Alphen aan den Rijn, 24 april 2020
Aan alle medewerkers, ouders en/of verzorgers
van Maranatha te Nieuwkoop
Betreft herbenoeming Marjon Griffioen
Beste collega’s, beste ouders en verzorgers,

De directeur van Maranatha, Marjon Griffioen, heeft begin 2020 besloten om dit jaar een
hele nieuwe uitdaging aan te gaan, zij wilde gaan meewerken in het bedrijf van haar
familie en zou in de zomer verhuizen naar Engeland. Een mooie, uitdagende stap!
Voortvarend als Marjon is, heeft zij in januari direct haar ontslagbrief naar mij gestuurd
en ik heb dat ontslag direct geaccepteerd, ik gunde haar deze nieuwe stap van harte. Ook
u bent door haar geïnformeerd over haar vertrek.
We hadden er echter op dat moment nog geen idee van dat het jaar 2020 een
coronacrisis met zich mee zou brengen. Een crisis waar we op dit moment midden in
zitten. De impact op de samenleving zal enorm zijn. Ook de omstandigheden van het
familiebedrijf waar Marjon in mee zou gaan werken zijn drastisch veranderd. Dit
betekent voor Marjon dat er voor haar voorlopig geen plek is in het bedrijf. Zij moest dus
op zoek naar een andere baan. Nu heeft zij mij begin april laten weten dat ze het liefst
haar baan bij WIJ de Venen zou willen behouden en dan voor volgend schooljaar graag
als directeur van Maranatha.
Er waren nog geen onomkeerbare stappen gezet v.w.b. de opvolging van Marjon, dus
wat dat betreft lag de weg terug nog open. Maar zowel Marjon als ik vonden het niet
vanzelfsprekend dat zij zonder meer door kan gaan als directeur van Maranatha. We
wilden toch even zorgvuldig en grondig stilstaan bij deze situatie. Marjon en ik hebben
daarom, in overleg met elkaar, afgesproken dat de adviseur werving en selectie die al in
de startblokken stond, Ellen van den Tol, via een aantal schriftelijke vragen zou peilen
hoe er over terugkeer van Marjon gedacht wordt. Uit de peiling bleek dat Marjon meer
dan welkom blijft!
Met veel plezier wil ik u daarom laten weten dat Marjon Griffoen, in ieder geval het hele
volgende schooljaar, directeur van Maranatha zal blijven. Ik denk dat dit voor iedereen
een positief bericht is in deze zo bizarre tijden. En ook ik vind het heel fijn dat
Maranatha in deze periode in de vertrouwde handen van Marjon blijft!
Met vriendelijke groet,
Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen

