
Onderwerp:    Hartelijk bedankt! 

Datum:    Wed, 19 Mar 2014 16:09:01 +0100 

Van:    symco@svperikles.nl 

Aan:        bestuur@expertgroepklokkenluiders.nl 

 
 

Beste meneer van Veldhuizen, meneer de Wit en meneer Laarman, 

 

Het symposium van studievereniging Perikles is inmiddels alweer een  

maand geleden.  Van de  bezoekers hebben wij een hoop positieve verhalen  

ontvangen over jullie bijdrage aan deze dag. Daarvoor nogmaals hartelijk  

bedankt! 

 

Het onderwerp van de sessie klokkenluiders die jullie verzorgd hebben  

is ontzettend aansprekend en iets waar een student Bestuurs- en  

Organisatiewetenschap ook echt mee geconfronteerd zou kunnen worden. Het  

gaf het dilemma waar klokkenluiders voor komen te staan goed weer en was  

daarom een zeer interessante opening van de dag. De combinatie van  

theorie en praktijk was ook erg leuk. Het theoretisch deel van meneer  

van Veldhuizen was verdiepend, interessant en goed te volgen. Het  

ervaringsverhaal uit de praktijk van meneer de Wit en meneer Laarman was  

boeiend en aangrijpend ,een echte eye-opener voor de studenten. De  

variatie tussen theorie en praktijk zorgde ervoor dat de studenten  

continu aandacht hadden voor het verhaal, je kon een speld horen vallen  

in de collegezaal. De studenten waren de gehele dag nog aan het  

nabespreken over 'het dilemma van de klokkenluiders'. We willen jullie  

daarom bedanken voor de voorbereidingen vooraf, jullie interessante  

toespraak en aanwezigheid op de dag zelf. 

 

Wij hopen jullie nog eens welkom te mogen heten in een van onze zalen,  

wellicht voor een van de andere activiteiten van de diverse commissies  

van studievereniging Perikles die mogelijk inspiratie hebben opgedaan  

uit uw verhaal. 

 

Tot slot, voor de evaluatie van dit project wil ik jullie vragen om uw  

oordeel over het symposium: wat ging er goed en wat kon beter? U zou ons  

als commissie er enorm mee helpen als u ons van de nodige feedback  

zouden willen voorzien, zodat onze opvolging volgend jaar weer een goed  

symposium in elkaar kan zetten. 

 

Ik zie jullie reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet namens de gehele commissie, 

 

Isabelle Beelen 
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