
Oegstgeest, april 2016 

 

Jij straalt, met alles wat je in je hebt, uit waar je voor staat! 

Vanuit doorleefde kennis en ervaring speel je veelzijdig met communicatie en inhoud. 

Je deelt in kracht, kwetsbaarheid, humor, lef en passie en dat maakt je aanraakbaar.  

Ik leer van de transparante wijze waarop je confrontaties aangaat en zaken bespreekbaar maakt.  

Het maakt niet uit in welke setting dat is. Ik zie je dat doen in ons team, in teambijeenkomsten op de 

scholen en tijdens de groeibijeenkomsten met directeuren en intern begeleiders in Holiday Inn en op 

Lammenschans. 

Met een positief, kritische blik zet je mensen in beweging en genereer je een Flow.  

Dat werkt op mij zeer aanstekelijk.  

Ik vind het fijn dat je beschikbaar bent voor voortgangsgesprekken en ervaar het als prettig en  

constructief om met jou te sparren over door mij ingebrachte vragen, mijn ontwikkeling en 

werkprocessen. Je geeft me de ruimte door te volgen, oprecht te luisteren en concreet terug te 

geven wat je me ziet doen of hoort vertellen om me weer met een suggestie of vraag op scherp te 

zetten om verder te gaan.  

 

Jij breit ogenschijnlijk losse onderdelen ter plekke als een lappendeken aan elkaar, waardoor er een 

vloeiend doorlopend geheel ontstaat. Ik ervaar daarbij fundamentele golflengte op je pro actieve, 

transactionele en doelgerichte benadering. Je activeert ons op verschillende manieren en met 

diverse werkvormen door verschillende leerstijlen aan te bieden, waardoor een ieder kan uitvogelen 

wat het best bij hem past. Je spreekt ons aan op het nemen van eigen regie en 

verantwoordelijkheden. En dat doe je op alle niveaus. 

 

Ten aanzien van je werk in de scholen, waar ik werk, zie ik ook een bevlogen en sprankelende 

persoonlijkheid, die zich grondig voorbereidt en inspeelt op de vraag en behoefte van de directeur en 

intern begeleider om een team te raken en in beweging te krijgen en/of de “aanstuurders” te 

activeren. 

 

Jouw opdracht evolueert mee met de dynamische ontwikkelingen in ons Samenwerkingsverband. 

Zij behelst inmiddels meerdere vragen op meerdere lagen/onderstromen. 

Je opereert in het episch centrum en hebt in elk geval een flinke boost HGW aan het werkveld 

gegeven en na zoeken, afstemmen en analyseren weten te bereiken dat ons team op een 

professionelere wijze leert te communiceren over de taak- en mens-as van ons werk. Dat doe je 

respectvol en doelgericht. 

Er worden onder jouw bezielende begeleiding aardig wat concrete opbrengsten gegenereerd. 

Je steunt ons in een steviger en duidelijkere profilering in onze rol als adviseur en ten aanzien van 

onze positionering in de scholen.  

 

Simone, met jouw “zijn” heb je voor mij enorm verschil gemaakt en dat doe je nog steeds. Ik dank jou 

voor het vertrouwen. 

 

Hartelijke groet,  

Margreet Tomassen, adviseur Passend Onderwijs samenwerkingsverband Regio Leiden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


