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OPEN BRIEF AAN ANNELIZE VAN DER STOEL 
 
‘U bent uw collega’s een verklaring schuldig’ 
 
Geachte mevrouw Van der Stoel, 
Omdat u bij een vorig stuk van mijn hand over de Alcides-kwestie (Het Parool, 19 november 
2004) zich publiekelijk afvroeg waarom een GroenLinks-senator zich zo nodig met uw 
betrokkenheid  moest bemoeien, is het misschien goed dat ik mij nader verklaar. Daarvoor 
moet ik terug naar 10 oktober 2002, toen ik een email ontving van Albert van Wingerden, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Alcides, waarin hij reageerde op een column die ik in 
het Tijdschrift voor de Sociale Sector had geschreven over de krankzinnigheid van het 
landelijk aanbesteden van welzijnswerk. Van Wingerden meende dat ik er totaal achterhaalde 
opvattingen op nahield en wees op het grote succes van Alcides met vestigingen in Aalsmeer, 
Almere, Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Emmen, Landsmeer, 
Leiden, Purmerend en Zaandam   
 Wij mailden een tijdje heen en weer zonder een stap dichter tot elkaar te komen,  
waarbij ik hem tenslotte uitnodigde om er dan maar eens een publiek debat over te 
organiseren. Sindsdien heb ik niks meer van hem vernomen. Maar mijn belangstelling voor de 
welzijnsgigant was gewekt. Ik schreef er regelmatig kritische stukjes over, die Van 
Wingerden kennelijk niet aan de leden van de Raad van Toezicht heeft doorgespeeld. Zo heeft 
u het stukje gemist, waarin ik mijn verbijstering uitsprak over de rol van Raad van Toezicht. 
Ik was werkelijk stomverbaasd toen ik vernam dat u daar voorzitter van was. Dat zou in mijn 
partij ondenkbaar zijn: een politieke functie in een stadsdeelbestuur laat zich niet combineren 
met een positie van toezichthouder van een plaatselijke welzijnsorganisatie op overnamepad. 
Dat zou de VVD ook niet moeten accepteren. 
 Hoezeer ik gelijk had, bleek in november 2004 toen duidelijk werd dat u als voorzitter 
van de Raad van Toezicht op de hoogte was van het feit dat Van Wingerden in zijn poging om 
het welzijnswerk in het stadsdeel Zeeburg over te nemen zijn financiële gegevens moedwillig 
had opgeleukt.Daarover schreef ik toen een kwaad stuk in deze krant. U reageerde daarop in 
een brief aan de leden van de deelraad Amsterdam-Centrum, waarin u liet weten niks te 
kunnen zeggen door een zwijgplicht vanwege een lopend onderzoek van het 
accountantsbureau Ernst & Young. Daarom zou u aandringen ‘op een spoedige publicatie van 
de bevindingen’.  
 Dat bleek een leugen.Uw advokaat heeft een half jaar met de onderzoekers gesteggeld 
over de inhoud van het rapport. Wie leest wat er vervolgens is overgebleven, wordt daar 
buitengewoon nieuwsgierig naar. Ik heb namelijk zelden zo’n kaal rapport gelezen. Er wordt 
(of mag?) geen conclusie getrokken, essentiële feiten ontbreken, de rol van de Raad van 
Toezicht wordt toegedekt. Het commentaar dat een onthutste Paul Sturkenboom, die als turn-
around-manager de teloorgang van dichtbij heeft mogen meemaken, als bijlage aan het 
rapport laat toevoegen is vernietigend.   
 Een kleine greep: ‘In het rapport wordt niet vermeld dat in de tweede helft van 2002 
bewust een lid van de Raad van Toezicht is teruggetreden omdat hij de wijze waarop er 
toezicht werd gehouden (…) ondeugdelijk vond.’ En: ‘In het rapport wordt niet vermeld dat 
de Raad van Toezicht weet had van de slechte administratieve organisatie, inadequate en te 
late jaarverslaggeving over 2001 en 2002 en daar tot juni 2003 genoegen mee heeft genomen.’ 
‘Geen melding wordt gemaakt van essentiële verslagen van de Raad van Toezicht en de 
Financial Audit committee (…) in de periode augustus 2003 en december 2003.’ Het zal aan 



mij liggen, maar ik had na lezing van het rapport wel zo’n vermoeden waar Uw advocaat zich 
het afgelopen half jaar zo druk om heeft gemaakt.  
 Het is daarom lachwekkend dat dit volledig gestripte rapport als vertrouwelijk is 
bestempeld. De leden van uw stadsdeel kunnen het daarom niet krijgen, in tegenstelling tot 
wat u hen eerder heeft beloofd. Ze hebben daar recht op (ik stel hen graag een kopie ter 
beschikking), want ondanks alle tekortkomingen bevestigt het rapport precies wat we al 
wisten, namelijk dat de financiële administratie van Alcides nooit op orde is gekomen, 
waardoor het ene na het andere financiële lijk uit de kast tuimelde, dat het toezicht 
amateuristisch was en dat gezien de vermogenspositie van Alcides de bedrijfsovernames in 
Emmen en Zeeburg, waarvoor bij elkaar meer dan een miljoen euro is betaald, volkomen 
onverantwoord waren. Sterker: het vermoeden rijst dat zonder deze overnames het 
faillissement voorkomen had kunnen worden.  
 Maar Van Wingerdens Alcides moest en zou groot worden. Dus was een leugentje om 
bestwil gerechtvaardigd. Het E&Y-rapport maakt melding (p.32) van een memo dat Van 
Wingerden op 8 mei 2003, als de onderhandelingen met Zeeburg in volle gang zijn, aan zijn 
Raad van Toezicht stuurt: ‘Een keer een behoorlijk verlies hoeft geen ramp te zijn, maar het 
komt heel slecht uit als je zulke cijfers moet laten zien aan potentiële opdrachtgevers 
(Zeeburg, Amersfoort Vathorst). Die zouden subiet afhaken. Gelukkig zijn we (na overleg 
met de accountant) in de gelegenheid over 2002 een positief resultaat te laten zien.’ Een dag 
later gaan er cijfers over 2002 naar Zeeburg die wijzen op een winst van € 880.000,-. Dat was 
puur bedrog.  
 
Mevrouw Van der Stoel, dat memo kwam op uw bureau terecht! Inclusief de aarzeling van 
één van de andere toezichthouders, die zich afvroeg of het niet beter was eerst orde op 
financiële zaken te stellen. U vond van niet. U vond het geen probleem om Van Wingerden 
naar uw collega’s één stadsdeel verder te sturen met een tas vol leugens. Met alle gevolgen 
vandien. De vorige keer dat de kwestie in de publiciteit kwam, kon u nog wegduiken achter 
het lopend onderzoek en uw – naar later bleek: zelf opgelegde - zwijgplicht. Dat kan niet 
meer: de feiten zijn onverbiddelijk. U vond uw dubbelvoorzitterschap geen probleem, zei u. 
Nu blijkt dat u als toezichthouder uw politieke collega’s een oor hebt aangenaaid, kunt u niet 
langer zwijgen. U bent ze een verklaring schuldig.  
 
José van der Lans is cultuurpsycholoog en publicist. Voor GroenLinks is hij lid van de Eerste 
Kamer. Zijn Alcides-dossier kunt u vinden via: www.josvdlans.nl/weblog.asp 
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