijn tijd de werkelijkheid. Die
zijn derhalve toe te schrijven aan de vorige in dienst/thans slechts in functie zijnde
directeur.
In deze wirwar van, ja hier kan gesproken worden van chaos, zaken heb ik geprobeerd
om orde op zaken te stellen. Dit ging vooral door het stellen van vragen. Dat is mij
helemaal niet in dank afgenomen.

DEA heeft het zelf over zwakke administratieve organisatie, geen duidelijke
procedures, ontbreken van financiële procedures, geen centraal archief, personeelsfiles
zijn niet in orde, het risico van onvoldoende transparantie tussen de moederorganisatie
en de stichtingen.
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Dit zijn nou juist de zaken waarover ik de meeste vragen had. Op deze vragen was het
antwoord steevast: ik weet het niet. Of men meldde zich ziek.

Dat de administratieve organisatie zwak is, is mij bekend. Daarom heb ik bepaalde
besluiten genomen om die organisatie effectiever en efficienter te maken.
Echter, de muur van weerstand en onwil van een paar mensen hebben mij niet in de
gelegenheid gesteld om de jarenlange-niet-adequate-toestanden te niet te doen in de
zeer korte tijd dat ik er ben.

Uit personeelsfiles verdwenen documenten op een raadselachtige wijze.

Het zou hier te ver doorvoeren om de rol van meer stichtingen voor fondsenwerving
aan de kaak te stellen, doch gesteld moet worden dat als stichting Fundashon Kas di
Kultura zelf ook fondsen kan werven. Getuige de fondsenwerving van personeel van
Museo Tula, een unit van Kas di Kultura.
Vragen over de ondoordringbare relatie tussen de stichtingen had ik eigenlijk naar de
mening van sommigen niet moeten stellen.
In een overheidstichting, geleid met gemeenschapsgelden moeten de procedures op
orde zijn. Ieder weldenkend mens kan weten dat in 6 werkdagen ik de zaken niet op
orde kon zetten.

Alinea 5 bevat meer tendentieuze opmerkingen: waarom is de rechtpositie van het
personeel van Museo Tula niet eerder onder de aandacht van de toenmalige in functie
zijnde directeur gebracht?

pagina 5 alinea 1 en 2

DEA past geen woord en wederwoord toe, maar stelt zaken aan de orde dat een deel
van het personeel naar voren brengt. Het zou haar als expert gesierd hebben om dat
deel van het personeel te vragen of zij het e.e.a ook met mij besproken hebben,
alvorens dit hier op te merken. Mijn overwegingen en informatie voor zover zij er zelf
naar gevraagd heeft, brengt deze expert niet naar voren.

3.5 Het personeel

Alinea 1:
DEA heeft het over aanwijzingen van verstoorde relaties onder de toenmalige in functie
zijnde directeur, maar gaat hier niet verder op in en stelt als expert dat er geen of
nauwelijks documentatie te vinden is.
Over mij heeft DEA schijnbaar wel een heleboel fouten ontdekt, die niet met bewijzen
te staven zijn.

DEA schets Kas di Kultura in haar offerte en in haar inleiding van dit verslag als een
ernstig ongezonde organisatie, nl: In ernstig ongezonde organisaties is de innerlijke
controle ontregeld: het collectieve geweten functioneert niet goed meer. Dit geweten
vertelt ons wat 'goed' en 'kwaad' is, geeft inzicht in de gevolgen van ieders handelen
en zorgt voor zelfcorrectie.
In Kas di Kultura is sprake van een als hierboven geschetste ongezonde situatie.
De komst van een nieuwe directeur werkt katalyserend. Dit uit zich in vijandige
gevoelens van medewerkers en mogelijk onvermogen om adequaat te presteren
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Reeds in mijn nulmeting zijn bepaalde zaken zoals door haar geschetst onderkend.
Daarom had haar bemiddeling als expert ook zo belangrijk kunnen zijn om grote
verbetering te brengen in moeilijke en pijnlijke situaties.

alinea 2
Het algemene beeld dat ik tijdens de nulmeting had, was dat het overgrote deel van
het personeel begin juni bij mijn intrede blij was met een ommezwaai in de leiding.

Het zou hier te ver doorvoeren en de vertrouwelijkheid van de mensen beschamen om
dit uit de doeken te doen.

3.6 De huidige situatie

Alinea 1:
DEA stelt dat de wijze waarop ik gestart ben voor veel chaos heeft gezorgd, er heerst
onrust, de organisatie is in een crisis geraakt, ik maak op geen enkele manier
zichtbaar welke kant ik op wil.

Op 4 oktober is DEA met de gesprekken gestart. Ik was toen een maand de acting
director.
In deze maand, aanvangende 1 september 2010, heeft een deel van het personeel
actie gevoerd. Ik was toen nauwelijks 6 werkdagen in functie. Weliswaar in dienst van
Kas di Kultura sinds 1 juni j.l. als counterpart.
Gedurende de periode vanaf 1 juni 2010 tot 1 september 2010 was de heer Rosalia de
directeur. Ik had niet de eindverantwoordelijkheid, zoals DEA in dit verslag stelt.
Immers, toen hij op Cuba zat, gaf hij de opdrachten aan sommige personeelsleden.
Opdrachten waarin ik niet gekend werd en nog minder om mijn goedkeuring eraan te
verlenen.

Hoe kan ik in zo’n korte periode, namelijk 6 werkdagen, zichtbaar maken welke kant ik
op wil? Alleen? Zonder overleg met het bestuur of het personeel? Met personeel dat
actie voert? Terwijl mij in dit verslag verweten wordt dat ik niet overleg en niet afstem.
Hoe kan de expert zulk een ‘superwomanwerk’ van mij verwachten? Zij schets dat
beeld van mij, maar ik ben het niet.

In augustus was ik geen acting director, dus kon ik, conform mijn
arbeidsovereenkomst, nog geen beleidsplan en daarbij behorend actieplan ontwerpen.
Was de inwerking gezond verlopen dan was dit anders gelopen dan had ik de
scheidende directeur hiermee kunnen helpen zodat hij zijn contractuele verplichting
kon nakomen.

Ook hier heeft de expert de kant gekozen van die medewerkers aan wie wanneer iets
gevraagd werd óf het plotsklaps niet weten óf zich ziek melden.

Ja, na 10 september zijn de ziektemeldingen, met of zonder doktersbriefje, meer regel
dan uitzondering.

Siman di Kulturismo heeft op een handje vol mensen gedraaid die dag en nacht
gewerkt hebben om datgene wat gedaan kon worden te laten plaatsvinden. Massaal
heeft men gemeend de werkzaamheden te moeten boycotten.
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Chaos krijg je ook als men gemeenschapsgelden met begrotingen van f. 61.000 of
f.99.000 er doorheen wil jagen en de nieuwe acting director hier niet in mee gaat.

Wat betreft gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring het volgende.
Ik heb anders dan voorheen geregeld overleg gepleegd met de managers individueel
en op de maandagochtend in ons genotuleerde gezamenlijk overleg, waarmee ik reeds
medio september mee ben begonnen..
Ik stimuleer mensen om zelf initiatief te ontplooien, maar als zij dat niet doen moet
dan de hele organisatie eronder lijden dat bepaalde werkzaamheden niet gedaan
worden? Zoals ieder een-organisatie- kennende- weldenkend-mens weet zijn er
schakels in een organisatie zodat de organisatie goed kan draaien. Valt een schakel
weg, dan moet dit opgevangen worden. Het lijkt mij logisch dat als directeur ik zelf dit
moet doen of het moet delegeren. Ik kan het toch niet laten liggen?

Alinea 2
Ik stel blijkbaar teveel vragen naar aanleiding van een trend die ik zag in het geven
van donaties aan stichtingen, groepen en individuen, waarbij sommige personeelsleden
baat bij hebben/hadden.

Wederom zijn mijn vermoedens bevestigd tijdens publieke spreekuren iedere
donderdag van 9 tot 12.
In deze gesprekken is door diverse personen steeds naar voren gebracht dat zij nooit
aan bod kwamen voor subsidie of nooit bericht ontvangen en het aanvoelde alsof hun
groepen buitengesloten werden terwijl zij zagen dat steeds dezelfde groepen
bevoorrecht werden bij het toekennen van subsidies.
Petities van dezelfde groepen werden steeds gehonoreerd door Kas di Kultura.

Als de verantwoordelijke naar het bestuur toe, vind ik dat het zeer gerechtvaardigd is
om de gemeenschapsgelden goed en rechtvaardig te besteden. Dat is mijn
zogenaamde verborgen agenda. (pag 5: huidige situatie)

In een gesprek met DEA heb ik naar voren gebracht dat het lijkt alsof er sabotage aan
de hand is; omdat nl. op raadselachtige wijze de stroom uitvalt, terwijl naderhand
bleek dat gewoon een knop was omgedraaid; de telefooncentrale uitviel en dit was niet
in de regentijd; het computersysteem uitviel; de kraan in het toilet opengelaten was
en water in de gang liep.

De boycotgedachte was omdat sommigen verantwoordelijken voor de Siman di
Kulturismo hun taken niet hebben opgepakt en massaal zich ziek hebben gemeld.

alinea 3
Er is geen sprake geweest van een reorganisatie. Bepaalde wijzigingen in functies,
werkplek zijn in samenspraak met de betrokkenen genomen. Als de personen
naderhand hun mening wijzigen kan dat mij niet aangerekend worden. Ik kan moeilijk
aan een persoon zeggen dat hij/zij niet meent wat hij/zij vraagt.
Tijdens de nulmeting heeft zeker de helft van de personeelsleden van hun hart geen
moordkuil gemaakt. Het zou te ver voeren en volstrekt onaanvaardbaar om de
vertrouwelijke gesprekken hier te bespreken.

Indien bedoeld wordt met wijziging van de openingstijden dat op vrijdagmiddag Kas di
Kultura gesloten is voor het publiek het volgende.
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In iedere organisatie is het zaak om mensen op te leiden en een prettig sociaal klimaat
te creeren.
De bedoeling om vrijdagmiddag voor het publiek gesloten te zijn, is om upgrading van
het personeel op het gebied van kunst, cultuur en muziek mogelijk te maken, lezingen
te laten verzorgen, echte experts op een bepaald gebied, zoals in protocolaire zaken,
uit te nodigen om het personeel informatie te geven, zodat de kunde van ons allen op
een hoger niveau gebracht kon worden. Tevens om in een andere sfeer elkaar mee te
maken.

alinea 4
Het stellen dat het aanstellen van twee personen zo omstreden zouden zijn is niet fair.
Aan de redenen waarom men meende dat zij zo omstreden zouden zijn, is de expert
helemaal voorbij gegaan. Alhoewel zij informatie hierover heeft gekregen en zelfs van
deze twee personen persoonlijk.

Met de toenmalige secretaresse is een nieuwe functie doorgenomen.
De toenmalige secretaresse heeft in het begin geen enkel probleem gehad met het
aannemen van andere taken. Zij heeft al tijdens de nulmeting gevraagd of zij een
andere taak kon krijgen en zelfs goed meegedacht en met mij besproken, tot vijfmaal
toe, wat zij graag zou willen doen. In eerste instantie heeft zij dan ook volledig
ingestemd met de andere werkzaamheden.

Op mijn vraag om iemand van Personeelszaken de rondleiding en introductie van de
nieuwe secretaresse te laten verzorgen heeft zij zelf gezegd dat zij bereid was om dit
te doen.

Voor het aantrekken van de nieuwe secretaresse heeft het bestuur toestemming
gegeven en dit is heel normaal als een nieuwe directeur wordt aangetrokken.

pagina 6 alinea 1
Het bestuur heeft besloten om een nieuw gebouw te betrekken waarin alle units
behalve Museo Tula gehuisvest kunnen worden. Zie uitgebreide documentatie omtrent
vooral de sociale en medische redenen voor een deel van het personeel zie bijlage 4.
Het is toch wel vreemd dat bij het bezichtigen van het gebouw men over het algemeen
zeer enthousiast was over een nieuw, fris en gezond gebouw en lachend rennend door
het gebouw alvast een kamer uitzocht.

Het was ook duidelijk dat enkele personeelsleden helemaal niet blij waren met een op
komst zijnde verhuizing. Heer en meester, eigenlijk Dame en meesteres zijnde in je
‘eigen’ gebouw heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld: controle ontbreekt ten ene male.
Het is te begrijpen dat enkelingen de comfort zone niet willen verlaten en anderen ook
daarmee aansteken.

Ten tijde van het ondertekenen van het huurcontract, in opdracht van het bestuur, was
het niet bekend en ook niet na te trekken dat de huurovereenkomst van Museo Tula
gekoppeld was aan die van het hoofdkantoor aan de Koningin Wilhelminastraat 1.

DEA stelt dat bij verhuizing van het hoofdkantoor naar het nieuwe pand Museo Tula uit
landhuis Knip zal moeten verhuizen. Waar zij dit vandaan haalt, laat zich raden. Nog
een zogenaamde feit om te bewijzen hoe fout ik wel bezig ben.
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Stichting Monumentenzorg met capabele en humane mensen in hun bestuur en
directie hebben helemaal niet gezegd dat Museo Tula moet vertrekken.
Het zou juist zijn om de brief van bedoelde stichting van 15 oktober 2010, (zie bijlage
9) gericht aan uw bestuur, te raadplegen, waarin ook uw brief van 1 september 2010
wordt aangehaald.
De directeur van deze stichting stelde dat de gebruiksovereenkomst niet langer
verlengd zou worden. De brief was aan het bestuur gericht en dus diende het bestuur
actie te ondernemen.

Echter, toen ik een kopie van deze brief had ontvangen, heb ik op eigen initiatief met
de directeur van deze stichting gesproken. De directeur verzocht om andere afspraken
met uw bestuur te bespreken. Derhalve was hij bereid om gezamenlijk tot een
oplossing van deze kwestie te komen en heeft helemaal niet gezegd dat bedoelde unit
moest vertrekken.
Wie dit nieuws heeft rondgebazuind, zonder informatie in te winnen, was te kwader
trouw.

Wederom blijkt dat men over mij heeft gesproken, niet met mij heeft overlegd en
gevraagd hoe de vork aan de steel zat. Ook de expert niet.

Indien deze koppeling bij mij bekend was geweest, had ik het zelf ter hand genomen
en mijn gedachten die ik gevormd had na de gehouden nulmeting, ter tafel gebracht,
om te bespreken.
Echter, daar het mij inwerken door de voormalige in functie zijnde directeur Rosalia
niet doorgegaan is, zoals afgesproken en normaal is in een gezonde organisatie, is er
een heleboel misgegaan.

Om te beginnen met de perceptie van het personeel dat als de voormalige directeur de
nieuwe directeur niet accepteert en bijna nergens met haar gezien wil worden dat zij
de nieuwe directeur ook niet dienden te accepteren.

Indien de inwerking wel correct gebeurd was, dan had het personeel van Museo Tula
geen actie hoeven te ondernemen en helemaal niet als zij zelf bedacht zouden hebben
dat ze eerst met mij konden komen praten voordat zij de straat opgingen.
Trouwens er is actie gevoerd zonder dat met mij is overlegd en mij gevraagd is wat
mijn bedoelingen waren en welke oplossing ik zou kunnen aandragen.
Al direct na mijn algemene nulmeting heb ik het bestuur geadviseerd dat het beter zou
zijn deze afdeling te verzelfstandigen en Museo Tula over te dragen aan de Fundashon
Museo Tula, opgericht door de toenmalige in functie zijnde directeur en tot voor kort
voorzitter van deze stichting.
Deze zelfde visie heb ik ook, op mijn verzoek tot overleg, aan de minister, de heer mr.
E. Wilsoe verkondigd op 1 november j.l.

Ook in deze zaak vindt de expert mijn informatie niet relevant.

Uitgaande van valse geruchten meent de expert te moeten bewijzen, dat, dit op
leugens berustende nieuws, onrust onder de medewerkers nog meer heeft vergroot.

Ongetwijfeld zijn mijn vragen over de gang van zaken in Kas di Kultura, in casu, Museo
Tula, debet aan acties en ontevredenheid.
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Mevrouw Jeanne Henriquez, werkzaam met een dienstverleningsovereenkomst, heeft
uitgaande van een vermeend verlies van Museo Tula een hetze tegen mij ontketend in
Museo Tula.
Zij heeft ongefundeerde informatie aan het personeel, sommigen in dienst en sommige
vrijwilligers, gegeven. O.a. dat zij hun baan zouden gaan verliezen.
Haar handelswijze is echter begrijpelijk in het licht bezien van mijn opmerkingen en
vragen over zaken die niet juist en niet volgens de regels werden gedaan.

Als de acting director, derhalve degene die verantwoordelijk is voor de goede gang van
zaken, ook op financieel en integriteitsgebied, meen ik vragen te kunnen stellen over
zaken die op zijn minst vreemd overkomen, zoals bijvoorbeeld:

1. Overeenkomsten tekenen met personeel terwijl mevrouw Henriquez hiertoe niet
bevoegd was.

2. Donaties aanvragen in naam van Kas di Kultura, waarvan ik niet op de hoogte
was. Het zou geen probleem zijn als ik de informatie had dat zij dit deed, want
dan zou in de financiële administratie dit opgenomen kunnen worden voor een
adequate en correcte bijhouden van de administratie. En dan zou ik weten
waarom om een subsdie verzocht is en, hoe en waarvoor deze besteed zal
worden.

3. De situatie rondom de contracten van medewerkers van Museo Tula zijn zeer
verward, bij een is er sprake van 4 contracten! Verzoeken om opheldering
hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Ditzelfde geld wanneer het
contracten aan derden betreft, in dit geval Fun Bini.

Mijn vragen om informatie en uitleg over de gang van zaken mbt USONA-gelden
werden steevast niet beantwoord. Museo Tula en de administratie van deze gelden zijn
een ondoordringbare vesting gebleken.
Deze gelden worden buiten onze centrale administratie beheerd.

DEA had informatie over al deze zaken van mij gekregen maar heeft toch als expert,
om haar moverende redenen, gemeend mij de Zwarte Piet te moeten blijven
toespelen.

alinea 2
Inderdaad focus ik op bezuiniging en kostenvermindering om de gemeenschapsgelden
zo goed mogelijk te besteden.

Ik werd verweten dat ik wijzigingen heb doorgevoerd. Een van de zaken die ik aantrof
was dat er bijvoorbeeld in het verleden in de Siman di Kulturismo, ook een uitstapje
voor het personeel werd georganiseerd.
Had ik dit niet gedaan dan was dit ook een reden geweest tot staking.

Reeds tijdens de nulmeting heb ik van een groot deel van het personeel gehoord dat
slechts aan bepaalde personen bepaalde vergoedingen, directeursprijzen,
salarisverhogingen werd toegekend.
Aan deze personen heb ik gezegd dat ik helemaal geen toezeggingen kan doen, maar
dat ik na 1 september deze zaken zou uitzoeken.
Na bepaalde gevallen grondig te hebben onderzocht, zijn er inderdaad persoonlijke
zaken van deze personen rechtgetrokken, zoals telefoonvergoeding toekennen en
salarisverhoging in concordantie met hun werk en positie.
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Als expert meent zij in het verslag te moeten opnemen dat de medewerkers na het
maken van een optelsom schatten dat de bezuiniging dus in personeelsreductie gaat
zitten. DEA heeft alle gedachten, meningen, zogenaamde. waarheden van een deel
van het personeel in dit verslag verkondigd.
Al hetgeen haar door mij - met feiten gestaafd - is verteld, is haar, als expert,
ontgaan, dan wel heeft zij dat allemaal opzettelijk weggelaten.

Dit gedrag van de expert loopt als een rode dikke draad door het hele verslag.

alinea 3
De handelswijze van enkele bestuursleden van de ABVO is ook discutabel. Eerst is er
een interne bond, dan verschijnt ABVO ten tonele. Er wordt gesproken over een
dienstgroep, plotsklaps verandert de samenstelling van de dienstgroep, terwijl er ook
de eerste keer helemaal geen verkiezing van de dienstgroepleden heeft
plaatsgevonden. De ABVO zou terugkomen en het gehele proces ondersteunen, maar
is nooit meer verschenen.

Wat een bestuurslid van ABVO wel heeft gedaan, is continu in de media verschijnen en
mij proberen zwart te maken.

Wijzigingen ivm toekennen van telefoonvergoedingen en salarisverhogingen stonden al
op stapel. Dit betrof rechtzetting van scheef gegroeide situaties in het verleden.

Tijdens een gesprek met de heer Heerenveen van ABVO op 18 oktober, stelde hij
terecht dat de normale gang van zaken verder afgewerkt moesten worden en dat ik
zijn toestemming had om alle regels uit het huishoudelijk reglement en de normale
regels toe te passen met betrekking tot hoe een werknemer zich op het werk diende te
gedragen.

Ik loop niet weg en ben zeer bewust van het feit dat zaken altijd anders aangepakt
kunnen worden. Alle verkeerd gelopen zaken in een, zoals DEA zelf schrijft, ongezonde
organisatie, op mijn conto schrijven, accepteer ik echter niet.

De zaken liepen al verkeerd voordat ik een stap in Kas di Kultura had gezet. Door
ongezonde werksituaties en spanningen met enkele managers zijn diverse
medewerkers ziek geworden, gedemotiveerd en depressief geraakt, zaten zonder
hoop, aangezien de indertijd in functie zijnde diecteur er ook niets aan gedaan heeft.

De ARBO was een bekend en vaak gebruikt adres de afgelopen acht jaren voor het
merendeel van het personeel, zelfs degenen die nu beweren, tot mijn komst, in een
voorheen ideale organisatie te hebben gewerkt.

In plaats dat DEA zich beperkt had tot haar opdracht om als een expert te bemiddelen,
en haar Leidraad te volgen van: De betrokkenen gaan samen op zoek naar een
oplossing, meent zij als expert haar eigen subjectieve gang te moeten gaan.
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3.7. De 4 Factoren die geleid hebben tot de huidige situatie

Pagina 6:

1.De relatie vorig bestuur en vorige directeur
Dit is een zaak van uw bestuur.

2.De selectie van een nieuwe directeur
Dit is een zaak van uw bestuur.

3.Het profiel van de nieuwe directeur
Heel bijzonder hoe de expert positieve elementen over mij in een negatief jasje weet
te breien waardoor dynamiek, daadkracht, besluitvaardigheid en positief zelfbeeld
opeens gereduceerd worden tot zeer kwalijke eigenschappen.
Ik ben niet de baas. Toendertijd was dat het Bestuurscollege, thans is dat de Regering
van Curacao, die een bestuur heeft aangesteld om de gang van zaken te leiden. De
directeur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken.

Het zal duidelijk moeten zijn dat er vaak overleg plaatsvindt, zowel gezamenlijk met
de managers op door mij geïnitieerde, genotuleerde werkoverleggen op elke
maandagochtend, die voorheen in de KdK organisatie ontbraken, als op individuele
basis. Ook op de werkvloer wordt er overlegd. Doch als de eindverantwoordelijke naar
het bestuur toe, dien ik bij financiële en organisatorische kwesties de knoop door te
hakken en besluiten te nemen die de organisatie als geheel bevoordelen.
Het is jammer dat niet opgesomd wordt welke al die beslissingen zijn die “zonder
zeggenschap of inspraak” genomen zijn.

Inderdaad neem ik snelle beslissingen, naar mijn idee op dat moment weloverwogen.
Ongetwijfeld zijn er momenten dat ik achteraf meen, dat ik anders had kunnen
handelen.
Het is geheel bezijden de waarheid dat ik niet met medewerkers afstem. Uiteraard zijn
er momenten geweest dat ik dit niet gedaan heb. Moet ik dan voor elk wissewasje met
het gehele personeel afstemmen? Moet ik exorbitante uitgaven accorderen omdat men
dit gewend was terwijl het met minder gemeenschapsgelden ook kan? Moet ik
uitgaven accorderen die helemaal niet nodig zijn en verstandig is om eerst uit te laten
zoeken waarom deze uitgave gedaan moet worden?
Hoe kan een expert stellen dat ik niet met medewerkers afstem zonder een
wederwoord van mij in het verslag op te nemen?
Zelfs een crimineel mag van de rechter zijn zegje doen.

Maar deze expert meent om voor haar moverende redenen, klakkeloos, als expert,
alles te moeten neerpennen, zonder al hetgeen de wederpartij aan haar heeft
toevertrouwd, te moeten weergeven.

Terugblikkend zie ik dat ik in mijn enthousiasme om mijn steentje bij te dragen aan de
culturele dienstverlening op dit eiland ik de communicatiekanalen, naast de
implementering voor het personeel van wekelijkse spreekuren, werkoverleggen,
sociale bijeenkomsten, leermomenten, open-door policy en 24 hr on-call, nog beter in
de gaten had kunnen houden misschien door eerder dan in november met
unitoverleggen te zijn begonnen?
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Bovendien is geduld betonen mijn grootste uitdaging. Wat voor mij langzaam oogt is
voor de ander supersnel.
Na de nulmeting zag ik potentie in deze organisatie en heb ik misschien teveel
verwacht van een deel van het personeel dat gewend was op een ander manier of
niveau te functioneren.

3.8. De introductie en inwerkperiode van de nieuwe directeur

Pag. 7, alinea’s 1 en 2:

Het is een verademing te lezen dat DEA meent dat de kaarten al geschud waren bij
mijn introductie en dat door de invloedrijke relatie van de vorige directeur met het
personeel de nieuwe directeur bij voorbaat al aan het kortste eind trok.
Een verademing omdat hiermee DEA zelf aangeeft waar het probleem ligt.

alinea 3
Dat DEA niets maar dan ook niets met mijn informatie heeft gedaan, blijkt ook hier.
Mij de eindverantwoordelijke noemen toen de heer Rosalia op Cuba zat is kwalijk. Ik
hield de gang van zaken lopende en kreeg instructies van het bestuur.
Indien men meer met mij sprak dan over mij dan zou ik iedereen hebben kunnen
vertellen dat de penningmeester mij instructies had gegeven om alle financiële
documenten nader te analyseren en de vele cheques aan te houden, tot op het bot uit
te zoeken voordat hij ze in handen kreeg om te tekenen.
De toenmalige in functie zijnde directeur gaf opdrachten aan enkele personeelsleden
terwijl hij op Cuba zat. Van deze opdrachten had ik geen weet. Terwijl het bestuur
besloten had dat o.a. zaken betreffende de financiële bedrijfsvoering ook door mij
goedgekeurd moesten worden.
De door het bestuur genomen besluiten in de bestuursvergadering van 21 juni 2010
zijn door de indertijd in functie zijnde directeur niet opgevolgd.
Ik verwerp dan ook die eindverantwoordelijkheid met kracht.

Schandalig is dat ik dit gegeven ook aan DEA heb verteld in een intakegesprek en zij
als expert er niets mee heeft gedaan maar weer tendentieus bezig is.
Zij heeft als expert ook de moed en de durf om te stellen dat ik stukken aanhield
omdat ik ze niet transparant vond.

3.9. Conclusie en aanbeveling van de expert

Pag.7:
Waar DEA schrijft dat het gerezen conflict erg complex is, is dit inderdaad waar. Dit
omdat de zaken niet adequaat zijn opgepakt door het bestuur, ABVO en een deel van
het personeel. Bovendien heeft de nog steeds in dienst zijnde (niet in functie zijnde)
directeur een dikke lepel in de Kas-di-Kultura-pap. Immers, medewerkers stribbelen
tegen en zeggen dat Minister Rene dit en dat heeft gezegd.

Blijkt trouwens ook door het beschikbaar stellen van f. 87.500 voor Tambu- en
Aquinaldogroepen. Managers die van mening zijn dat dit geld (onverantwoord)
opgemaakt dient te worden zodat het restant niet teruggestort hoeft te worden in de
gemeenschapskas.

Het zal wel juist zijn dat er verschil in visie en strategie is. Een directeur is er om een
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visie en strategieen uit te zetten. Dit in goed overleg met de leidinggevenden, in casu
de unit managers en waar nodig ook de coordinatoren. Het uiteindelijk besluit blijft
uiteindelijk wel in handen van de directeur. Dit is een algemeen bekend
managementsprincipe.
Trouwens zo’n besluit moet als een voorstel aan het bestuur gepresenteerd worden,
die uiteindelijk een visie moet goedkeuren.
Managers zijn meer tactisch en de coordinatoren zijn meer operationeel bezig.
In het geval van Kas di Kultura is het niet eens zo ver gekomen om in goed overleg te
bespreken of al het oude gehandhaafd zou worden dan wel een nieuwe visie gecreëerd
zou worden. Reeds op de 7e werkdag meende men in actie te moeten komen en een
walk-out te houden.

Inmiddels heeft iedereen het gehad over mijn plannen om de, door het Bestuurscollege
bij besluit nr 2001/35263, Plan di Maneho genaamd: Rumbo pa independensia mentaal
uit 2001 geschreven door de thans niet in functie zijnde directeur opzij te zetten,
wederom zonder iets aan mij te vragen.

Als expert zou zij zeker moeten weten dat iedereen een andere leiderschapsstijl heeft,
die zelfs door het mannelijke of vrouwelijke geslacht bepaald kan zijn. Meent zij nou
echt als expert dat het bestuur op zoek moet naar iemand met de leiderschapsstijl van
de vorige in functie zijnde directeur en liefst van hetzelfde geslacht?

Het verbaast mij, dat de expert meent dat mijn kwaliteiten mij niet in staat zouden
stellen om mijn leiderschapsstijl fundamenteel bij te stellen. Als de expert zou zij toch
beter moeten weten, nl. dat iedereen in staat is om te leren en zich aan te passen.

Over de door haar als expert bevooroordeelde mening met betrekking tot de mismatch
al door haar in het prille begin (lees: 2de dag) van haar gespreksronde geuit, heb ik
reeds hierboven mijn mening gegeven.

3.10. Mijn persoonlijke Overweging en Conclusies

Ik geef u in overweging om alvorens met deze zogenaamde ‘expert’ mevrouw Philie
van Veen verder te gaan om haar vriendschapsrelatie met een key-person in deze
onverkwikkelde zaak te onderzoeken alsmede haar redenen om aanbevelingen nr. 1:
het ontbinden van mijn arbeidsovereenkomst en nr. 2: het aanstellen van een interim-
directeur of voorzitter managementteam, aan u te geven.

Het zou ook zeer interessant zijn om te onderzoeken of haar verslag hetzelfde zou zijn
geweest als het bestuur niet gewijzigd was. Immers, in haar contacten met de
voormalige voorzitter en met mij was er geen enkele aanwijzing dat zij geen kans zou
zien voor bemiddeling. Ondanks alle aan haar verstrekte vertrouwelijke en gevoelige
informatie.

Zij kwam over als een integere en professionele ‘expert’ die alle situaties aan zou
kunnen.
Professionaliteit in deze kenmerkt zich door beide kanten van de medaille te
presenteren en niet de schuld in de schoenen van slechts één partij te willen schuiven.
Ik verwijs nogmaals naar haar win-win-gedachte, zoals gesteld in haar offerte.
Voor een expert is het volgens mij niet zo moeilijk om in deze organisatie te
bemiddelen.
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Gelooft zij nu echt dat een andere ‘onafhankelijke’ directeur niet dezelfde problemen
zou ondervinden?

Alhoewel u in uw brief stelt: ‘Komo direktiva nos ta kontempla pa sigui e konseho di e
eksperto’, vertrouw ik erop dat uw bestuur, niet op remote control, maar zelfstandig
en weloverwogen een gedegen, rechtvaardig besluit neemt.

Ik breng dit naar voren omdat reeds in september bekend was dat een proces gaande
was om mij te ontslaan. Ondanks dit gegeven en de signalen heb ik mijn
werkzaamheden toch enthousiast gewoon voortgezet.

Ik geef het u mee dat indien de excessen en scheef gegroeide situasties uit het
verleden binnen deze organisatie niet met aandacht en toewijding opgelost worden
door het implementeren van urgente maatregelen zijdens de directie of het bestuur
dan zal er altijd onrust en een sluimerende emotionele vulkaan de acties binnen deze
organisatie blijven beïnvloeden.

Ik stel met nadruk dat ik bereid blijf om met hetzelfde enthousiasme mijn
overeenkomst uit te dienen, daar ik van mening ben dat ik nog steeds met mijn
expertise en energie inzetbaar ben voor deze organisatie.

De expert Philie van Veen is als expert helemaal voorbij gegaan aan de groepsdruk die
onder het personeel heerst. Het zou haar bekend moeten zijn dat de druk die een
peergroup uitoefent op een bepaald persoon of kleinere groep om diens gedrag te
veranderen zodat het overeenkomt met het gedrag van die peergroup, heel groot kan
zijn. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin gebeuren.
In de situatie van Kas di Kultura kan ik dit HEEL goed begrijpen.

Het is niet duidelijk waarom de expert van de opdracht om te bemiddelen is afgeweken
zonder de partijen hierin te kennen. Waarom DEA zaken aanhaalt die niets met de
zaak te maken hebben. Waarom is afgeweken van de offerte waarin sprake is van
bemiddeling.
Immers, DEA schreef zelf op pagina 2 van haar offerte van september 2010.

"De bemiddeling beoogt dat alle betrokkenen tot een gezamenlijke beslissing komen
die gericht is op de toekomst en in het belang van Kas di Kultura. We spreken van een
'win-win' situatie en we spreken niet van 'schuldigen'.

Op dezelfde pagina 2 vermeldt de ‘expert’ onder de kop: ‘Hoe gaat het in Kas di
Kultura?’ dat: “Veel organisaties hebben een donkere kant in de vorm van
machtsmisbruik, geroddel, intimidatie, vriendjespolitiek, sabotage en dergelijke.
Veranderen begint hier met het opruimen van de rommel en met het opbouwen van
enig vertrouwen dat een goede gang van zaken mogelijk is. En men moet rekening
houden met weerstand en ongeloof. “ Men wil best, maar….. Men klaagt en legt de
schuld buiten zichzelf. Pas als ‘de donkere kant’ en de negatieve emoties aandacht
hebben gekregen, ontstaat er ruimte voor verandering. Dat zal niet snel gaan, want
konfiansa ta drenta riba morkoi i ta sali riba kabai.’

Het is gewoonweg onbegrijpelijk, verbazingwekkend en eigenlijk zijn er geen woorden
voor dat deze expert zich laat lenen voor het schrijven van zo’n verslag. Terwijl zij zelf
in haar offerte alle problemen in enkele zinnen beschrijft.
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Dit verslag van de expert drs. Philie van Veen is tendentieus, gebaseerd op roddel en
achterklap, partijdig en ademt overduidelijk een geest van: barbertje moet ten koste
van alles hangen en er moet een interim directeur/extern adviseur aangesteld worden.

4. Nulmetingsonderzoek

Mijn nulmetingsonderzoek in de periode 2 juni tot en met 13 augustus was er
op gericht om de organisatie van KdK in kaart te brengen zoals ik het heb
aangetroffen bij mijn indiensttreding.
Mijn onderzoek bestond uit 7 aandachtsgebieden (zie bijlage 8).

Voor het spectrum van dit rapport zou het te vergaand zijn om over elk
aandachtsgebied uit dit onderzoek uit te wijden, maar volledigheidshalve wil
ik vermelden dat ik in mijn onderzoek ook de afdeling Museo Tula heb
meegenomen en achtte het noodzakelijk om dit onderdeel van KdK wat
nader onder de loep te nemen. Hiervoor is een speciale lijst van
aandachtspunten geformuleerd die de grondslag moesten vormen voor een
aparte nulmeting voor Museo Tula.

Al snel werd duidelijk dat ik na een algemene verkenning van alle
aandachtsgebieden meer aandacht diende te besteden aan het personeel en
de financiële stand van zaken binnen de organisatie.
De interviews vormden een goede basis om de stand van zaken betreffende
het personeel in kaart te brengen. Een audit zou de financiële kant van de
organisatie belichten zodat ik me efficienter en sneller binnen de organisatie
kon inwerken en nog belangrijker met een schone lei kon beginnen.

In dit verband zie het eerder vermelde uit de augustus offerte van DEA:
Alvorens zij dat kan, wil zij een personeelsonderzoek uit voeren om een zo
helder en volledig mogelijk beeld te krijgen hoe alle personeelsleden in hun
functie en in de organisatie staan.

Opvallend is dat de hier door mijn bevindingen, tijdens de nulmeting aan te
kaarten knelpunten voor wat betreft het personeel en de financiële
administratie, bijna allemaal terug te vinden zijn in het verslag van DEA.
Behalve enkelen waar zij wel over geïnformeerd is, niet alleen door mij maar
ook door slachtoffers, maar om onduidelijke niet te begrijpen redenen
gekozen heeft om niet hierover te rapporteren.
Zij vermeldt slechts op pag 5 van haar verslag: Er zijn echter ook
aanwijzingen van enkele zeer verstoorde relaties en in haar bevindingen op
pag 4: Zwakke administratieve organisatie, personeels files niet in orde,
ontbreken van financiële procedures en notulen enz.
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4.1 Personeel

Groot was mijn verbazing en onstentenis na drie weken van gesprekken
voeren, het keer op keer vragen naar basale informatie (en deze nauwelijks
of niet te ontvangen), herhaaldelijk verzoeken om gesprekken met de
directeur (waarvan slechts drie hebben plaatsvonden) en de observatie van
de algemene stand van zaken binnen de organisatie tot een alarmerende
constatering te moeten komen dat ik mogelijkerwijze beland ben in een
ongezonde organisatie. Dit laatste is door DEA zelf beaamd in haar schets
van Kas di Kultura.

Mijn vermoedens waren gebaseerd op de in vertrouwen gegeven informatie
van diverse oude en huidige personeelsleden over de gang van zaken in KdK,
nl.:

1. Favoritisme onder het personeel waar slechts sommigen steeds weer:
groeikansen, vergoedingen en zelfs prijzen ontvangen.

2. Vriendjespolitiek t.b.v. leveranciers, groepen en subsidie-ontvangers.
3. Sexual Harassment verhalen die al jaren circuleren onder het

personeel.
4. Mismanagement waarbij basale operationele uitgaven moeten wijken.
5. Financiële onregelmatigheden waarbij het personeel de dupe wordt.
6. Veel absentisme door ziekte en depressie.
7. Overbesteding voor projecten waar het eiland weinig of geen profijt

aan beleeft.
8. Indoctrinatie en brainwashing tijdens opgeroepen bijeenkomsten.
9. Misleiding en verdraaiing van feiten die leiden tot zwartmakerij van

personeelsleden.
10.Toko’s in de grote toko die in stand gehouden worden door geen of

onvoldoende controlemechanismen.

Uit deze gesprekken zijn vele klachten naar voren gekomen en hebben
verschillende personeelsleden, waarvan 85% van het vrouwelijke geslacht
(met Museo Tula erbij is dit percentage hoger) hun bezorgheid uitgesproken
over vele zaken. O.a. gezondheidsklachten vanwege de ruimte waarin men
zat; effecten van ondergane sexuele intimidatie; het opzij zetten van mensen
van de ene dag op de ander zonder een taak te geven, zelfs hun functie af te
nemen en hen van werkplek te veranderen omdat de directeur in onmin men
hen was; vele scheve verhoudingen; sommigen die werden voorgetrokken en
zelfs financieel bevoordeeld door extra vergoedingen; anderen die al jaren
geen salarisverhogingen hadden gekregen ondanks extra toegekende taken
of gevolgde cursussen ter vergaring van meer kennis voor de uitvoering van
hun werkzaamheden; haat en nijd onderling; collega’s die mekaar niet
groeten; of die de label “loko” opgespeld hebben gekregen of zelfs zwart
werden gemaakt.

Zeer gealarmeerd door deze niet verwachte onthullingen die vaak gepaard
gingen met huilbuien of gevoelens van onderdrukte boosheid, verslagenheid
en machteloosheid, nam ik direkt contact op met het bestuur. Uit gesprekken
bleek dat diverse leden van het oud bestuur al vaker gehoord hadden over
het bovenstaande en er zelfs vergaderingen gehouden zijn met
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personeelsleden die harde bewijzen gepresenteerd hebben van hetgeen
plaatsvond in KdK.
Op 8 juli 2010 werd er een urgente bestuursvergadering bijeengeroepen
waarin ik de stand van zaken nogmaals besprak met het bestuur. Namens
het bestuur bood de voorzitter haar verontschuldigingen aan omdat ik vooraf
niet geïnformeerd was over de wantoestanden binnen de KdK.

4.2 Financiën

De eerste indruk die ik kreeg van hoe men met financiën omging binnen Kdk,
was tijdens de voorbereiding voor het Festival del Caribe in Cuba en later ook
bij de Dia di Bandera-viering.
Het leek wel alsof men met monopoliegeld omging en niet met
gemeenschapsgeld van hard werkende mensen.
Er was sprake van een heel ver te zoeken besef dat een begroting gemaakt
werd om:

1. Een duidelijk en accuraat beeld te krijgen van de uitgaven.
2. Kosten te kunnen monitoren en in de hand te houden via

budgetcontroles.
3. Tijdig in te grijpen om kostenbesparing te waarborgen.

Kortom de kennis en basisprincipes van financiële kostenbewaking bij
uitvoering van projecten is een fata morgana bij de samenstellers van de
begrotingen en degenen die het financieel beheer van de organisatie in
handen hadden.

De Festival del Caribe begroting en de begroting van de Dia di Bandera-
viering werden constant aangepast en verhoogd, belangrijke onderdelen
vergat men erin te verwerken en op den duur liet men de zaken maar op hun
beloop.

Mijn vragen hierover werden niet door iedereen in dank aangenomen. Vooral
niet toen ik eerlijkheidshalve liet doorschemeren dat de beide begrotingen
niet realistisch waren.

Om zicht te krijgen op de financiële gang van zaken vroeg ik om een Swot-
analyse (zie bijlage 10) van de afdeling financiën doordat er mijns inziens
sprake was van onzorgvuldige omgang met gemeenschapsgelden, zoals:

- Op 1 dag worden er maar liefst 21 cheques gevoid.
- Begrotingen die de realiteitszin overschrijden.
- Kosten bewaking en bezuinigingsmechanismen werden nergens

toegepast.
- Er was geen controle op voorraden of in het magazijn.
- Onderhoud van auto’s, de gebouwen, en apparatuur liet veel te

wensen over.
- Het zeggen dat indexering is uitbetaald terwijl in feite een loontrede is

toegekend, zelfs dat vanaf 2007 geen indexering is uitbetaald.



27

In een scala van emails, rapporten en brieven vroeg ik het bestuur om een
audit en ook weer tijdens de vergadering van 8 juli j.l. om de financiële
situatie van de organisatie in kaart te brengen zodat ik met een schone lei
kon beginnen en zo structuur en protocollen kon neerzetten.
Diverse besprekingen zijn gevoerd met de penningmeester om opdracht te
geven tot een audit, helaas zonder resultaat. Uiteindelijk gaf de
penningmeester pas in augustus toestemming om na 1 september op zoek te
gaan naar een bedrijf die de audit kon verrichten en dat deze kwestie des
directie beschouwd kon worden maar in een latere fase uitgevoerd diende te
worden wanneer ik de acting director was.

Ik besloot al in een vroeg stadium een Swot-analyse aan te vragen om de
knelpunten binnen de financiële unit direct na mijn aantreding recht te
kunnen zetten. De enige persoon met voldoende financiele kennis en
ervaring binnen de organisatie was al enkele jaren op een zijspoor gezet.

Met haar rehabilitatie als manager na mijn aantreding is zij in september
begonnen met het installeren van werkprotocollen inzake controle op
budgetbewaking, benzinegebruik, zegelaankoop, telefoonkaarten, overtime
en time-back, maaltijdbonnen, overmatig gebruik van toners, papier,
schoonmaakmiddelen, drank e.d.
De financiële organisatie WinWin Accounting en Management Services, die
vanaf 2006 tot taak heeft de interne controle binnen de organisatie te
verrichten, is het na vier jaar begeleiden van de medewerkers in deze
afdeling nog niet gelukt om zelfstandige financiële werkuitvoering te
garanderen en schijnt niet echt geïnteresseerd te zijn om hun expertise over
te brengen op deze jongelui.

Niet alleen heeft de huidige manager de juiste kwaliteiten en volwassenheid
om te kunnen omgaan met 3.4 miljoen gemeenschapsgeld maar zij heeft ook
de ervaring, moed, durf en de wilskracht om waar transparantie ontbreekt
deze in te voeren en iedereen, ook de direkteur te wijzen op toepassing van
de correcte financiële procedures.

Om meer helderheid voor mezelf te verschaffen heb ik per 1 september de
tussentijdse cijfers laten uitdraaien (zie bijlage 11) en tevens door steeds
vragen te stellen aan de interne controleur meer grip te krijgen op hoe de
organisatie financieel draait en wat de optimale handelswijze of protocollen
dienen te zijn (zie bijlage 15). Samen met de manager financiën is begonnen
met het opstellen van een financieel beleid.
Thans ligt er nog steeds een verzoek uitgegeven door Dienst Cultuur en
Educatie voor een SOAB onderzoek op tafel om uitgevoerd te worden.

Het was gebruikelijk om achter te lopen met de betalingen van belastingen,
van de sociale premies en betalingen aan leveranciers. Zelfs zijn er
aanmaningen en dwangschriften door deurwaarders afgeleverd. Nog in
november blijken er achterstallige rekeningen van o.a. april, mei en juni te
bestaan.
Volgens informatie van financiële medewerkers was er geen geld om deze te
betalen omdat men naar Cuba moest gaan.
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4.3. De Drie Stichtingen binnen Kas di Kultura:

Binnen de Stichting Kas di Kultura opereren nog 3 andere stichtingen.
Frappante belangenverstrengelingen die kunnen leiden tot wat de DEA zelf
aangeeft in haar verslag: in de relatie tussen de stichtingen en de
“moederorganisatie” zit het risico van onvoldoende transparantie.

Onvoldoende transparantie kan leiden tot gesjoemel.

Onvoldoende transparantie kan zeker het geval zijn wanneer twee van de
managers zelf de voorzitters zijn van twee van de stichtingen, de nog steeds
in dienstzijnde/niet in functie zijnde direkteur zelf ook tot voor kort de
voorzitter was van een van de stichtingen en de ene koordinator van KdK
publiekelijk als direkteur van een van de stichtingen bekend staat en een
financiële medewerker ook de penningmeester is van een van de stichtingen.

Onvoldoende transparantie is m.i., net als DEA zelf aangaf op pagina 4 van
haar verslag, een groot risico omdat in een project als Festival del Caribe
(hieronder meer details) waarbij de ene Stichting de door Kas di Kultura
geworven donaties onder haar beheer krijgt en de financiële medewerker van
KdK de gelden voor dit zelfde project administreert. En dan weer bij deze
stichting als penningmeester moet gaan controleren welke de in KdK
geadministreerde gelden zijn, die nog overgemaakt dienen te worden naar de
stichting. Bij deze gang van zaken zal iedereen het spoor bijster zijn.
Misschien is deze gang van zaken wel eerder regel dan uitzondering voor
deze organisatie daar de huidige vice-voorzitter van het KdK bestuur ook zelf
weer bestuurslid is van een van de stichtingen die binnen KdK opereren met
als een van de managers als voorzitter.

Bovendien dragen alle drie de stichtingen namen van afdelingen of projecten
binnen KdK (Fundashon Promoshon, Stimulashon Kultura Korsou,
Fundashon Interkambio Kultural, Fundashon Museo Tula ) en schept deze
wirwar van stichtingen een volkomen onduidelijke situatie, wanneer een
donatie gegeven wordt aan Kas di Kultura voor een bepaald project. Het is
dan niet duidelijk of deze donatie naar KdK gaat of naar een van de drie
andere stichtingen.
Gebruikelijk is dat indien een cheque in KdK is ontvangen, op naamgesteld
van Kas di Kultura en Museo Tula, een medewerker van Museo Tula de
opdracht krijgt van mw. Henriquez om een door KdK uitgeschreven cheque
te komen halen voor deze binnengekomen donatie, ik verwijs hierbij naar
hetgeen eerder opgemerkt is.
Het spreekt voor zich dat iedere stichting dan in naam van KdK fondsen kan
lopen werven zonder dat deze in de kas van KdK terecht komt.

In dit kader zijn er diverse zaken die aandacht en optreden vereisen zoals de
controle over de besteding van de USONA gelden, de inkomsten van Museo
Tula entrees en de andere sponsorgelden van Museo Tula, de inkomsten van
de verkoop van reistickets aan het publiek voor de reis naar Cuba.

Terecht dat de penningmeester van het vorig bestuur absoluut geen
toestemming wilde geven om de 250.000 gulden subsidie voor het Cuba
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project over te hevelen naar de Stichting Fundashon Interkambio Kultural
met een van de KdK managers als voorzitter daar KdK geen enkele
samenwerkingsovereenkomst had met deze stichting behalve dat de stichting
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat op het adres van KdK, de
manpower, electra,water, apparatuur etc van KdK gebruikt zonder een aan
mij bekend officieel schrijven hierover.

Geacht bestuur u ziet diverse zaken die extra aandacht vereisten voordat er
sprake was om de huidige acting director met een schone lei te laten
beginnen.

4.4 Festival del Caribe in Cuba

Zoals ik u tijdens de vergadering uitlegde, heb ik in herhaaldelijke
opdrachten van de penningmeester gehandeld, nadat ik pas na 3 weken in
dienst, al grote hoeveelheden geld via cheques voor het culturele festijn in
Cuba samen met hem moest tekenen zonder heldere onderbouwing. Het leek
mij een logisch verzoek van een verantwoordelijke penningmeester, daar het
uitgeven van gemeenschapsgelden, verantwoord dienen te gebeuren.

Gelezen de SWOT-analyse van 29 juni 2010, opgesteld door WinWin
Accounting en Management Services is het achteraf niet zo moeilijk te
bedenken waarom de penningmeester mij vroeg om de uitgaven beter uit te
zoeken, alvorens hem de cheques ter tekening aan te bieden. Gezien de
hierboven vermelde knelpunten binnen de financiële afdeling.

Het eerste project waarmee ik te maken kreeg als acting director toen de
heer Rosalia op 24 juni naar Cuba vertrok was Festival del Caribe. Het
festival was opgedragen aan Curaçao waardoor het noodzakelijk was een
delegatie van artiesten naar Cuba te sturen om diverse onderdelen van de
curaçaosche cultuur te presenteren.

Tijdens de afwezigheid van dhr. Rosalia heeft de heer Snel, toenmalige
penningmeester van Fundashon Kas di Kultura, mij verzocht om, omdat er
nergens de verantwoording voor de betalingen te vinden waren, diepgaand
alle betalingen uit te zoeken en geen cheques aan hem te sturen voor
ondertekening, zonder dit gedaan te hebben.

Ik was pas drie weken in de organisatie en dacht dat dit de normale gang
van zaken was. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden is mij toen
gebleken dat er op 5 juli 2010 f. 72. 800 op raadselachtige wijze op de credit
card van de toenmalige in functie zijnde, op dat moment in Cuba
verblijvende directeur, was gestort.

Sailliant detail is dat een medewerker naderhand aan de toenmalige
penningmeester heeft verklaard dat zij dit per abuis heeft gedaan!

Deze opdracht heeft zich tegen mij gericht en volgens mij kwaad bloed gezet
bij het personeel, die moeilijk in staat bleek antwoord te geven op mijn
vragen omtrent de enorme som gelden die gemoeid waren met dit project,
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de niet kloppende begroting, de besteding van €45.000 van de
Mondriaanstichting en diverse andere donaties van lokale bedrijven.

Zoals reeds elders in dit verweer gesteld was er een heleboel verkeerd met
de financiële procedures.

Bij terugkomst van de direkteur heeft hij nimmer contact met mij
opgenomen en iedere poging van mijn kant om contact met hem te krijgen,
telefonisch, via email of boodschappen via zijn secretaresse werden niet
gehonoreerd. Zelf is het zo dat hij naar een ander gebouw verhuisde en pas
uit het rapport van DEA kreeg ik de bevestiging dat dit was om mij te
vermijden daar hij boos was omdat ik de opdracht van de pennigmeester om
de uitgaven van Festival del Caribe te controleren, had opgevolgd.

Naderhand vroeg de toenmalige in functie zijnde directeur om een aparte
onderhoud met de penningmeester waarbij ik niet aanwezig mocht zijn
hoewel dit anders was afgesproken tijdens de bestuursvergadering op 21 juni
2010, namelijk dat wij samen alle besluiten met betrekking tot het personeel
zouden nemen, alsmede met betrekking tot de organisatorische en financiële
bedrijfsvoering.
Dit en de salarisverhoging, zonder mijn accordering, op 6 augustus 2010
voor twee medewerkers was kenmerkend voor de relatie die er heerste
tussen de heer Rosalia en mijn persoon.

5.Verhuizing naar de Bargestraat

Reeds in paragraaf 1.3 is melding gemaakt van mijn rapport over onze
huidige onderkomens dat aan uw voorgangers is overhandigd op 8 juli 2010,
en aan u in mijn rappport: Bieu ta bira Nobo, Nobo ta bira bieu aan u op 10
november en dat hier wederom wordt bijgevoegd. Hierin heb ik zeer duidelijk
uit de doeken gedaan het waarom van mijn voorstel aan het toenmalige
bestuur, dat het besluit tot de aankomende verhuizing genomen heeft.

Behalve de fysieke, menselijke, medische, psycho-emotionele en
veiligheidsfactoren ten grondslag aan mijn advies om op zoek te gaan naar
een nieuw gebouw, woog de kostenbesparing van het samenvoegen van
personeelsleden zwaar mee. Met name de aspecten controle van
productiviteit, energie-en telefoongebruik. Op de lange duur zouden er
duizenden guldens bespaard kunnen worden.

Tevens zijn er al uitgewerkte plannen om de gebouwen rendabel te maken
zodat ze bij kunnen dragen aan het genereren van inkomsten voor KdK door
bijvoorbeeld zaalhuur, huur van expositieruimte en zelfs voor activiteiten.

De kostenbesparing is direkt ook door te trekken naar het in-house
organiseren en uitvoeren van activiteiten op de circa 1000 m2 gebouwen
oppervlakte en meer dan 6000 m2 terrein oppervlakte.

Op 2 september 2010 heeft het bestuur mij gemachtigd om alle handelingen
omtrent ons nieuwe onderkomen met NV Stadsherstel te regelen.



31

De plannen rondom de verhuizing werden al op 3 september met het
personeel besproken en hierna werd er een verhuiscommissie geinstalleerd
bestaande uit 4 personeelsleden en twee free-lancers.

De eerste vergadering vond plaats op 10 september. Hierna volgde het
voorontwerp van een verhuisplan en draaiboek, vergaderingen met de
architect voor de inrichting van de ruimtes en diverse besprekingen met de
aannemer en NV Stadsherstel.

De eerste exposities voor Galeria Kas di Kultura januari 2011 zijn al geboekt
en wij hebben nu al toegang tot het gele gebouw. Het roze gebouw wordt op
1 februari opgeleverd.

Al het bovenstaande is reeds uitgebreid besproken met Minister Wilsoe
tijdens een onderhoud op 1 november j.l. en de grootse plannen voor
Scharloo als een in glorie herstelde prachtige stuk cultuurhistorische
binnenstad is alom bekend.

6. Verweer brief van personeel
bijlage 14

Op uw verzoek hierbij mijn reactie op de brief van de personeelsleden.
Allereerst wil ik duidelijk stellen dat de werknemers van Museo Tula behalve
één persoon niet in dienst zijn van de Kas di Kultura maar
dienstverleningsovereenkomsten hebben, of onduidelijke overeenkomsten
zoals een medewerker die 4 verschillende overeenkomsten heeft of een
ander waarvan de gelden door Usona vergoed worden maar door KdK
voorgeschoten. De rest van de personen werkzaam bij Museo Tula vallen
onder projecten plan edukashonal, gefinancierd door de Usona, koperativa
activiteiten enz. De naar voren gebrachte stellingen opgetekend in een brief
van het personeel van 21 oktober j.l. en NIET 22 oktober zoals vermeld in uw
brief, zijn in totaal 12 punten waarvan ik de nummering ad. 1 t/m ad.12 zal
aanhouden bij het beantwoorden.

Ad.1: Het is mij niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.
a. Doelt men hier op het beleidsplan uitgestippeld en aangenomen door

de overheid? Dan is het antwoord dat ik als direkteur conform de
richtlijnen van de overheid het cultuurbeleidsplan: ku rumbo pa
independensha mental, volg.

b. Doelt men hier op wat in de statuten van de Stichting Kdk onder
artikel 10 lid 1 t/m 6 genoteerd staat dan dient men deze vraag te
richten aan het bestuur.

c. Doelt men op contractuele verplichtingen mijnerzijds dan dient men
deze naar logika, ratio, billijkheid en redelijkheid niet na nauwelijks
pas 1 maand en 3 weken na mijn aantreden als directeur te
verwachten.

d. Geen enkel personeelslid heeft mij vragen gesteld over een actieplan.
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Ad. 2: Dat men hier schijnt te denken dat ik op de hoogte dien te zijn van
wat het bestuur ooit eens mogelijkerwijs heeft medegedeeld aan het
personeel omtrent hoe mijn werkwijze eruit dient te zien, kan ik onmogelijk
verantwoordelijk voor gehouden worden, daar ik simpelweg hiervan niet op
de hoogte ben en ook door geen enkel bestuurslid over zulks waarschijnlijk
gemaakte beloftes ben ingelicht.

Ad. 3: Dat men van mening is dat ik vanuit een begroting van 100.000
guldens voor Kulturismo op advies van een manager hiervan f. 61.000 moest
weghalen om aan de door haar goedgekeurde mediaplan te besteden voor
promotie van een 1 week durende activiteit, terwijl er tientallen aanvragen
voor subsidies en interne activiteiten betaald dienen te worden uit diezelfde
100.000, lijkt mij te bizar om te verwoorden.

Nimmer heb ik beweerd dat reclame via een mond-op-mond systeem diende
plaats te vinden, maar wel dat bovenvermelde manager haar begroting
diende aan te passen en terug te brengen tot onder 20.000 guldens.
Kulturismo was redelijk goed bezocht. Dit ondanks de massale absentisme
door ziekte, ontevredenheid, en sabotage van het personeel.
Men heeft alles uit de kast getrokken om mijn eerste project als directeur te
laten falen. Gelukkig voor enkele trouwe medewerkers met
verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit hoog in het vaandel en met
behulp van zeer gedisciplineerde free-lancers is het gelukt om een mooi
kwaliteitsproduct aan het volk te presenteren.
Deze zelfde werkwijze werd weer toegepast bij de viering van 10-10-10.

Ad. 4: Misschien haalt men hier de zaken een beetje door elkaar daar het
merendeel van het personeel niet aanwezig was om de zogenaamde
“esfuerso” te investeren gedurende de hele kulturismoweek.

Het publiek hoefde nergens te betalen voor een activiteit. Stenthouders voor
de activiteit marshe di artesano, waarvoor de KdK alle promotie doet, tenten
verzorgt, stoelen en tafels, zelfs drinken en hapje, gaven een bijdrage in de
kosten van 50 guldens per stent. Ze waren allen zeer tevreden hiermee
omdat wij aan hun de mogelijkheid geboden hebben om georganiseerd en
met shows hun verkoopkracht te vergroten waardoor ze flink hebben kunnen
verdienen op 25 september tijdens de markt voor het postkantoor Punda.

Het is onbegrijpelijk hoe men denkt dat KdK handen vol geld zou moeten
uitgeven zodat handelaren geld kunnen verdienen, van diverse shows
kunnen genieten, hun waar gepromoveerd kunnen krijgen en dat wij voor de
kosten moeten opdraaien. Als zakenlui hebben ze het zeer gewaardeerd dat
zij voor zo weinig een fantastische verkoopdag konden beleven.
Op 24 september organiseerden wij een Gala-avond genaamd Extravaganza
Kultural, die heel goed bezocht werd. De show was voor het merendeel zo
spectaculair dat 90% hiervan direkt gebruikt werd voor de 10-10-10 viering
op het Brionplein.
Bedrijven en ook individuelen konden deze activiteit sponsoren met f. 25,- of
een veelvoud hiervan. Hiervoor ontvingen zij kaartjes voor de entree om van
een spetterende show, diverse lekkere hapjes en een open-bar te genieten.
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Ad.5: Niet alleen hebben er verschillende gesprekken met het personeel
inclusief managers plaatsgevonden en zijn er genoeg memo’s verzonden,
maar om het weer eens helemaal op een rijtje te krijgen is er reeds op 7
oktober een kompleet rapport (zie bijlage 12), op verzoek van ABVO, naar
hun verzonden, met beantwoording van alle vragen dat een deel van het
personeel elders gesteld heeft, maar nooit aan mij, voordat zij overgingen tot
actievoering.

Dat managers bepaalde informatie uit de managersvergaderingen niet
doorspelen naar hun medewerkers kan niet op mijn conto worden gezet.
Graag zou ik willen weten waarnaar men refereert, wanneer men het heeft
over spendering van geld aan zaken die niet belangrijk zijn? Doelt men hier
op het remodeleren van de vroegere directeurskamer zodat de managers,
het bestuur en bezoekers kunnen vergaderen? Of doelt men op het
verfraaien van de gebouwen met een plantje her en der. Ik verwijs nogmaals
naar het rapport: Bieu ta bira Nobo, Nobo ta bira Bieu, opgesteld voor de
ABVO (zie bijlage 12).

En natuurlijk moest er bezuinigd worden. Bijvoorbeeld op de telefoonkosten,
die van f. 15.000 gedaald zijn naar f. 9.000, van hoge kosten voor
administratieve en schoonmaakmiddelen, telefoonkaarten, en benzinegelden.

Ad. 6: Het is volstrekt niet duidelijk waarop men zich hier baseert. Praat men
vanuit architectonische kennis, bouwkundige kennis of is dit maar giswerk?
De ligging van de nieuwe gebouwen is zeer centraal en vormt deel van de
gehele renovatie en nieuwe opleving van een zeer historisch stuk Scharloo.
Bijna iedereen in Scharloo is op de hoogte van de grote veranderingen die op
komst zijn in deze buurt.

Overal wordt er gewerkt om binnen het komend jaar een zeer authentiek
stuk binnenstad in volle glorie te doen herrijzen. Dit hele plan is uitvoerig
besproken met het hele personeel tijdens en na de presentatie van de
nieuwe locatie.

Een locatie die multifunctioneel en met voldoende ruimte voor een
amfitheater, kleedruimte, personeelskantine en andere publieksruimte kan
gaan dienen en waardoor wij jaarlijks veel geld gaan besparen.
Tevens parkeerproblemen zullen voor altijd verholpen worden nu er
voldoende ruimte hiervoor bestaat.

a. Hoe komt men er precies bij dat KdK niet in twee gebouwen van
samen bijna 1000 m2 past en op een terrein van meer dan 6000 m2?

b. De nieuwe locatie is op steenworp afstand van de huidige 3 locaties.
En als jongelui het voor elkaar krijgen om vanuit de stad naar de
bibliotheek te lopen dan vormt het geen belemmering om op hun
jonge beentjes naar een locatie te lopen die dichterbij ligt.

Ad.7: Hoewel te belachelijk om er op in te gaan, moet gezegd worden dat de
hier gevolgde gedachtengang zo kronkel en misleidend is dat het triest is dat
men zulke onwaarheden verkondigt en onrust onder de collega’s veroorzaakt
en de publieke opinie negatief beinvloedt.
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Dit alles zonder met mij als direkteur te praten, of zonder met de Stichting
Monumentenzorg te praten maar slechts conclusies te trekken die op loze
argumenten gestoeld zijn.

a. Waarom denkt men dat Museo Tula moet ophouden te bestaan?
b. Is het opstellen van een nieuw contract los van het hoofdkantoor

bij niemand opgekomen.
c. In het contract van het hoofdkantoor van of Museo Tula zijn er

geen verwijzingen naar elkaar gedaan.
d. Waarom bomboshi-actie voeren en niet eerst praten?

Ad. 8: Welke zijn de veranderingen geintroduceerd na 13 september 2010?
Graag vermelding hiervan.

Ad. 9: Bijna de helft van degenen die hier menen redenen te hebben om
andere collega’s zwart te maken, waren enkele jaren terug niet in dienst van
deze organisatie of zijn pas enkele maanden in dienst van Kas di Kultura.
Dan is het ook raar dat zij allerlei assumpties menen te moeten maken. Het
was aan te raden dat ze in deze alle bewijsstukken en gangen naar het
gerecht verzameld zouden hebben en deze aan mij hadden voorgelegd. Dan
zou ik elke verkeerde beslissing direkt hebben teruggedraaid.

Ad. 10 : Naar wie wordt hier verwezen? Met concrete informatie kan ik de
juiste reactie geven.

Ad. 11: Naar wie wordt hier gerefereerd? ? Met concrete informatie kan ik de
juiste reactie geven.

Ad. 12: Een nieuwe direkteur hoeft niet dezelfde handelswijze in casu het
uitvoerend beleid te hanteren of juist niet te hanteren zoals de toenmalige in
functie zijnde direkteur deed. Er zijn verschillende besprekingen gehouden
(zelfs over en weer op schrift) tussen de huidige direkteur en de 2
koordinatoren. Het laatste onderhoud was voor koordinator Museo Tula op 16
november en met de koordinator facilitaire dienst op 22 november en weer
eens op 23 november met zijn hele team erbij.

Ad. 13 : Met wie is er op onbehoorlijke wijze gesproken of wie is door mij
beledigd. Wat is hun precies gezegd en op welke datum? Misschien aan te
raden dat deze slachtoffers een kort verslag op tekenen met hun bevindingen
in deze. ? Met concrete informatie kan ik de juiste reactie geven.

Sommige punten lijken erbij gehaald te zijn om de ontevredenheid zo
gigantisch mogelijk te laten lijken.

De brief van een deel van het personeel reflekteert niet de mening van het
gehele personeel. Causale verbanden tussen zaken die zogenaamd in gevaar
zijn binnen de KdK organisatie worden niet aangetoond, bijvoorbeeld het
tijdschrift van de KdK is het hele jaar niet verschenen. Ligt dit aan het feit
dat ik als directeur ben aangesteld op 1 september? Het eindejaarsfeest van
31 december 2010 wordt op de datum 21 oktober van deze brief al als
gefaald betiteld, met mij nogmaals als de mogelijke toekomstige boosdoener.
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Opvallend is dat mw. Philomena van Veen van Dea Consult en deze
personeelsleden tot dezelfde ongefundeerde conclusies komen.

7. Slotwoord

Geacht bestuur, tot slot het volgende.

Bestuur

Bij brief van 15 oktober 2010 heb ik vernomen dat tot voorzitter van Kas di
Kultura is benoemd, de heer Martinus Arion en tot bestuurslid, de heer
Elstak. In deze brief werd verzocht om een verslag. Bij brief van 20 oktober
heb ik gevraagd welk soort verslag. Waarna ik in een brief van 21 oktober
een verzoek kreeg voor een aantal documenten, die ook voor zover mogelijk
geleverd zijn.

Op 29 oktober heb ik de heren Martinus Arion en Elstak voor de eerste keer
eventjes gezien, toen zij de vergaderzaal kwamen bekijken voor een
bestuursvergadering op de 30e oktober, zonder mijn deelname.

Toen hebben de heren Martinus Arion en de heer Elstak mij ook uitgenodigd
voor een vergadering op 2 november.

Vanwege Tomas werd de vergadering verzet naar de 3 november.

Op de 3e november werd deze vergadering telefonisch tot nader orde
afgezegd.

Op 8 november ontving ik een uitnodiging, gedateerd 6 november, voor een
vergadering op de 10e ter bespreking van het verslag van DEA Consult.
Deze vergadering is ook gehouden, enkel en alleen naar aanleiding van het
verslag.

Op 12 november heeft de heer Martinus Arion mij telefonisch om advies
gevraagd over wat hij moet doen met de situatie die niet werkbaar is. Ik heb
hem geantwoord dat hij mijn brief met een commentaar over het bewuste
verslag zal krijgen.

Op dezelfde dag heb ik mijn reactie bij hem, zoals door hem verzocht in de
bus gestopt. In deze brief verzocht ik om een vergadering.

Toen ik na een week niets gehoord had, heb ik op 19 november wederom om
een vergadering gevraagd.

Bij brief van 23 november, persoonlijk bezorgd door de heer Elstak, werd ik
terecht gewezen en verwezen naar de statuten inzake oproepingen voor
vergaderingen en verzocht de vergaderzaal klaar te maken voor een
bestuursvergadering op 1 december, waarbij ik niet aanwezig hoefde te zijn.
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Op 2 december is aan mij een brief overhandigd door de heer Elstak en
mw. De Freitas in verband met de non-actiefstelling

Tot zover enkele van de contacten met uw bestuur.

U schrijft in uw brief van 2 december dat er veel onrust onder het personeel
heerst en dat de werkzaamheden niet lopen zoals het zou moeten. Ik werd
op non-actief gesteld en ik moest mij verweren.

Ik heb helemaal geen kans gehad om u over de gang van zaken binnen Kas
di Kultura te informeren. Wij zijn nooit met elkaar in discussie gegaan noch
over onrust, noch over de zaken die er werkelijk toe doen, nl.: een waslijst
van urgente beleidszaken.
Uw bestuur heeft gehandeld op het-horen-zeggen en een discutabele rapport
van een ‘expert’.
Dit is onaanvaardbaar dat een verantwoordelijk bestuur zo met een
personeelslid omgaat.
Ik protesteer dan ook met klem tegen deze handelwijze.

Financiën

Het is evident, dat de bezem door alle procedures en vooral die van
financiële aard gehaald moet worden. Het kan zo niet langer doorgaan. Er
moet nu eens eindelijk een gedegen audit naar de financiële administratie
over de afgelopen jaren door een onafhankelijke en betrouwbare accountant
plaatsvinden, die met voorstellen moet komen om de financiële administratie
te professionaliseren.
De Financieel Manager is, zoals reeds vermeld, al begonnen om protocollen
e.d. te reviseren cq op te zetten.

DEA

”Profiel van Philie van Veen, gepubliceerd op haar website
Kennis en vaardigheden
Ik ben een pusher en een vormgever, krijg zaken goed op de rails en ben in
staat de juiste mensen bij werk te zoeken, ook onervaren mensen. Ik kan
goed (bege)leiding geven, ook in weerbarstige situaties. Ik kan sterk
optreden als facilitator, (dag)voorzitter, procesbegeleider en coach. In
onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten ben ik analytisch, gedegen en
gestructureerd. Mijn kennis en vaardigheden liggen vooral op het terrein van
beleidsontwikkeling, draagvlakontwikkeling en invoering van (nieuwe)
processen, systemen, methodieken en instrumenten.”

Wat mij in hoge mate verbaast, is, dat mevrouw Philie van Veen, ondanks
haar heel professioneel ogende profiel en de zeer positieve adviezen omtrent
haar werk, betrouwbaarheid en integriteit, geen kans zag om te bemiddelen.
In een proces die daadwerkelijk op 4 oktober 2010 begon met de gesprekken
met een 10-aantal personeelsleden en eind oktober eindigde met het verslag.
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Na haar gesprekken met de personeelsleden heeft zij nooit en te nimmer
feedback gehouden, informatie om de door haar verkregen informatie te
verifiëren, opgevraagd.
Laat staan enige vorm van bemiddeling.

Door de aangenomen stellingen van DEA was mijn vertrouwen in de mens
enigszins geknakt. Omdat ik zeker geloof dat DEA had kunnen bemiddelen.
Het is toch zonde dat zij ook door de ongezonde organisatie die zij zelf
beschrijft, is opgeslokt.

Positieve wending

Tijdens een vergadering vóór 1 juni 2010 heeft de toenmalige in functie
zijnde directeur in een personeelsvergadering verkondigd dat ik een
makamba pretu ben, een zakenvrouw, ik KdK als een business zal gaan
leiden en dat het bestuur niet heeft meegewerkt om de inwerkingsperiode
langer te laten zijn omdat hij de nieuwe directeur zou gaan vergiftigen met
zijn ideeën.

De roddels, achterklap en onwaarheden begonnen al voordat ik in dienst
trad. Het bestuur had mij verzocht om uiterlijk 1 mei 2010 in dienst te
treden. Juist om een langere inwerkingsperiode te hebben.
Omdat ik mijn privezaken netjes wilde afhandelen, heb ik het bestuur
verzocht om later in dienst te treden.

Uit de door mij aangehaalde voorbeelden blijkt heel duidelijk dat mijn komst
naar Kas di Kultura al vóór 1 juni 2010 besmet was, zonder dat ik er enige
weet van had.

Deze besmetting, te zamen met mijn dynamiek, zo u wilt, om met de expert
te spreken, mijn wervelwindachtige manier, mijn ongeduld om de organisatie
goed te zien draaien, en vooral mijn drang om de gemeenschapsgelden op
een verantwoorde manier te beheren, hebben ertoe geleid dat de
hoofdrolspelers tegen mijn komst (zie Extra van 26 maart j.l.) vrij spel
hadden. Bovendien heeft de politieke machtswisseling ook hiertoe
bijgedragen.

Getuige het zonder mijn medeweten, overleg of participatie, toekennen van
f. 87.500,– door de niet-in-functie-zijnde-directeur, doch nog-steeds-in-
dienst-zijnde directeur van Kas di Kultura, thans achter de schermen de
dienstuitmakende Minister van Cultuur.

Ik uit mijn oprechte bezorgdheid over de mogelijkheid dat de excessen die al
jaren gangbaar zijn in onze culturele organisatie gewoon doorgang zullen
vinden. Omdat gevoelens en spanningen uit het verleden, opgemerkt in
hoofdstuk 3.6, nog steeds op de werkvloer een rol spelen, met name omdat
het nog steeds gaat om dezelfde problematische actoren in leidinggevende
posities. De slachtoffers voelen zich nog meer dan in het verleden
machteloos omdat ze bang zijn om hun baan kwijt te raken. Mijn interventie
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in deze kwestie heeft door de ontwikkelingen nog niet tot definitieve
resultaten geleid.

Het is derhave zaak om een halt toe te roepen aan de excessen.

Dit in het belang van de gemeenschapsgelden hiermee gemoeid, het publiek
en vooral het personeel.
Voorkomen moet worden dat een deel van het personeel weer genegeerd,
slecht behandeld gaat worden, vergaande pesterijen (mobben/bully) moet
ondergaan en weer naar de ARBO voor psychologische ondersteuning en/of
bemiddeling moeten gaan, zoals in het verleden al vaker is voorgekomen.

U heeft een unieke kans om een andere positieve wending te geven aan de
historie van onze culturele organisatie.

Drs. Ch. F. Osepa

Non-actief Acting Director
Kas di Kultura


