Geldrop, 18 maart 2012
Mondige

Werkplein Helmond
Per mail
T.a.v. : Heer M. van de V., afdelingsmanager W&I

Geachte heer van de V.,
Uit uw brief dd. 15 maart 2012, zie bijlage, maak ik op dat
u mijn dossier niet kent en dat het concept “maatwerk” u vreemd is.
U bent voor een groot deel verantwoordelijk voor mijn extreem hoge bloeddruk.
Iedere keer dat u mij benadert, of als iemand pretendeert dat, namens u, te doen met
een “geheim” nummer, dan stijgt de druk op mijn borst en in mijn hoofd.
De oorzaak van deze toestand begon met uw rechtmatigheidonderzoek, begin
november 2010, met een formulier dat vol stond met onnodige en dubbele uitvraag.
Daarbij eiste u onwettig inzage in privégegevens, ondanks de melding van uw
juridische afdeling dat u dat niet mocht doen. Toch hield niemand u tegen toen u, op
grond van mijn weigering tot inzage, mijn uitkering per 1 december 2010 stopzette.
Uw gemene verdachtmakingen zorgden ervoor dat ik pas bij de Centrale Raad van
Beroep, eind augustus 2011, volledig in mijn recht hersteld werd.
De rechter is vooral verbolgen over het feit dat u het hele proces zo lang liet duren.
Zelfs uw richtlijnen m.b.t. mediation, om leed te verzachten en kosten te besparen,
sneuvelen in uw “gevecht”.
Mijn officiële klacht m.b.t. uw onheuse bejegening nam u, samen met uw baas, zelf in
behandeling. Zonder hoor en wederhoor en zonder mandaat wees u de klacht af.
De Regionale Ombudscommissie stuurde een afkeurend advies naar uw college.
Uw burgervader weet dat u het expres deed maar vond het niet nodig om met
daadkrachtig optreden een positief signaal richting u en uw laffe collega’s te sturen.
Zelfs na 9 maanden zonder geld, bleef u mij zo lang mogelijk dwarszitten. Het duurde
nog een hele, tiende, maand voordat u een deelbetaling overmaakte. Om de rest van
mijn geld te krijgen liet u mij nog 5 maanden onkosten maken, weigerde wederom
ieder overleg en dwong mij zelfs tot een gang naar uw bezwaarcommissie.
Eind februari 2012 wordt mijn murw gemaakte brein, op 20 meter van uw werkplek,
weer geslachtofferd aan uw gemeenheden. Een week voor de zitting heeft u met een
“oeps sorry, vergissing” een groot deel van de restantschuld overgemaakt.
Uw bezwaarcommissie deed nog geen uitspraak, maar de kans is groot dat ik de reis
naar uw Werkplein en, vooral, de 5 maanden onkosten om te krijgen waar ik volgens
het hoogste orgaan, recht op had, op mijn buik kan schrijven.
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Misschien denkt u : “Hij kent mij niet eens”.
Lees dan mijn hele dossier en weet dat u zich al presenteerde als rancuneuze oudmedewerker van mijn gemeente, als rancuneus voormalig regiomanager van
ARGONAUT, als gefrustreerde jurist en als iemand die niet wist hoe u met mijn
onrecht en het machtsmisbruik van “collega’s” moest omgaan.
U bent onderdeel van het monstrum Werkplein dat er alles aan doet om mij ernstig te
benadelen. Het maakt mij niet uit of u die “rotte appel” bent of hen “slechts” helpt.
Zolang u de wetten en regels, ook die van het fatsoen, intern en extern niet weet
waar te maken heeft u geen enkel recht om iets van mij te eisen.
Ik laat me niet meer op kosten jagen en help u zeker niet mee aan uw verdere
zoektocht naar drogredenen om mij nog verder uw stront in te trekken.
Mijn gezondheid gaat nu voor dus blijf ik, zeker als het om mij gaat, bij u uit de buurt.
Anderen zal ik blijven helpen en bijstaan. In die hoedanigheid zal ik ook met u te
maken krijgen. Dan hoop ik te ervaren dat het, uiteindelijk, lukt om uw organisatie te
laten functioneren zoals de wet en de gemeenschap van u verwachten.
Opdat andere potentiële slachtoffers van uw “rotte appels” een dergelijke ellende
bespaard blijft wil ik nog steeds met u in gesprek om het verbeteringsproces te
bespoedigen. Mijn tijd is “gratis”, maar u betaalt wel de werkelijke reiskosten met
respect voor mijn participatie.

U weet hoe en waar u mij kunt bereiken voor zinnige zaken.
Met vriendelijke groet,
Marc, a.k.a. “De Mondige”

Ps.: twee gedachten :
1 – Wilt u dat uw naasten behandelt worden zoals u uw cliënten behandelt ?
2 – Bent u bereid om uzelf te benadelen als dat beter is voor allen ?
Bij 2 : Het in opspraak brengen van “rotte appels” heeft risico’s. Het zijn niet voor
niets “rotte appels”. Zij kennen het systeem, incluis manipuleren en intrigeren, als
geen ander. Een goed Management Team en goede collega’s zullen achter u staan.
Als u over een van beide twijfelt, dan kunt u beter niets ondernemen, maar ….
Wilt u zo door het leven gaan en dat voorbeeld aan uw kinderen geven ?
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