Aan het bestuur van de NVLM
T.a.v. de heer H. Teunissen

Betreft: openbaarmaking reactie stuurgroep

Wormerveer, 1 mei 2014

Geachte heer Teunissen,
Op 14 april j.l. heeft de NVLM in een nieuwsflits de brief van de stuurgroep maatschappijwetenschappen aan uitgeverij Essener d.d. 10 april j.l. openbaar gemaakt aan al haar
(nieuwsbrief)leden. Dit heeft ons zeer verbaasd. Omdat de gepubliceerde brief is opgesteld door de
stuurgroep reageren wij hierbij niet inhoudelijk, maar maken wij bezwaar tegen uw handelswijze.
We achten uw handelswijze onzorgvuldig en onaanvaardbaar vanwege de volgende redenen.
1. We vinden het opmerkelijk dat u een brief die uitsluitend aan onze uitgeverij is gericht, in de
openbaarheid brengt. De NVLM is vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar draagt als vereniging
een eigen verantwoordelijkheid en dient ons inziens geen spreekbuis te zijn van de stuurgroep.
2. U maakt de reactie van de stuurgroep op onze mailingbrief openbaar aan álle leden van de NVLM,
terwijl het grootste deel hiervan het vak maw niet geeft en de voorafgaande mailingbrief van
Essener dus niet heeft ontvangen. NVLM-leden die onze maw-methode niet gebruiken, worden
derhalve onvolledig geïnformeerd met een brief die deels onjuist en naar onze mening
onzorgvuldig is.
3. Uw actie is tevens onaanvaardbaar omdat u verzuimd heeft het principe van hoor en wederhoor
toe te passen.
4. In de brief van de stuurgroep wordt aangekondigd dat wij, indien gewenst, een toelichting konden
krijgen. Hierbij hadden wij onjuiste en ons inziens onzorgvuldige informatie alsmede de strekking
van de brief aan de orde kunnen brengen. We vinden het betreurenswaardig dat de brief
voortijdig door u is gepubliceerd, voordat deze fase heeft kunnen plaatsvinden.

Wij verzoeken u binnen vier werkdagen na dagtekening van deze brief het volgende te doen:
- U verstuurt een nieuwsflits aan al uw leden met als enig bericht de mededeling dat u achteraf
betreurt dat u op 14 april de reactie van de stuurgroep aan onze uitgeverij in de openbaarheid
heeft gebracht, aangezien daarbij niet de nodige zorgvuldigheid in acht is genomen.
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- Op uw website plaatst u, naast de reactie van de stuurgroep, deze reactie van Essener aan de
NVLM, de reactie van de Groep Educatieve Uitgeverijen aan de NVLM en de stuurgroep, en de
oorspronkelijke mailingbrief van Essener aan onze docent-gebruikers maw.
- In bovengenoemde nieuwsflits aan uw leden zorgt u door middel van drie separate links voor een
duidelijke verwijzing naar deze drie brieven, inclusief vermelding van de desbetreffende afzender,
resp. Essener (2x) en GEU (1x).
Wij versturen deze brief aan u en de secretaris van de NVLM zowel per e-mail als per aangetekende
post.

Onder voorbehoud van alle rechten,
met vriendelijke groeten,
namens uitgeverij Essener,

Theo Rijpkema
Theo Schuurman

Kopieën van deze brief zijn verzonden naar de secretaris van de NVLM, de voorzitter van de
stuurgroep en de GEU.
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