
Afscheid 24 april 2014 
 
Medewerkers 
 
Korte reactie op presentatie 
 
Toen ik hier 8 jaar geleden binnen kwam was dat voor mij een bijzonder moment 
- Geen politiek-bestuurlijke ervaring 
- Wel ideeën over en ervaring met plattelandsontwikkeling 
- Had eigenlijk nooit gedacht aan wethouderschap 
- Had de laatste 6 jaar als éénpitter gewerkt 
- En kwam hier in een grote organisatie werken 
Dat was best spannend, van twee kanten…ik herinner me het wederzijds 
nieuwsgierig aftasten in het begin 
 
Maar dan komen de ervaringen, met het openbaar bestuur, met de organisatie, met 
mijn publieke functie en met jullie die ik als collega’s heb leren kennen 
- We werkten voor gezamenlijke doelen, ieder vanuit zijn eigen positie 
- We konden open met elkaar discussiëren en samen naar het best mogelijke 

zoeken 
- We hebben op deze wijze samen heel veel bereikt, en soms samen ons verlies 

genomen  
 
Ik heb genoten van de samenwerking in dit geweldige team. Ik heb het wel eens een 
warm bad genoemd, een contrast met mijn meer eenzame bestaan als éénpitter. 
 
Ik wil jullie bedanken 
voor jullie geweldige inzet, de loyaliteit, de open benadering, de wijze waarop jullie 
mij omringd hebben en waarop jullie mij scherp gehouden hebben, het kei hard 
trekken als het nodig is (mailtjes nog heel laat in de avond), het achter de schermen 
doen wat gedaan moet worden, te veel om op te noemen. 
Maar vooral ook wil ik jullie bedanken voor wat ik hier heb mogen leren. Dat neem ik 
mee. 
 
Ik zal jullie missen, als collega’s en als mensen. 
 
Ik ga terug naar huis… 
- Blijf voorzitter van Veluwefonds 
- Zoek nog wat aanvullende werkzaamheden 
- En ga vooral ook weer meer thuis doen (vorige week hebben we onze aardappels 

weer gepoot en gisteren heb ik de eerste rijtjes aangeaard) 
 
Op naar de nieuwe oogst en daar willen Hanny en ik jullie graag bij betrekken. Na zo 
veel jaren vruchtbare samenwerking willen wij jullie in onze oogst laten delen. We 
willen dat doen door een gezellige oogstmiddag te organiseren waarop jullie van 
harte zijn uitgenodigd om je eigen maaltje nieuwe aardappelen uit de grond te 
steken.  Datum…….zaterdag 5 juli tussen 10 en 4 uur 
Nadere informatie via intranet 
 
Beste lieve mensen, dank je wel! 



Algemeen 
 
Reactie op gepresenteerde  
dank aan Andries van den Berg leuk, leerzaam 
 
 
8 jaar openbaar bestuur 
Was voor mij een nieuwe ervaring waar ik veel van geleerd heb 
 
Ik heb het willen doen  
- vanuit mijn sociaal democratische achtergrond 
- Voor alle Voorsternaren 
- Rechtvaardig en betrouwbaar 
- Met het oog gericht op de lange termijn 
- In collegiaal bestuur vanuit de gedachte dat er eigenlijk maar één overheid is 
 
Dat was niet altijd makkelijk, dat is geven en nemen (of eigenlijk krijgen!!), gunnen en 
gegund worden. Naast de inhoud heb ik me daarom sterk gericht op de kwaliteit van 
de relaties. Maar relaties, daar heb je de andere partij bij nodig. In vele gevallen 
waren jullie die andere partij. 
 
Ik wil ieder die daar aan bij gedragen heeft danken voor de manier waarop jullie jullie 
klant van die relaties hebben ingevuld. 
- Begrip voor elkaars standpunt en verantwoordelijkheid 
- Bereidheid om met elkaar mee te denken en er samen het beste van te maken 
- En altijd een goede persoonlijke verstandhouding. 
 
Ik realiseer me dat er in deze wereld van het openbaar bestuur veel tot stand komt 
dat voor de gewone burger vanzelfsprekend lijkt of onzichtbaar is. Dat vind ik 
zorgelijk. In mijn ogen knaagt dat aan het zo noodzakelijke draagvlak voor het 
openbaar bestuur, het leidt tot onverschilligheid. Ik wil hier vandaag niet somberen, 
dit is een afscheidsfeestje waar wij met plezier terug kijken op een heel mooie 
periode waarin veel is bereikt. Maar er ligt wel een uitdading: laten zien dat openbaar 
bestuur er toe doet. En het doet er toe. Ik ben er van overtuigd dat wij met elkaar 
hebben bij kunnen dragen aan het goede werk- en leefklimaat in onze prachtige 
gemeente Voorst. Ik wil iedereen bedanken voor de wijze waarop hij of zij dat met 
ons heeft gedaan! 
 
Het ga u goed 
 


