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Ongeveer een dag
geleden 

Directeur Nurten Albayrak van het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA), ontvangt een exorbitant salaris van ruim
270.000 euro per jaar, een stijging met bijna 180 procent in vijf jaar
tijd.

28 dagen geleden 

Dure dienstauto Nurten Albayrak (VVD) was niet toegestaan43 dagen geleden 

HUISREGELS
Voor reageren op artikelen bij telegraaf.nl en haar subsites gelden huisregels. Klik hier om die
regels te lezen.

Wij zeggen hbier in friesland : Dat means het vel voor de kop als een bolle vuur de
knije. Dit betekend: Dit mens heeft vel voor de kop als een stier voor de knie. Wat een
lef. Ik wordt ook wel eens beledigd waar kan ik de miljoenen dan ophalen?

LtdEnterprise, Wolvega  | 13:41 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik snap niet waarom iedereen hierover zich zo druk maakt. Dit land barst al van de
graaiers,dus kan deze dame er ook nog wel bij. Zodra het totale bedrag van al dat
gegraai boven de Miljoenennota uitstijgt, pas dan zijn we op de goede weg.

Albert, Rijssen  | 13:22 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Wat een minkunkel die Abayrak. Wat denk ze nu wel, eerst de kluit in de maling nemen
en dan de onschuldige niet wetende dame uithangen. Weg met dat mens en wel zo ver
mogelijk.

Frans, Rotterdam  | 12:04 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

AMSTERDAM -  Nurten Albayrak stapt naar de Raad voor de Journalistiek (RvdJ).
De op non-actief gestelde topvrouw van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) wil dat de NOS op de vingers wordt getikt, zegt ze tegen het NRC
Handelsblad.

De omroeporganisatie zond op zondagavond 18
september een reportage uit waarin Albayrak op
basis van anonieme bronnen onder anderen
„despotisch”, „een manipulator” en „iemand die
constant verdeelt en heerst” werd genoemd.
Volgens Albayrak was de NOS-uitzending
„grof“en „beledigend“ en bevatte de reportage
ook de nodige feitelijke onjuistheden.
Ze stelt dat ze door de berichtgeving grote
schade heeft geleden. De reportage zette een
reeks gebeurtenissen in werking waardoor
Albayrak op non-actief werd gesteld als bestuursvoorzitter, en hoogstwaarschijnlijk niet
meer terugkeert bij het COA.
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Wij Nederlanders zijn blij met de berichtgeving van de NOS en de rest van de
media,maar dat kunnen die graaiers niet gebruiken. Leve de Occupy!!!!

gert, groningen  | 12:04 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze boze Albayrak heeft een ongelofelijke plaat voor haar hoofd... Ze liep een beetje
dik te doen met dure auto´s, ze smeet met belastinggeld of het niks was, ze werkte
iedereen die dat door had het bedrijf uit, ze stelde veel te dure medewerkers aan die
dik 300k verdienden. En nu dat de waarheid boven water komt voelt mevrouwtje zich
onheus bejegend. Ik hoop tenminste dat je nergens meer een baan als bestuurder of
directeur krijgt.

A, Apeldoorn  | 12:01 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze strijkt natuurlijk een gigantisch wachtgeld op nu wil ze waarsch.ook een hele hoge
schadeclaim indienen lekker uitgekookt deze vrouw .Terug naar waar ze vandaan
komt,dat moet Mauro ook maar dan zonder geld.Deze vouw neemt nog een zak met
Hollands geld mee wat van de belastinbetaler is. .

Gerda, Velserbroek  | 11:58 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waarom gaat zij niet de bak in? Top criminelen en/of dieven moeten dat ook...

Roy, Eindhoven  | 11:57 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Laat ze maar eens uitleggen wat er allemaal niet van klopt. Uiteindelijk liggen de feiten
klip en klaar op tafel.

aXs, Breda  | 11:55 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

2 ton verdiennen en nog je mond opentrekken. Je bent besmet met het kapitalisme.
Hou de eer aan je zelf en hou je mond dicht. Niemand heet zoveel geld nodig om te
leven. zeker niet als je in dienst bent van het volk. Schaam je al turkse/nederlander kiz

Adam, Adam  | 11:53 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Och och,lange tenen. Haar beleid heeft haar zelf de das omgedaan en niet de NOS.
Maar ja, wie zijn we wel,he?

Harad, Amsterdam  | 11:52 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

als is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel. en de burger betaald
het gelach.

hallo pinokkio, leugenland  | 11:44 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

jaren geleden waren er al geruchten dat zij op die plaats kwam dankzij familie, ik heb
haar nooit vertrouwd, zij heeft de staat NL op hele hoge kosten gejaagd, zij heeft er
voor gezorgd dat asielzoekers big business is geworden, zij heeft goed voor zichzelf
gezorgd op kosten van de belastingbetaler, ik wil dat deze profiteur keihard gestrafd
word en dat zij alles wat zij zichzelf heeft toegeeigend, terugbetaald, en wel met rente!!!

piet, groningen  | 11:41 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Als er eentje schade heeft geleden zijn wij dat de belasting betaler. Als deze schade
lijdt tot crisses in het land. dank je wel degene die dit veroorzaken

rita gomes, amsterdam  | 11:39 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een eng mens en gewoon een crimineel die zich verrijkt heeft van ons geld! En dan
nog een hoop spatsies maken ook? Mens, hou je brutale waffel eindelijk eens en betaal
ons geld nu maar terug. Wat denkt die tante wel! Die gedraagt zich inderdaad als de
Zonnekoning! Wat een galbak van een crimineel!

Rianne, Zoetermeer  | 11:39 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik hoop niet dat wij ook deze kosten nog moeten gaan betalen.

Ton, R  | 11:37 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Die Ka moet eens een toontje lager zingen, want ze is gewoon een ordinaire dief! Ze
heeft heel het volk bestolen met haar gegraai in onze belastingcenten. En dan nog een
hoop babbels en eisen?! Eruit met dat mens, weg ermee! Ze hoort veroordeeld te
worden en zou elke cent moeten terugbetalen. Wie denkt ze wel dat ze is? Brutaal als
de neten dat mens! Totaal geen beschaving!

Danny, Den Haag  | 11:36 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

wie heeft haar deze baan gegeven ??????? en wat gaat daar nog meer fout

n, amsterdam  | 11:35 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

ik loop onder een wettelijke schuldsanering,werkloos,misschien een baan voor mij
daar? ik kan ook niks,maar wil ook veel verdienen.

henk, nederland  | 11:34 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zij is natuurlijk uit op een aanvulling van haar inkomen door een forse schadeclaim in te
dienen als zij in het gelijk wordt gesteld. Zij kan beter direct teruggaan met haar hele
familie naar de man van haar nicht die een hoge militair is in haar geboorteland turkey.

harry, utrecht  | 11:33 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

jan, Apeldoorn  | 11:32 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ach, onze elite is net een zwerm vraatzuchtige sprinkhanen, die neer daalt op het veld
met publieks geld en dat kaal vreet. Ze hebben nooit genoeg en een verdelgingsmiddel
is er niet. Dat middel moet door de politiek worden geleverd. Ziet u dat ??? Nee
natuurlijk, want die hebben ook gekozen voor poen en niets anders.

buitenman, bontebok  | 11:24 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

de waarheid komt hard aan dan moet je ook tegen je verlies kunnen

henkie, amsterdam  | 11:17 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Fraude plegen is een misdaad en behoord veroordeeld te worden en achter de tralies
gezet worden, buiten dat de slvernij is in Nederland verboden.

Willo, Oudkarspel  | 11:16 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

opsluiten dat wijf ze heeft ons bestolen weg ermee ook maar direct het land uit

henk, PVV  | 11:15 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Nog meer schade geleden? Dat is toch haast onmogelijk.

Jeroen, Hilversum  | 11:08 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ook voor deze Albayrak past "GRENZEN VERVAGEN WAAR HEBZUCHT BEGINT"
bijvoorbaat verlies je ook deze zaak en dat is maar goed ook, laat Staatssecretaris
Weekers maar alvast een terugvordering opmaken en die alvast in een blauwe envelop
aan graai Albayrak zenden.

Anna, Groningen  | 11:07 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Kijk eens aan! Mevrouw Albayrak 'zou' dingen gedaan hebben die niet door de beugel
kan, en zij wordt helemaal uit elkaar gerukt. Als dat daadwerkelijk zo is, dan heeft zij
gefaald. Maar sommige bankiers, zorgmangers en politici 'hebben en doen' nogsteeds
dingen dat niet door de beugel kan, en die worden lekker geknuffeld. Ik vind dit Bizaar!

O.K. , Midden   | 11:06 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Volkomen Gelijk, want als je in stront begint te roeren, dan gaat het prima stinken.

brokschmidt, groningen  | 11:03 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Geen tijd meer besteden aan dat mens,het zal niet kunnen, maar andes alles
afpakken,salaris terug, en het land uit. Laat ze maar een baantje zoeken in hun eigen
land,misschien dat dat daar wel lukt.

hans, maasdriel  | 11:01 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Weg met deze tante.Ze heeft al te veel geld van de gemeenschap te pakken.EN dan
nog klagen ook.WEG ER MEE>

zo maar iemand, geesbrug  | 10:59 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

naar mijn bescheiden mening heeft mevrouw Albayrak grote schade geleden door haar
eigen gedrag. Wat heeft zij dan nog te eisen?

student Journalistiek, Nederland  | 10:56 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Wat wil deze oplichtster bereiken. Waarheid onder ogen zien,meer niet. Zal de hele
COA wel bedonderd hebben.

MARTIN, ARNHEM  | 10:52 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

60 duizend euro van de belastingbetaler (door verkoop van auto) verkwanseld, 8
vriendjes a 3 ton gedurende 7 jaar onnodig in dienst, intimidatie van het personeel,
valsheid in woord en geschrifte. Dat zijn haar prestaties, à raison de 330 euro per jaar.
Plus een grote mond!

Cor Poelent, Den Haag  | 10:51 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze vrouw zou zich moeten schamen zij heeft zich op illegale wijze verrijkt hetgeen al
reden genoeg is voor ontslag . Het ergste is dat zij met haar gezeur en gedram ook nog
de naam van haar integere nicht Nebahat door het slijk haalt.

fordje6, friesland  | 10:51 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Nurten Albayrak blijft wel stappen. De belastingbetalers zullen naar lucht gaan happen.

Kareltje van Grad Gladjes, Wassenaar  | 10:51 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze zal best schade geleden hebben maar dat komt omdat ze niet spoort. W anneer je
je netjes gedraagt zal er niemand lelijk tegen je doen.

Kees, R.dam  | 10:46 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Hoe durft ze, al het gkregen/gestolen geld moet ze maar terug storten.

Bus, Bussum  | 10:45 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Het nee heeft ze, het ja kan ze krijgen. Haar advocaat zal haar geadviseerd hebben dit
te doen. Mocht de Raad haar in het gelijk stellen levert dat mogelijk (meer)
schadevergoeding op.

Roland, Amsterdam  | 10:42 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Eigenlijk zou ook iedere burger naar de politie moeten stappen om aangifte te doen
tegen deze dame voor verspilling van belastinggelden (zijn tenslotte onze centen die
gestolen & misbruikt zijn).

Jeroen, Utrecht  | 10:32 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een ieder is deze dame meer dan zat, echter ze zal haar geld krijgen alsmede een
riante schadevergoeding, en binnen enkele jaren weer een riant baantje. Zo gaat dat al
jaren en niet alleen in Nederland. De top in het bedrijsleven maar zeker de politiek zal
elkaar NOOIT afvallen, en wij, helaas, maar reageren zonder enig resultaat.

Job, France  | 10:31 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Boehoe, boehoe ze hebben mijn speeltjes afgepakt en nu mag ik er niet meer aan
zitten en in een grote Mercedes rijden op kosten van de belastingbetaler en mezelf een
vet salaris toeeigenen boehoe boehoe. Dan ga ik maar iemand anders dwars zitten de
NOS dus. Boehoe, boehoe ik ben zo zielig.

Walther Eldering, Lutjebroek  | 10:20 | 09.11.11
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Δ Ik heb een klacht over deze reactie

nee schat, je eigen handelen heeft dit veroorzaakt. Dat is nu de groottste zonde in dit
land. mensen begrijpen oorzaak en gevolg niet meer. Hand in eigen boezem wordt
alleen nog maar dom gevondden. Niet voor je eigen karma, datgeen wat je je leven
meeneemt. Héé karma, is dat ook niet de extra kracht in het helal, waar ze zo druk mee
zijn, maar dat terzijde. Aiki is trouwens hetzelfde.

Kale Karel, Kampen  | 10:18 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Belachelijk dat deze vrouw nog steeds een riant inkomen heeft...wegwezen met deze
egoist...ga lekker een bijstandsuitkering aanvragen!!!maar wel eerst even onze
belastingcenten terug!!!dat mens is echt schizofreen ze denkt werkelijk dat ze geweldig
is???

zomaar, iemand  | 10:15 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze moeten eens weten wat de autochtone ministers en bobo's op hun kerfstok hebben
staan. Ben je blij met de euro? Kan je nog rondkomen. Hoevaak heb je nog een
biefstuk op je bord..? Wat gebeurt er in Europa. Landen staan op het punt om failliet te
gaan of zijn failliet maar word door andere landen in stand gehouden. Leuk he. Dit is
nou Europa.

Wake up Call, Den Driel  | 10:14 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Aan zelf reflexie heeft deze tante nog nooit gedaan, dat zegt voldoende over haar. Zo
wil ze nu de aandacht van haar afleiden,door de boodschapper van het slechte nieuws
aan te pakken.Erg doorzichtig.

Gerard, Zwijndrecht  | 10:13 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Albayrak vindt zichzelf het ultieme slachtoffer, heeft totaal gebrek aan zelfinzicht !

erik, groningen  | 10:10 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze kan me niet genoeg beschadigd worden opzouten die vrouw.

J., Groningen  | 10:06 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze mevrouw is wel erg snel op haar teentjes getrapt na zelf jarenlang de vingers in
de strooppot gestoken te hebben. Een fraai voorbeeld van een graaiende VVDer.

Erik, Nijmegen  | 09:57 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Publiceer dan uw loonstrookjes (boekwerkjes) maar. Dat zijn feiten...

F. Janssen, Groningen  | 09:57 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Dit mens heeft totaal geen recht van spreken. Ik hoop dat ze zelf keihard op haar
vingers wordt getikt en nooit meer een baan zal krijgen in een hoge functie. Misschien
is interieurverzorgster iets voor haar...met alle respect voor het beroep.

Johan, Weeze  | 09:54 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Blijft een wolf in schaapskleren!

Hans, Nijmegen  | 09:53 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Hoe brutaal kan een mens zijn? Je moet toch een plaat gewapend beton voor je kop
hebben anders kan dat niet.Zou mevrouw Albayrak er wel eens van gehoord hebben
dat als je geschoren wordt moet je stil zitten!

kritische Nederlander, Dom Nederland  | 09:52 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Het is triest dat de media aan zo'n tafarelen nog aandacht schenkt. Onschuldige die
jaren jaren dag in dag uit vechten voorgerechtigheid en slachtoffer zijn door
overheidsdienaren en rechtsgeleerden. worden aan hun lot over gelaten en die corrupt
fraudeert en hun naaste wetende moedwillig schade toebrengt in
geestelijke/materialistiche zin verkrijgen alle aandacht en hulp en bijstand. Dat heet dan
gelijkwaardigheid door de NOS.

laurens wouters, bladel  | 09:49 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Als je niks fout doet, krijg je geen kritiek en kun je ook niet beschadigd worden.

Astrid, Rotterdam  | 09:48 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

hoe durf zo iemand,die de eigen zo verrijk heeft.dit te eisen?deze mevrouw hoort
gewoon in de cel te zitten wegens diefstal,maar haar nicht zal haar met de vriendjes
van links haar hier wel door slepen zodat ze er mee weg komt.ik heb hier maar een
word voor over WALGELIJK>

triest, rotterdam  | 09:44 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Direct de gevangenis in dat mens,het is gewoon een ordinaire zakkenvulster,oplichtster
en graaister. Geen aandacht verder meer aan besteden.

Ron, Leiden  | 09:41 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze weet de weg te vinden maar waarom pakt de JUSTITIE deze dame niet op voor
verduistering,oplichting,normaliter zit een oplichter in gevangenis!Ja haar Zus nebahat
Albayrak was toch Staatssecretaris van Justitie!

TORABORA, LUXEMBOURG  | 09:41 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een onderzoek van de boeken van de bedrijven waarmee ze "zaken" heeft gedaan lijkt
mij op zijn plaats. Ik ben benieuwd hoeveel er "per ongeluk" via derden op één van
haar rekeningen is gestort. Zo gaat dat toch in het "bedrijfsleven" mevr. Albayrak?

Willem, Noordwijkerhout  | 09:37 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Lang leve de persvrijheid! Lang leve de persvrijheid! Lang leve de persvrijheid! Oók
voor mevrouw Albayrak. Ze kan haar recht halen, en als ze ongelijk krijgt dan is dat zo.
Wat leven we toch in een mooi land.

M.Eizenherz, M  | 09:32 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze dame hoeft maar twee dingen te doen. Zo gauw mogelijk uit Nederland
vertrekken en liefst zo ver mogelijk. En beloven dat ze nooit meer terug komt.

jan modaal, leiden  | 09:32 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ach, wordt 't heet onder de voetjes? Krijg je ervan als je "onbehoorlijk bestuur" leverd
en zo snel mogelijk "veel"geld wilt hebben! Zij zal nu wel "te kort" komen en dan
natuurlijk i.v.m. "beschadiging van image" nog ff vlug willen vangen! Ik hoop dat ze bot
vangt, want eigen schuld, dikke bult. Terecht dat zulke zaken uitgebreid in 't nieuws
komt, vooral doorgaan hiermee!

Raksha, Gorichem  | 09:30 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Natuurlijk stapt deze tante naar de rechter! Het zou zo maar kunnen dat zij een
schadevergoeding krijgt en daar gaat het alleen maar om. We weten inmiddels
allemaal hoe krom onze Justitie oordeelt dus er is een grote kans dat het ook nog zal
lukken.

Yvonne, Heerlen  | 09:21 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze is toch ook niet te vertrouwen ,nu ze dit allemaal op haar kerfstok heeft.Wie kaatst
kan de bal verwachten !!!!!!!

Verontrust, H'berg  | 09:19 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Justitie waarom zit dit mens niet achter de tralies??????

Koos, Emmen  | 09:17 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze kan beter haar koffers pakken. Deze mevrouw is toch wel de minst geliefde van
Nederland. Wees verstandig mevrouw en ga!

Maarten, Hilversum  | 09:14 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Logisch dat de dame boos is. Ze verliest haar lucratieve baantje en de rest van
Nederland moet haar niet meer. Eindelijk eens gerechtigheid. Deze personen hebben
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al veel te veel kruiwagens en handen zat boven hun hoofd. Laat ze lekker elders haar
dominantie bot vieren.

Ellie, Almere  | 09:09 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

dat ze mijn geld eerst maar eens terug geeft wat zij gekregen heeft aan salaris is van
onze belastingcenten maar daar hoor je ze niet over wat een arrogante

john, den bosch  | 09:04 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik krijg zo zoetjes aan de indruk dat er bij de overheid totaal geen controle is. En dat de
rvc meer een raad is hoe vul ik zo vlug mogelijk mijn zakken zonder iets te doen. Als dit
standaard is dan is er nog veel te halen bij overheid/semi overheids instellingen.
OVERHEID DOE ER WAT AAN

ruud, den haag  | 08:59 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

een dikke pluim voor de NOS

Quedice, Venlo  | 08:56 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze mevr. is juist goed geïntegreerd, ze heeft de NL politici als voorbeeld gebruikt:
Bos & banken crisis, Bakellende die ons de euro ongevraagd door de strot heeft
geduwd, Zalm & vrije markt werking, Donner & huizen opwaarderen en vooral onze
huidige regering en het griekse reddingsplan. Allochtoon volgt autochtoon op de voet.
Waar praten we over.

tamtam, amsterdam  | 08:54 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Wat denkt ze wel? Wil ze nog verder graaien?

Henk, Raalte  | 08:53 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Aha, dus ze snapt het nog steeds niet.

Henk, Raalte  | 08:51 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

laat dit nu de waarheid zijn en die is hard.kijk daar komt de ware egoist naar voren.en
nu maar klagen dat zij in haar ego is gekrengt nou ik denk dat daar de belastingbetaler
het meest mee is gekrengt door haar graai gedrag die vrouw heeft tien ton boter op
haar hoofd.laat de rechter eerst maar eens kjiken wat zij op haar kerfstok heeft.

belastingbetaler, doetinchem  | 08:44 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Geef mij nu eens één goede reden waarom dit liegende, graaiende en intimiderende
figuur niet allang achter de tralies zit!!!!!

Dr Mabuse, Ehv  | 08:39 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

hoe heeft ze jarenlang de kans gekregen, kijk daar eens naar aub.

a, b  | 08:34 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Albayrak moet eens begrijpen, dat er heel veel mensen boos op haar zijn.

S de Jager, Den Haag  | 08:33 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Grenzeloos brutaal.De waarheid kwam boven tafel.Gelukkig probeert de onafhankelijke
Nederlandse Pers misstanden aan het licht te brengen.Zo werkt dat in Nederland.Uit
het feit dat ze nu naar de RvdJ loopt blijkt haar incompetentie.

Andre, Leimuiden  | 08:32 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Het valt best mee wat de NOS heeft gezegd. Beter zou zijn om haar een graaier te
noemen of iemand die behoort tot de witte boorden criminelen! Of gewoonweg: dief of
oplichter!

Ik, Hier  | 08:27 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Dat deden ze vroegen in het antieke Griekenland ook: degene die de slechte
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boodschap bracht werd gedood, de dader van het onheil ging meestal vrij uit.

Fred, Almere  | 08:22 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

uit deze reactie van Albayrak blijkt maar eens te meer hoe narcistisch ze is ingesteld

Lisa, Eindhoven  | 08:17 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De toezichthouders boven haar moeten er direkt uit, die hebben gefaald.

Henk, Utrecht  | 08:16 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Vroeg of laat vallen alle volhoudende bedriegers door de mand, neemt niet weg dat je
journalistiek objectief moet blijven. Geeft echter wel aan hoe schoftig Albayrak is, dat
de NOS zich door emoties heeft laten leiden.

Edwin, Eindhoven  | 08:12 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Heeft ze met haar ruime inkomen nog steeds geen spiegel kunnen kopen????Ze moet
niet naar de RvdJ gaan maar naar de Blokker.

henny, apeldoorn  | 08:10 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waar haalt zo'n mevrouwtje het lef en de moed vandaan. Hieruit blijkt dus dat ze altijd
zo tegenover iedereen heeft gestaan die haar bekritiseerde; dat kan gewoon niet
anders. Ik zou nu voorlopig maar even mijn kiezen op elkaar houden, als ik haar was
en wachten wat er komen gaat. Ik hoop dat dit te hoog ingschatte mevrouwtje eens
flink de pin op de neus krijgt.

HenkB, Gouda  | 08:08 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze mevrouw probeert gewoon met modder om zich te gooien om de aandacht van
haar zelf af te leiden. Niet erg fraai, maar ja dat wisten we al en niet alleen door deze
rapportage!

Jan, Oss  | 08:08 | 09.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

aaaaaaaah wat zielig voor mevrouw.... Mijn ouders hebben jaren in diverse
opvangcentra gewerkt in heel nederland.... COA huurde diverse onderkomen voor
assielzoekers van derde... o.a. van in Zwitserland gehuisvestigde " Hollandse"
bedrijven waar idioot hoge huur aan betaald werd....een topje van de ijsberg kan ik
verzekeren

zoon van, Amsterdam  | 21:29 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Nou, zij heeft door de uitzending geen schade geleden hoor, dat heeft ze helemaal zelf
gedaan!

-, -  | 21:27 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

En daarna natuurlijk naar de rechter voor een grote schadevergoeding.

t.e, belfeld  | 21:27 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

En ik wil dat Albayrak mijn belastingcenten terug geeft. Als normale burger verdien ik te
veel om van te sterven en te weinig om van te leven en dan komt mevrouw met zo'n
inkomen en zo'n onkunde. Boerenbedrog is het

Peter, Roosendaal  | 21:26 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Jij bent de eerste die op de vingers moet worden getikt. Als je zo onverantwoordelijk mt
overheids geld om gaat, dan ben je het niet waard om een ambtenaar te zijn. En al het
geld nu inleveren. grrrrr

K. Wijv, Kwadijk  | 21:25 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

zij heeft veel schade geleden zegt ze ?? en wat denkt ze dan over het graaien van. (de
grote hoop) wat ze al jaren doet . ik weet niet of ze wachtgeld krijgt? ik zou zeggen
onmiddelijk stopzetten. en de graaischade die ze berokkend heeft. terug laten
betalen!!!!!

eef, cothen  | 21:24 | 08.11.11
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Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze vrouw moet niet op non actief gezet worden maar deze vrouw moet per direct
ontslagen worden zonder loonvergoeding. Het teveel ontvangen salaris zal moeten
worden teruggevorderd. Is politiek Den Haag nu helemaal blind
geworden?????????????????????????????????

johans, Reusel  | 21:23 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waar haalt dat brutale mens het lef vandaan om nog capsones te hebben?? Ze zou
zich zo diep moeten schamen dat ze haar kop in het zand zou steken!! Hier is sprake
van een individu met een olifantenhuid en totaal geen enkel menselijk gevoel.

JB, Apeldoorn  | 21:21 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevr Albayrak, is nog niet goed ingeburgerd. Stelen en frauderen laten we niet toe in
nederland. En naar mijn mening hoeven er geen lands, provincie en gemeente
bestuurders te zijn met buitenlandse achtergrond.

J. van Iwaarden, Drunen  | 21:21 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zij moet voor straf maar een jaartje of twintig schoenen poetsen in Istanboel.

J. Groenhart, Amsterdam  | 21:21 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Terecht dat ze boos is, auto kwijt, salaris kwijt bonus kwijt, baan kwijt. Dat dit kan in
Nederland is heel erg. Wat nog erger is dat iemand ongecontroleerd er jarenlang
financieel zo´n puinhoop van kan maken en dat iedereen blijkbaar de andere kant op
heeft gekeken, Gelukkig leven we in de een democratie waar de journalisten de vrijheid
hebben om onderzoek te doen naar misstanden en deze daarna te publiceren.Wordt er
tenminste een keer ingegrepen.

Jan , Huizen  | 21:20 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

ze is zelfs bereid al haar onroerend goed in turkey af te staan

kampsjeng, valkenburg  | 21:19 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ach ja omhooggevallen vrouwen die de weelde niet kunnen dragen.

h, s  | 21:19 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw wil...,ze heeft niets meer te willen. Ze mag blij zijn dat ze het land niet kan
worden uitgezet. In Turkije weten ze wel wat ze met zulke figuren moeten doen.

Jan, Rotterdam  | 21:15 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

mevrouw Albayrak boontje komt om z,n loontje de boel belazeren en onwerkbaar
maken kunnen we allemaal dus houw nu eens op .

Hard werkende burger, Delft  | 21:15 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zal wel weer ergens Burgemeester worden. Je mag ook niet meer vragen naar de
Bonuscultuur in Nederland. Gaat er principieel iets veranderen in ons landje? Nee
dus....

J.H., D  | 21:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

mevrouw Albayrak, u hebt alle wetten overtreden, u hebt zich onterecht verrijkt met
onze centen en nog hebt u het lef tegen te sputteren? Vind u het normaal om huizen in
Turkije te kopen van belastingcenten? En bij de COA maar bezuinigen omdat u
vergoeding omhoog gekrikt moest worden....en nu het lef nog rechtzaken aan te
spannen? Alle centen die ze onterecht heeft ontvangen, terugvorderen.

a, losser  | 21:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw `..heeft grote schade geleden..` en waarschijnlijk ook last van een forse
inkomstenderving. Dit zal zich wel vertalen in een gewenste compensatie voor de
`geleden schade` en natuurlijk de `gouden koets` terug.

Bezuinigend burger, nl.  | 21:12 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Wat een "top-vrouw" gelet op haar gedraging. Wie denk zij wel wie zij is???!!!!. Trekt
wel een hele grote broek aan als je langs de zijlijn staat. Kennelijk moet iedereen maar
voor haar "vliegen". Madam is niet gauw .......

J.Jongeling, Tolbert (Gn.)  | 21:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze reactie van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze
huisregels.

Verwijderd, Verwijderd  | 21:08 | 08.11.11
Klagen over deze reactie niet meer mogelijk

bijstandsuitkering geven en alles wat ze in de afgelopen jaren (veel) te veel heeft
verdiend van die uitkering verplicht terug laten betalen, wat een arrogantie zeg!!!. "Ik
voel me beledigd", nee wij!!!

Bouwels, weert  | 21:08 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mw. Albayra,. de schade die de belasting betaler heeft geleden waar is die te verhalen?
Wij hebben geen huisje van 3,5 miljoen in turkije... en ook geen 2 paspoorten. Sukkels
he?

v.m., wervershoof  | 21:07 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Dit is toch wel het toppunt van genot, om een dergelijk vrouw te zien spartelen van
woede om al die makkelijk te graaien € prachtig maar let op straks haalt ze ook nog
haar geld misschien wel met een politiek vriendje waarvan zij nog iets te goed heeft
prachtig.

Henk, Vogels  | 21:06 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

is haar salaris wel gestopt?of verminderd?of gestaakt...............?ik denk het niet,waar
hebben we over dan?

emiliano, alphen aan rijn  | 21:06 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Te hoog loon, onbevoegd functioneren, auto vd staat 1,5x duurder dan toegestaan.
Overbetaalde bouwbedrijven, enz.. Maaar ze functioneerde perfect... voor dr eigen
portomenee..

Cigma, Arnhem  | 21:05 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Wanneer betaalt ze terug?

Rupsje, Nooitgenoeg  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Bedoelt ze dezelfde imagoschade als waar Holleeder zijn rechtzaak over begon?

joep, zoetermeer  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Hi Hi, Foei NOS!! Zo op de vingers getikt.

M, Lelystad  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

de aanval is de beste verdediging zal ze gedacht hebben.

GJ, De Lier  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Jammer dat ze weg is. Het COA met haar aan het hoofd is een verziekt Griekenland in
het klein. Goed voor studie doeleinden over de Griekse economie. Kunnen we
misschien modellen maken over het verloop de Griekse afgang.

Gerard Galesloot, Doetinchem  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een oplossing, laat Mauro blijven, maar stuur haar terug waar ze vandaan komt.Zij is
het Nederlandssachap niet waardig!

Audi Abu Taiji, Nederland  | 21:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze reactie van een lezer is achteraf verwijderd, omdat deze in strijd was met onze
huisregels.
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Verwijderd, Verwijderd  | 21:02 | 08.11.11
Klagen over deze reactie niet meer mogelijk

deze vrouw is compleet van de pot gerukt. hoge bomen vangen veel wind. Dus op de
blaren zitten en vervolgen deze vrouw

koert, Dubai  | 20:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De beledigde onschuld. Prima werk van de NOS.

louis, wierden  | 20:56 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze wilt in het nieuws blijven!

Turkmeen, Konya  | 20:54 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Door dit soort types is Griekenland bijna failliet gegaan.

Erwin Zomers, Uden  | 20:54 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zozo, mevrouw heeft schade geleden ! Hoeveel burgers hebben door haar toedoen
financieel schade geleden door die club in stand te houden, dus mondje gauw dicht. Ze
probeert zeker daar door, ook weer financieel gewin uit te halen

Henkie, Oss  | 20:53 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

mevrouw albaijrak u bent gewoon fout

de bruin, delft  | 20:53 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik begrijp niet dat ze nog hier kan blijven. Ze moet uitgezet worden en voordat ze
uitgezet wordt naar turkije moet ze alle teveel ontvangen geld terug betalen.

Helena, Utrecht  | 20:52 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ja mevr Albayrak dat heb je als de waarheid aan het licht komt,want het schijnt dat jij
de waarheid spreekt en de anderen liegen,dit zijn narcistische trekjes

Hov, W 'zaan  | 20:49 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Tijd heb ik helaas niet, en geld voor een advocaat al helemaal niet. Albayrak, als ik geld
en tijd had zou ik jou direct aanklagen voor diefstal, flessentrekkerij en misleiding.

Frenco, Hilversum`  | 20:46 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De waarheid doet pijn,maar zal zegevieren!

Cissy, Woerden  | 20:45 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Vlgs.mij lijdt mevrouw aan hoogmoedswaanzin en heeft dan ook nog het lef om zo
hoog van de toren te blazen, alles wat er over haar wordt gezegd is maar al te waar, en
haar tijd bij het COA heeft haar geen windeieren gelegd en wordt ze ook nog beloond
met een dikke vertrekpremie!

maria, tzum  | 20:45 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

laat ze de door haar aangebrachte schade maar terug betalen , financieel kaal plukken
,en de bak in . misschien dat wat zij heeft aan gericht in turkije normaal is ? maar hier
niet !

jaimy, zuid holland  | 20:44 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze vrouw heeft het wel heel hoog in haar bol Die denkt dat het normaal is dat
gegraai van de belasting betaler Dus als het haar niet bevalt in Nederland Wat let haar
dan om weg te gaan Maar zonder een zak exra geld dan

bb, Den Haag  | 20:44 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze is gewoon boos, omdat het grote graaien is afgelopen. Zo heet dat, in een
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democratie, mw. Albayrak. Alleen vraag ik me af of de titel mw. nog bij haar past!!

Monsieur, Lagoa  | 20:42 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

t,Jonge jonge... een vrouwelijke Berlusconi van geen schuld bewust en weet niet van
wijken om de macht niet in te hoeven leveren ,je moet wel durven een brutale dame
.Omdat ze zwaar op haar lange tenen is getrapt en door de leugen is ingehaald ,wil ze
de NOS op de vingers tikken dit mens heeft geen plaat maar een bunker voor haar kop
wat een LEF en ONBESCHAAMDHEID .Wat het eerste aan de orde zou zijn is zo-
iemand voor het gerecht brengen dat is pas RECHT .

Ruth, Nederland  | 20:39 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Volgens mij is hier een gevoelige snaar geraakt. Als het allemaal lariekoek is mw.
Albayrak, waar maakt u zich dan zo druk om!! Maar... U weet wel beter,is het niet??

Kenikdie, Loubejac  | 20:39 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Poesjes in het nauw maken hele hoge maar ook gekke sprongen. Deze dame dient te
leren wat gebruiken zijn in dit land. Misschien een in inburgeringscursus op kosten van
van de belasting betaler.

Bert, Schagen  | 20:38 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Als de uitzending al grof en beledigend was, was dat dus gezien de feiten welke nu
boven water zijn gekeomen, nog terecht ook. Je snapt niet waar dit figuur (op zeker
geen dame) het lef vandaan haalt. Wee de rechter die hier nog op in zal gaan.

Jan, Lisse  | 20:38 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Dan moet je toch wel heel erg ziek zijn om de "verziekte cultuur" te ontkennen en nu de
journalisten verantwoordelijk stellen voor haar afgang. Blijft me trouwens verbazen, dat
ze zolang haar praktijken heeft kunnen volhouden.

dolfijn, eindhoven  | 20:38 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Alles word nu op het bordje van Nurten Albayrak neergelegd ze moeten er veel meer
eens mensen die er iets te vertellen hebben onder de loup nemen want er zijn meer
mensen die er iets te vertellen hebben en die met geld gesmeten hebben en ik weet
waar ik het over heb.ze moeten eens mensen neer zetten die verstand van zaken
hebben als het bv over de gebouwen gaat en niet zomaar iemand neer zetten die
nergens geen verstand van heeft ik vind het jammer dat het zo gaat met de COA op het
moment

opa, Bejaardenhuis  | 20:37 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

laat die hittepetit lekker haar mond houden. ze heeft jaren haar zakken gevuld. weg
wezen en nooit meer op zo,n positie.

hld, leiden.  | 20:37 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik ben ook boos. Waarom en hoe hebben ze op deze post gezet? Naar nu blijkt komt
de aap uit de mouw. U bent niet alleen een slecht bestuurder maar u heeft ook de boel
belazerd door onverant-woordelijk met gemeenschapsgekd om te gaan. U moest zich
schamen.

M. el Moughabi, Julianadorp  | 20:36 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw Albayrak, Ga terug naar het land waar je vandaan komt. Probeer daar de
zaak maar op "democratische" wijze te bestelen. Opzouten!!

jeroen, noordwolde  | 20:34 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik geef het strafrecht een goede kans, kan ze gelijk veroordeeld worden tot
terugbetaling als het geld al niet belegd is in het land van herkomst

Richard de Boer, Zaandam  | 20:34 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Als ik als gewone jongen iemand oplicht word ik terecht gestraft,als deze "dame"
hetzelfde in haar land van herkomst had gedaan van wat ze nu deed, hadden ze wel
raad met haar geweten. En nu ze "betrapt" is blijft ze toch wild om zich heen slaan, nu
ik denk en met mij velen dan is ze een gewone oplichtster die haar straf niet zal
ontlopen!!
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ws, monster  | 20:34 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Helaas mevrouw Albayrak, de waarheid is soms inderdaad erg grof en beledigend. Ik
neem aan dat de rechter het hiermee eens is.

Frenco, Hilversum`  | 20:33 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouwtje liegt alles bij elkaar in de Volkskrant. Liegt Leers voor over haar salaris.
Heeft er een finacieele puimhoop van gemaakt bij het COA Graait binnen een paar jaar
tijd een salaris bij elkaar ver boven de Balkenende norm. En voelt zich nu beledigt.
Ongeloofelijk.

leonm, Vught  | 20:32 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Albayrak ga aub terug na je vaderland,en neem al je zuurverdiende geld mee.

Arie, Kerkdriel  | 20:32 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Je ziet het vaker, de enige uitweg die dat soort mensen dan nog zien is een vlucht naar
voren. Tis te hopen dat ze daarbij struikelt

Gert Jacobs, Nieuw Vennep  | 20:31 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Als er een kwaad mag zijn, dan is het de BELASTINGBETALER wel. Dus Albayrak
even DIMMEN.

Cor Verweert, Haarlem  | 20:29 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waarheid kan nooit beledigend zijn.Verleg het probleem niet daar trappen wij niet in
dus.Ga maar lekker procederen wie weet win je wel....................Of niet dus!!!!!!!

hollandse, ergens in holland  | 20:27 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

waar haalt ze de gore moet vandaan

vdhijden, eindhoven  | 20:27 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Kijk dat is haar ware aard, het niet toegeven van fouten die ze heeft gemaakt. Ze heeft
jaren kunnen graaien en wat denk je ja hoor ze is voor de zoveelste keer boos. Mens
stop er een keer om je gelijk te halen.

Theo, Arnhem  | 20:26 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw liegt alles bij elkaar over salaris een auto die zij eigenlijk niet wilde. noemt
zichzelf bestuurvoorzitter terwijl ze dat nooit is geweest. En nu dit weer!! Ongeloofelijk
deze dame moet voor de rechter gesleept worden

willem, Den Bosch  | 20:26 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

zij heeft fraude gepleegd met haar inkomen. Dat is reden voor ontslag op staande
voet,terug betalen van de te veel ontvangen salaris(uit diefstal)juridische vervolgen wat
ook in het particuliere bedrijfsleven gebeurd of bij de sociale diens. Dit gegap van
belastinggeld is Nederland zat.

ruud, de provincie  | 20:26 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

hoe durft ze ! ze heeft heel belasting betalend nederland benadeeld ! en nu nog
praatjes hebben? de brutaliteit !

nicole, huizen  | 20:25 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze "mevrouw" totaal doodzwijgen. Geen energie meer aan verspillen. Kwijt zullen we
haar niet raken in dit luilekkerland

Klein, Amersfoort  | 20:25 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Wat was het er eerst, de kip of het ei?? Als zij niet had gefraudeerd en zichzelf een
vorstelijk salaris had toebedeeld, was ze niet in de schijnwerpers van de media
gekomen. Wie zich brandt, moet op de blaren zitten!!
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kip/ei, xxxx  | 20:25 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

ach gut is ze boos heb ze twee keer werk kan ze goed worden ,laat ze een baan
zoeken waar ze lekker mee bezig is zonder onze belasting centen makelijk uitgeven
van een ander ,maar boos is boos

lia, ter apel  | 20:24 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ja de waarheid kan hard zijn.En de waarheid wordt meestal verdoezeld.Dit zal ook wel
weer in de doofpot verdwijnen.En de hudde schapen volgen weer gedwee er is niks
aan de hand.

henk, d-H  | 20:24 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Hoon en gelach vallen haar toe, door haar acties maakt ze het nog erger. Ik denk dat er
geen organisatie meer is die dit mens nog wil hebben. Dat ligt toch hoofdzakelijk aan
haar eigen gedrag..........

Y.Yakulin, Den Haag  | 20:24 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

deze "dame" heeft niets te eisen, het zou haar sieren om Nederland te verlaten en haar
paspoort in te leveren. Maar dat zal ze heus niet doen want hier hoeft ze alleen maar
haar hand op te houden en de Euro's vliegen erin.Frauderende mensen moeten zwaar
gestraft worden.

Ton, Rotterdam  | 20:24 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze moet zich doodschamen, alles wat ze verworven heeft en verkwanselt met valse
voorwendselen moet ze maar terug betalen. Beslag leggen op alles van waarde en
verworvenheden. Pluk maar kaal en kijk ook goed om haar heen waar de geldstromen
naar toe zijn gegaan.

Delmunda, Klaaswaal  | 20:23 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

tegen mevrouw Albayrak wil ik het volgende zeggen: Ga in de hoek staan en je
heeeeel diep schamen. en laat me eens met je moeder praten want hier ging duidelijk
iets fout in de opvoeding.

richard, amsterdam  | 20:22 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zij druft wel hoor.Maarja van dzt soort dingen weet de rest ook niets en te hopen voor
haar dat ze niet in haar blote kont komt te staan.Grof verhaaltje van haar.

G, G  | 20:19 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De grote graaister gaan roemloos ten onder!!!

Sjaak, Den Haag  | 20:18 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

hallo, kom net uit de streek van Albayrak, zij heeft daar turkeye 50 tal plantages
opgekocht. laat armen als slaven werken tegen een honger loon. AIVD, komop. alles in
beslag nemen.

santan, zoetermeer  | 20:18 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Het is wel zo, dat de pers zich heeft te gedragen tegen wie dan ook. Zij kan wel fout
zijn geweest , maar de laatset jaren wordt door het journaille zonder echte feiten en
zonder weerwoord maar een verhaaltje de wereld in geslingerd, waardoor veel ellende
kan worden veroorzaakt. Ik ben benieuwd, wat de commissie hier van zegt.

Mario, Cannes, Frankrijk  | 20:18 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

verdeel en heers het houd een keer op dus terugbetalen en daarna een enkeltje
geboorteland.

Toontje-lager, Wezep  | 20:17 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

JUist deze mannier van handelen bevestigd dat de NOS er niet ver naast zat. en
wanneer heeft ze nou door dat ze haar spel gepeeld heeft en verloren heeft.

een bezorgd belastingbetaler, NL  | 20:15 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Hoe kun je in vredesnaam iemand van de VVD tot directeur van het COA benoemen.
Ook de dames Albayrak, de een namens de PvdA en de ander bij de VVD : het was
allebei niks. Ook Albayrak heeft niets aan Mauro gedaan. Allemaal boter op hun hoofd
en deze ex-directeur van de COA heeft nogal last van smeerolie.

opa vang, assen  | 20:15 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Hoe DURFT zij nog iets in het openbaar te zeggen...DOODSCHAMEN moest ze zich.
!.. Ongekend lef is dit.

Ge, Apeldoorn  | 20:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ach,........wat doen ze me allemaal aan die rotjongens en meisjes.

Bert, Zuid-Holland  | 20:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Kan haar nou geen DAME noemen...............

Paul, Sassenheim  | 20:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waarom? eindelijk is openbaarheid van wat er met het geld is verspild je zou haast
vragen...... bent U in dienst geweest van Sinterklaas?

Harry, Grou  | 20:14 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ja, nu gaat ze (nog meer) om zich heen slaan.

HarryL, Amsterdam  | 20:13 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waar maakt ze zich druk om. Hoe meer beschadigd, des te beter is het volgende
luizenbaantje. Kijk maar naar Gerd Leers

Naty, NL  | 20:13 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zal ik ze het adres geven in Istanboel?

JBM, Enschede  | 20:13 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waar haalt zij het lef vandaan! Deze zakkenvuller moest zich schamen!

Gerda, Wassenaar  | 20:12 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Laat ze de zaak maar omdraaien ze liegt nog dat zij barst.Zij is niet benadeeld maar zij
heeft de belasting betaler benadeeld door oneigenlijke salaris verhogingen adviseurs
aan trekken en zeer ruim betaald en in een veel te dure auto rijden met
chauffeur.Verder is er nog een wet van vrije nieuwsgaring en uit het thans lopend
onderzoek naar haar malversaties kan zij beter haar mond houden want ze maakt het
alleen nog erger voor haar zelf.Ik geef haaar een advies pak het vliegtuig naar turkie en
vooral daar blijven

zeer kwade burger, nederland  | 20:11 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

dit is de fregheid zelfe.paspoort inleveren en gewoon een paar jaar opsluiten.dit is
stelen van de belasting betaler

wally, warigem  | 20:10 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Waar rook is,is vuur! En hoge bomen vangen veel wind!!! Klinkt bekend misschien????
Get a life,wie zijn vingers brand moet op de blaren zitten! Daaaaag Mvr. Albayrak.......

Cees, Den Haag  | 20:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ben benieuwd wat voor schade het haar heeft aangericht???? Het geld wat ze op haar
rekening heeft staan maakt het wel weer goed. Ze denkt niet na over wat voor schade
zij heeft aangericht.....

moeder, katwijk  | 20:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze dame moet gewoon haar mond houden, wat een arrogantie terwijl ze miljoenen
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heeft vergooid.

gz, harderwijk  | 20:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Afserveren. Zij probeert alles om maar weer een functie te krijgen om de zakken te
vullen. Je hebt je kans gekregen en ook verprutst. Wees blij dat ze je niet helemaal
zwart maken, wat best mogelijk kan worden !!

t, Elst (Gld)  | 20:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

In 1 woord, krokedillentranen. Als je weet dat je fout zit dan ga je weg zonder bombari,
als je weet dat je heel fout zit OF naief ga je na trappen en stampij maken. Deze dame
is gewoon niet capabel voor een dergelijke functie.

Nilius, Amsterdam  | 20:09 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw Albayrak heeft niets te eisen,Ze heeft gefraudeerd en staat op non actief!!

RAMON, RDAM  | 20:08 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze mevrouw kan beter gaan solliciteren bij de COA in turkeij daar zal ze wellicht nog
kans hebben dat ze haar daar wel willen geloven.

Q, Q  | 20:08 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ik denk dat ze het voor haar zelf steeds moeilijker maakt. Ze beseft niet dat ze hiermee
het negatieve beeld versterkt dat al van haar bestaat. Ik heb nog nergens gelezen dat
ze haar excuus heeft aangeboden van de dingen die wel aantoonbaar fout zijn gegaan.

Dik Voormekaar, Leeuwarden  | 20:08 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Niet meer terugkeert? De enige reden dat zij op die positie is gekomen is het knuffelen
en bevoordelen van een allochtoon.

Hendrika, Utrecht  | 20:07 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zij stelt dat ze door de uitzending grote schade heeft geleden? Is het niet haar gedrag
geweest, die haar grote schade heeft opgedaan?! Ik heb de uitzending niet eens
gezien, maar haar gedrag is ruim behandeld in de pers. Het is maar makkelijk, een
excuus verzinnen om je eigen gedrag,te verbergen. En zo zal de RvdJ er ook wel over
denken, ik in ieder geval wel. Een eerzame burger uit ZH

Gerrit, Katwijk  | 20:07 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Laat zij eerst eens partij kiezen en een paspoort inleveren. Ze mag zelf kiezen welk
paspoort zij wil houden en daarna praten wij weer verder.

Leen, Amsterdam  | 20:07 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

haha zij grote schade heeft geleden Nou ik denk meer wij de betalende burgers die de
COA lees zij hebben onderhouden.... Wat een graaier zeg

dora, dronten  | 20:07 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mevrouw Albayak heeft tijd en genoeg wacht geld. om een beetje te vervelen

MP Belasting betaler , Holland   | 20:06 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze stelt dat ze door de berichtgeving grote schade heeft geleden. Juist dankzij dit soort
berichtgevingen weten wij hoeveel schade de belastingbetalers hebben geleden. Alles
terugbetalen graag, incl. de rente over zo'n 12miljoen euro verspilt belastinggeld.

boze belasting betaler, Zoetermeer  | 20:06 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ze heeft geen blikschade opgelopen! Gaat u aub wat anders doen dan lopen zeuren.

W.zeurkous, Amsterdam  | 20:05 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Lekker naar de rechter stappen waar rook is is vuur er zitten naar is gebleken geen
onwaarheden in het verslag dus ga maar weer thuis zitten dame!
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MB, KW  | 20:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Denk dat mevrouw haar mond moet houden, ze is al te ver gegaan.

frans, Assen  | 20:04 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ha,ha,"ze eist..."deze DAME heeft niets te eisen!Emigreren misschien?

hardwerkende moeder, haarlem  | 20:03 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

mevrouw heeft vreemde eisen. wel anderen on_netjes behandelen,maar als het
haarzelf overkomt gaat ze piepen. Heel ON_NEDERLANDS!

weg, ermee  | 20:03 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

De pot verwijt de ketel. Ze verdiende daar "grof" en gaf " feitelijke onjuistheden" door
aan de autoriteiten die op basis daarvan haar loon uitkeerde.

Mario, Druten  | 20:02 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

't is toch wat ook; niet alleen boos en despotisch binnen het COA maar ook
daarbuiten.Nu moet de betreffende journalist, het weer ontgelden. Oplossing, via een
uitzetprocedure weer terugsturen naar land ver herkomst. Weten ze alles van bij het
COA.

Rob Alkema, Amsterdam  | 20:01 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

tuutuutuutuut, kam aan ..hier heerst vrijheid van meningsuiting. Als je een hoge boom
wilt zijn kun je een hoop wind vangen.

Elle, huizen  | 20:00 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Niks mis mee met dat nieuws,we leven in een vrij land en iedereen mocht dit toch wel
weten, wie als medelander zoveel geld verkwist terwijl iedereen het heeft over
bezuinigen.Deze vrouw is gewoon een schande en moet voor de feiten dan ook
gestraft worden.

Arie Pronk, Duindorp  | 19:59 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een brutaal mens heeft de halve wereld. het is tegenwoordig mode om koste wat het
kost je gelijk te willen halen over de rug van degene die de beerput heeft geopend. In
dit geval alle respect voor de NOS en andere media die deze "mevrouw" de wacht
hebben aangezegd.

Peter, Anna Paulowna  | 19:59 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

ze moet maar eens eerst zelf publiekelijk verantwoording afleggen over haar wanbeleid
en zelfverrijking en verrijking van haar companen

Alinietboef, Utrecht  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Zelfkritiek is haar ten ene male onbekend.

Rutger, Roermond  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Misschien heeft ze niet "goed" gekeken.... Even terug naar uitzending gemist Nurten,
hoogstwaarschijnlijk als je je "goed" concentreert...zie je het gevolg van dat walgelijke
en geld smijtende wanbeleid van je. Waar haalt ze de moed vandaan om te klagen ?

Eddy, Hoofddorp  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Kan deze mevrouw niet gewoon het land uitgezet worden ipv Mauro.

Tommy Wong, Amsterdam  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Ach alsjeblieft zeg...Eerst jaren gaan lopen graaien en nu ze op de vingers getikt wordt
ook nog eens gaan klagen...Moet ik bij mijn baas eens doen...Lig ik er vandaag nog uit.

Tamara, Waalwijk  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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hoe durft deze idioot nog te klagen? heeft ze nog niet voldoende achterover gedrukt.
iemand met ook maar enig greintje van fatsoen zou zich niet meer in het openbaar
durfen vertonen. maar ja, zo zie je, als je de grens van schaamte en zelf respect
gepasseerd bent, wordt je politicus of "top"ambtenaar.

herman duijn, obdam  | 19:58 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze dame heeft niets te willen. Het Nederlandse volk wil dat ze terugbetaalt hetgeen
ze teveel heeft uitgegeven/ontvangen.

Christina, Rhenen  | 19:57 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

het blijft moeilijk kritiek te accepteren,kijk eens in de spiegel en naar je
bankrekening.om je kapot te schamen.wanneer houd de zelfverrijking op?

t, Vianen  | 19:57 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Deze vrouw stelde ook dat asielzoekers recht hadden op een dure tv op hun kamer en
een mobieltje. Waar kon ik 5 jaar geleden met die ervaring naar toe? Wie niet wil(de)
luisteren moet maar voelen.

Theo, Langedijk  | 19:56 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Mag de waarheid niet gezegd worden.Misschien moeten al die vertrokken
werknemer(sters) die door deze juf is beledigd haar gaan aanklagen wegens
ongeoorloofd gedrag.Krijg ze nu nog wachtgeld ook als ambtenaar. Dat is pas
SCHANDE

Mar, almere  | 19:56 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Nurten Albayrak is boos want ze ziet haar mooie salaris verdwijnen waarmee je in
Turkeij 10 huizen kunt laten bouwen en ze weet dat ze nooit meer aan de slag komt in
Nederland. Ze is ook boor omdat ze weet dat ze misschien wel een gedeelte moet
terugbetalen. Terecht, want deze tante heeft het echt een beetje te bont gemaakt. Zo
goed was ze trouwens ook niet want er moest voor 12 miljoen aan externe kennis
worden gekocht.

Bart Zeventem, Uithoorn  | 19:56 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Boze Albayrak, moet haar brutale mond houden en uit de publiciteit blijven! Mevrouw
heeft zich op een schandalige manier weten te verrijken, en heeft nog praatjes ook!

allochtoon , nederland  | 19:55 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Een typische manager. Het ligt altijd aan anderen.

eht, curacao  | 19:55 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

feiten graag, deze dame HAD toch een audi A8 besteld die weer terug moest? wat
kletst het mens nou? als er zoveel rook is moet er werkelijk wel vuur zijn. verder zijn die
riante salarisverhogingen nou toch ook feitelijk helder te maken? golddigger en wat
erger is: ons goud. kortom een zakkenvulster. laat ze lekker zakjes gaan plakken
wegens fraude. rechtzaak niet ontvankelijk verklaren, snel klaar en zij naar de
staatsmijnen ofz0

Fred, Nijmegen  | 19:55 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

mens ga koken,jarenlang heb je met geld gesmeten!!! je hebt gelogen en bedrogen
over je riante salaris!!je kocht een dure audi a8 deze werd met verlies verkocht,ga je
schamen en betaal heel gauw het teveel betaalde salaris even terug!!

john, leidschendam  | 19:54 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

die meid is ook niet te vertrouwen als je zo met gemeenschapsgeld omgaat.

leo, lanaken  | 19:54 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Is dit niet wie zijn kont verbrand moet op de blaren zitten. Mevrouw heeft dit over
zichzelf afgeroepen. Had misschien wat wijzer moeten handelen.

Jan, Bergen  | 19:53 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Haar inkomen was vorstelijk, royaal en strijdig met de regels en haar wanbeleid koste
miljoenen. Ik voel mij als belastingbetaler ernstig geschaad door deze graaier.

Folkert Frans, Haaksbergen  | 19:53 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Laat me raden; ze gaat nu een riante schadevergoeding eisen...

peter, amersfoort  | 19:52 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

valt niet mee je verlies nemen

cossie, zwolle  | 19:50 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie

Nog eisen stellen ook ?, als het aan mij ligt gaat ze per direct terug naar Turkije !

Maurice, Den Haag  | 19:49 | 08.11.11
Δ Ik heb een klacht over deze reactie
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Het beginsel ‘hoor en weder-
hoor’ pas slecht in dit tijdsge-
wricht. We willen alles zap-

klaar opgediend krijgen, en dan kost
wederhoor echt te veel tijd en con-
centratie. Nurten Albayrak kan er
overmeepraten. Ik ken haar niet, net
zo min als het COA. Maar de wijze
waaropdeNOS indeopening vanhet
NOS Journaal nota bene op een zon-
dagavondover haar functionerenbe-
richtte, deed vermoeden dat zij een
helleveeg was en het werken bij het
COA de hel. Ook zou Albayrak boven
de wettelijke norm verdienen en
daarover gejokt hebben, wist de NOS
in vervolgrapportages temelden.
Voor wie de Nederlandse ‘kwali-

teitsmedia’ in de week erna volgde
was het geen verrassing dat Albay-
rak een paar dagen later geschorst
werd en dat de rechter enkele weken
later weigerde die schorsing op te
heffen. Het beeld dat werd neerge-
zet was: Albayrak deugt van geen
kanten, en dat ze daar heeft kunnen
blijven zitten kwamdoor de watjes
die zich raad van toezicht noemden.
En dat terwijl de kijker/lezer zich
vooral moest baseren op anonieme
bronnen, ontwijkende wollige ant-
woorden van deminister en elkaar
tegensprekende verhalen van be-
trokkenen. Maar het trial by media
was al voltooid. Exit Albayrak, dat
kon niet anders.
Het Haagse gerechtshof heeft een

flinke streep gezet door die trial by
media. Het hof legde pijnlijk bloot
dat de interim-directie van het COA
al plannen aan hetmakenwas voor
een toekomst waarin op voorhand
vaststond dat Albayrak toch niet te-
rug zou komen. Daarmee voorkwam
het hof dat veroordeling (gedwon-
gen ontslag) op basis van louter be-
schuldiging de nieuwe regel werd.
Ook stelde het hof vast dat Albay-

rak niet heeft gelogen over haar in-
komen. Zelfs het COA en zijn advo-
caat hebben dat in het hoger beroep
toegegeven. En dat ze wellicht iets
meer verdient dan die balkenende-
norm had deminister kunnenwe-
ten als hij een telmachine had ge-
bruikt. Zo’n berekening, schrijven
de rechters, had ‘simpel kunnen
plaatsvinden’.
Simpel was vooral de berichtge-

ving van de NOS. Zonder enige nuan-
ce blies het Journaal van de publieke
omroep vage beschuldigingen op

tot eenmegaschandaal. Klokkenlui-
ders zijn belangrijk, maar enig te-
genonderzoek is op zijn plaats voor-
dat je het primetime Journaal opent
met anonieme bronnen.
Of de verwijten over het functio-

neren van Albayrak kloppen, daar-
over zegt het Hof niets. Maar daar
kan ook niemand een oordeel over
vellen tot het onderzoek daarover is
afgerond enmevrouw in dat kader
fatsoenlijk is gehoord. Ik betoog niet
dat er helemaal nietsmis zou zijn
geweest bij het COA, dat weet ik
door die ranzige berichtgeving nog
steeds niet.

In deze zaak kunnenwenooit
meer een evenwichtig en betrouw-
baar onderzoek krijgen. Voormij zal
altijd het beeld blijven hangen van
de valse, onheuse start tegen Albay-
rak. Anderen daarentegen, die nu
juist van trial bymediahouden, zul-
len haar nooitmeer een eerlijke kans
willen geven zich te verantwoorden –
diemevrouwkanniet deugen.
Misschien was het incompetente

onderzoeksjournalistiek van de
NOS, die zich ook gewoon bij na-
tuurrampen en schaatswedstrijden
moet houden. Maar ik krijg sterk de
indruk dat het vooral is omdat de
onderbuik de kijkcijfers bepaalt. Er
lijkt steedsminder oog te zijn voor
de rechtmatige belangen van de an-
der, of die nu gaan omhet fair trial
zelf of om zijn persoonlijke levens-
sfeer. En demedia en wijzelf, het pu-
bliek, zijn steedsminder bereid zich
te onderwerpen aan het oordeel van
de rechter. Dat oordeel hoeven we
nietmeer af te wachten. Alsmensen
met één send-klik honderd hate-
mails kunnen versturen, willen ze
ookmeteen in het acht uur-Journaal
een vonnis horen.
Trial by media past niet in de demo-

cratische trias politica. Voor we het
weten wordt de derdemacht in twee
helften gedeeld, waarvan één vol-
strekt oncontroleerbaar en ongele-
gitimeerd. Voor politici de rechterlij-
kemacht hekelen, moeten ze zich er
rekenschap van geven dat de samen-
leving steedsminder ruimte laat
voor een zorgvuldige rechtsgang.
En als de rechter een oordeel

vormt wordt dat door de verliezer in
de pers vakkundig gemolesteerd. In
het voortreffelijke boek De Deventer
moordzaak laat Bas Haan, onder-
zoeksjournalist bij de publieke om-
roep!, zien hoe de verliezende partij
hemzelf en anderemedia lang heeft
kunnenmanipuleren.
Ook na de uitspraak van het hof

over Albayrak werd nagetrapt. De
nieuwe PvdA-voorzitter vond dat Al-
bayrakmaar in een apart kamertje
moest worden gezet als zij het zou
wagen terug te keren op het werk.
Het NOS Journaal bood hemde zend-
tijd voor dezemededeling.

Samenleving laat
steedsminder
ruimte voor een
zorgvuldige
rechtsgang

NOS Journaal had
Albayrak al berecht

AFFAIRE-ALBAYRAK

Het NOS Journaal blies vage
beschuldigingen aan het adres
van directeur Nurten Albayrak
van het COA op tot een
megaschandaal.

FERDINAND
GRAPPERHAUS
is advocaat te
Amsterdam en
Kroonlid van de
Sociaal-Econo-
mische Raad.
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Van: Martijn Bink
Verzonden: woensdag 31 augustus 2011 11:49
Aan: 'janwillemanholts@coa.nl'
Onderwerp: vragen NOS Nieuws
 
Beste Jan Willem Anholts,
  
als vervolg op ons telefoongesprek van gisteren nog een paar aanvullende vragen:
  
Is het mogelijk om paar regels uitgelegd te krijgen hoe de financiering van het COA werkt.
Hoeveel plaatsen (exact) heeft Binnenlandse Zaken 'besteld' dit jaar besteld. Hoeveel en wanneer zijn er 
afbesteld?
Hoe verhoudt zich dat tot de huidige bezetting.
Wat betekent dit voor de financiële situatie van het COA aan het einde van het jaar.
Is er al een krimpbesluit genomen? Zo ja, wanneer wordt het personeel hiervan op de hoogte gebracht en 
om hoeveel plekken en FTE's gaat dit?
  
Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

mailto:janwillemanholts@coa.nl
mailto:janwillemanholts@coa.nl
mailto:janwillemanholts@coa.nl
mailto:janwillemanholts@coa.nl
mailto:janwillemanholts@coa.nl
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Anholts, Jan Willem

Van: Bas de Vries [Bas.de.Vries@nos.nl]
Verzonden: donderdag 8 september 2011 10:12
Aan: Anholts, Jan Willem; nurtenalbayrak@coa.nl; janwillem@nholts.nl
CC: Martijn Bink
Onderwerp: Vragen voor mevrouw Albayrak

Geachte mevrouw Albayrak / Beste Jan Willem, 

Naar aanleiding van een flink aantal diepgaande gesprekken die wij afgelopen weken gevoerd hebben met 
personeelsleden van het COA is ons gebleken dat er veel mis is met de werksfeer bij het COA, speciaal op het 
hoofdkantoor in Rijswijk. Wij zijn voornemens daarover te gaan berichten, zo mogelijk in de loop van volgende week. 
Wij informeren u daar nu over ten einde u in de gelegenheid te stellen uw visie op de zaak te geven, opdat de 
berichtgeving zo evenwichtig en volledig mogelijk is. 

Tal van medewerkers hebben ons - op voorwaarde van strikte anonimiteit - verteld dat op het hoofdkantoor een zeer 
slechte werksfeer hangt: er is sprake van een ware angstcultuur, waarin een aanzienlijk deel van het personeel 
dagelijks met pijn in zijn buik naar het werk gaat.  

De slechte werksfeer wordt rechtstreeks toegeschreven aan de bestuursstijl van mevrouw Albayrak. Er zou sprake 
zijn van verdeel-en-heers-politiek, medewerkers zijn bang een fout te maken omdat ze ‘dan met het hoofd op het 
hakblok worden gelegd’, mensen worden weggetreiterd, er wordt gesproken over despotisch gedrag. Dit leidt er 
volgens onze bronnen ook toe dat noodzakelijke beleidsbeslissingen niet worden genomen. Zo zouden door een 
opgelegd verbod om te spreken over de krimp, veel ongebruikte asielplaatsen maanden lang open hebben gestaan, 
hetgeen onnodig belastinggeld heeft gekost. Het verbod op tegenspraak zou eraan bijdragen dat er niets veranderde. 

Ter illustratie wordt ondermeer gewezen op het aantal directeuren dat sinds 2004 bij het COA is verdwenen. Dat zijn 
er 20, van wie meer dan de helft in onmin is vertrokken, hebben wij bevestigd kunnen krijgen. Plus nog eens drie 
mensen in de raad van bestuur (van wie 2 niet in goede harmonie).  

De namen of posities van de personeelsleden waar wij de afgelopen tijd contact mee hebben gehad, kunnen wij niet 
noemen. Juist omdat ze bang zijn voor de consequenties. Wat wij wel kunnen zeggen, is dat het er veel zijn, uit veel 
verschillende hoeken en lagen. Ook hebben wij stukken. Al met al is de informatie zo eensluidend en zo goed 
onderbouwd, dat wij van zins zijn daarover te gaan publiceren. 

Omdat het hier om stevige en persoonlijke aantijgingen gaat, brengen wij u ruim op tijd van ons voornemen op de 
hoogte. Vanzelfsprekend willen we graag van mevrouw Albayrak horen hoe zij hier tegenaan kijkt. Ten behoeve van 
evenwichtige berichtgeving willen we dan ook graag een reactie op camera waarin u de gelegenheid krijgt om uw 
kant van de zaak te belichten. Voor die tijd hebben wij echter nog een reeks vragen, waar wij zo spoedig mogelijk 
antwoord op zouden willen krijgen, maar uiterlijk komende maandag om 12.00 uur. 

De vragen zijn de volgende: 

- Is mevrouw Albayrak door personeel of andere gremia de afgelopen jaren geconfronteerd met bovenstaande 
klachten? Zo ja, welke actie heeft zij daarop ondernomen? Zo nee, heeft zij op een andere manier kennis genomen 
van onvrede over haar bestuursstijl in de organisatie? 

- Herkent zij een of meer van bovenstaande aantijgingen m.b.t. de bestuursstijl en de werkcultuur binnen het COA?  

- Hoe zou mevrouw Albayrak zelf de bedrijfscultuur en haar bestuursstijl willen kwalificeren? 

Meer aan de beleidsmatige kant: wij begrijpen zoals gezegd dat de manier van leiding geven van mevrouw Albayrak 
ook daar doorwerkt. 

- Klopt het dat er met name tot deze zomer van haar niet gesproken mocht worden over krimp, terwijl ondertussen 
drieduizend bedden leeg staan? 

- Klopt het dat de dekkingsgraad dit jaar zal uitkomen op ongeveer 83 procent? 

- Hoeveel gaat deze leegstand het COA aan het eind van het jaar kosten? 

- Heeft het COA voldoende middelen om dit te dekken? 

- Sommigen zien dit als verspilling van belastinggeld, graag een reactie van mevrouw Albayrak hierop. 

- Klopt het dat op 20 september zal worden besloten welke locaties er gesloten worden, om 2500 plekken in te 
krimpen?  

- Waarom is dit besluit niet eerder genomen? 

- Hoeveel banen komen er met dit krimpbesluit te vervallen? 
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- Wordt er ook op het hoofdkantoor gereorganiseerd om de bezuiniging van 51 miljoen euro (30 miljoen euro krimp en 
21 miljoen euro taakstelling) te bereiken? Zo ja, hoeveel banen gaan hier verloren? 

- Er zijn de afgelopen jaren 20 directeuren en 3 leden van de Raad van Bestuur vertrokken. Volgens onze bronnen 
zijn tenminste 16 daarvan in onmin vertrokken. Herkent mevrouw Albayrak dit beeld? Zo niet hoe verklaart zij het 
grote verloop binnen de directieraad? 

- Kan er een schatting worden gemaakt van de kosten van de vertrekregelingen die hiermee gemoeid zijn? 

- Wij begrijpen dat de directie van het COA zich het recht voorbehoudt om telefoon- en emailverkeer van het 
personeel te monitoren. Klopt dit? Gebeurt het ook? 

- Wij begrijpen dat mevrouw Albayrak de notulen van vergaderingen met de OR eerst wil goedkeuren voordat ze de 
organisatie in mogen. Klopt dit? 

- Wij horen over een recent integriteitonderzoek dat tegen een personeelslid is uitgevoerd zonder voldoende 
aanleiding. Klopt dit en wat is er richting die persoon gebeurd toen inderdaad bleek dat de verdenkingen geen grond 
hadden? 

- Klopt het dat oud-directeur Ed Heijnen als ‘externe’ de aankomende krimp gaat begeleiden? 

- Klopt het dat de heer Heijnen op jaarbasis (gesteld dat hij zo lang blijft) 3 tot 3,5 ton gaat kosten? 

- Wij horen dat diverse leden van de directieraad ondersteuning krijgen van een of meer externen, tot zelfs vier voor 
Henriette van der Bend. Klopt dit?  

- Wat kost de begeleiding van de directieraad door externen? 

- Wij horen over een Audi A8 die voor mevrouw als COA-dienstauto was besteld, maar die weer moest worden 
afbesteld, omdat ie duurder was dan de auto van de toenmalige premier Balkenende. En dat de kosten van dat 
afbestellen 15.000 euro bedroegen. Klopt dit? 

- Wij horen dat mevrouw Albayrak met haar gezin bij twee gelegenheden in de dienstauto naar de vliegvelden van 
Schiphol respectievelijk Düsseldorf is gebracht voor een vakantie. Klopt dit? En zo ja, is dit nog vaker gebeurd?  

- Hoe hoog is het salaris van mevrouw Albayrak in 2011 (wij hebben in het financiële jaarverslag over 2010 gezien dat 
het in 2010 287.767 euro verdiende).  

- Geldt voor het COA als ZBO de Balkenende-norm? 

- Klopt het dat mevrouw Albayrak lid is van de VVD? 

Wij horen zoals gezegd graag voor maandag 12.00 uur van u. Een bevestiging van ontvangst van deze email zouden 
wij waarderen. De heer Hermans als voorzitter van de Raad van Toezicht zullen we vandaag ook deze mail sturen en 
daar enkele vragen bij stellen. 

Vriendelijke groet, 

Martijn Bink en Bas de Vries (06-83220168) 

NNNNOOOOSSSS 
Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum  
www.nos.nl 
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Rijswijk, 12 september 2011 

Een  inhoudelijke en feitelijk correcte reactie geven op anonieme bronnen, citaten en 

documenten waarover wij niet beschikken is onmogelijk. Gezien de zwaarte van de 

aantijgingen en beschuldigingen heb ik jullie tot twee keer verzocht om de stukken te 

overleggen, maar dit werd pertinent geweigerd.  

Dit acht ik niet juist en in strijd met de eisen die de Leidraad van de Raad voor de 

Journalistiek aan wederhoor stelt. Om die reden vraag ik u nogmaals mij volledig te 

informeren over de afgelegde verklaringen en de schriftelijke stukken, zodat er 

daadwerkelijk sprake kan zijn van wederhoor. 

Mijn inzet is de schadelijke gevolgen van een onjuiste en daardoor onrechtmatige 

publicatie te voorkomen. Graag mag ik u verzoeken zorgvuldig kennis te nemen van 

onderstaande informatie.  

Jan-Willem Anholts, 

Woordvoerder COA   
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Algemeen 

 

Het COA heeft de wettelijke opdracht om te zorgen voor de materiële en immateriële 

opvang van asielzoekers. Deze opdracht omvat het opvangen en huisvesten van 

asielzoekers in de asielopvang en het verstrekken van financiële middelen om te kunnen 

voorzien in hun bestaan gedurende het recht op opvang. Maar ook bemiddeling van 

vergunninghouders naar een woning in Nederland en de voorbereiding op terugkeer 

wanneer een asielverzoek is afgewezen. De minister voor Immigratie en Asiel kan het 

COA andere taken opdragen die samenhangen met de opvang van asielzoekers. 

 

Het COA voert deze opdracht uit wetende dat het een complexe opdracht is. 

Asielstromen zijn niet te voorspellen, kabinetten leggen hun eigen accenten in het 

vreemdelingenbeleid, er moet bedrijfsmatig worden geopereerd, de veiligheid van 

bewoners en medewerkers op alle locaties moet worden gegarandeerd, voor 

ingewikkelde (opvang)vraagstukken moet het COA vaak op korte termijn beslissingen 

nemen. Veranderingen en aanpassingen in het beleid betekenen verandering in de 

uitvoering door het COA. Dat vraagt om een flexibel en daadkrachtig COA. Deze 

complexe opdracht gaat gepaard met het nemen van moeilijke beslissingen, die 

medewerkers in hun overtuiging en betrokkenheid direct raken of die gevolgen hebben 

voor werkgelegenheid van medewerkers. Dat brengt onzekerheid met zich mee. 

Genomen beslissingen kunnen ertoe leiden dat niet iedereen tevreden is.  

 

Een uitvoeringsorganisatie die zo’n complexe opdracht moet uitvoeren, heeft een stevige 

en een daadkrachtige leiderschapsstijl nodig, die zich laat kenmerken door transparantie, 

besluitvaardigheid en mensgerichtheid. Illustratie hiervan is dat het COA erin is 

geslaagd om de complexe opdracht adequaat te blijven uitvoeren tijdens een periode van 

sterke krimp (van circa 84.000 naar 20.000 asielzoekers) en met een sociaal plan voor 

medewerkers die hen in staat stelt om op een goede manier de organisatie te verlaten. 

 

Het COA wordt gefinancierd op basis van een met het ministerie van BZK afgesproken 

kostprijsvergoeding. Deze is na een 3-jarig interdepartementaal beleidsonderzoek in 

2004 bij het COA ingevoerd en wordt periodiek herzien. Het ministerie van BZK heeft 

de mogelijkheid van het afbestellen van capaciteitsplaatsen. Eventuele overcapaciteit 

(lege bedden) moet binnen de lopende begroting van het COA worden opgevangen. 

Hierdoor heeft het COA grote noodzaak om adequaat te handelen. 

 

De vragen die nu zijn aangereikt, zijn door ons in een aantal groepen samengenomen. 

Aan de hand van deze groepen zullen wij uw vragen in samenhang met elkaar 

beantwoorden. Tot slot resteren nog enkele vragen rond de bestuursvoorzitter die apart 

worden beantwoord.  
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Het gaat om de volgende groepen vragen: 

1. Contacten en signalen 

2. Directeuren 

3. Krimp 

 

1. Contacten en signalen 

Het is belangrijk voor de bestuursvoorzitter om goed aangesloten te zijn op de 

medewerkers en de onderdelen in het bedrijf, om de verantwoordelijkheid als bestuurder 

waar te maken. Deze aansluiting verloopt langs formele en informele weg. 

 

Contacten met medezeggenschap 

Conform de WOR voert de bestuursvoorzitter over formele personele aangelegenheden 

periodiek overleg met de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de medewerkers. 

Daarnaast heeft de bestuursvoorzitter intensief informeel overleg met de 

ondernemingsraad, waarin wordt gesproken over onderwerpen op het gebied van 

algemeen beleid en organisatiebeleid, financieel beleid, personeelsbeleid, ARBO en 

sociale veiligheid. In deze overleggen kan de ondernemingsraad signalen van 

medewerkers – al dan niet aangereikt door onderdeelscommissies die de 

ondernemingsraad gevraagd en ongevraagd adviseren – met de bestuurder bespreken. 

Voor de directies op het Centraal Bureau zijn er een aparte onderdeelscommissie en een 

klankbordgroep van medewerkers. 

 

Van de overlegvergaderingen tussen de bestuurder en de ondernemingsraad wordt eerst 

een concept-verslag gemaakt. Dit concept-verslag wordt conform de WOR bij de 

eerstvolgende overlegvergadering na een plenaire behandeling gezamenlijk vastgesteld. 

Vervolgens wordt dit gepubliceerd op het intranet van het COA. Er kan dus geen sprake 

zijn van een eenzijdige goedkeuring van de notulen door de bestuurder voordat deze de 

organisatie ingaat. 

 

Contacten met medewerkers 

Direct contacten met medewerkers van de werkvloer nemen een belangrijke plaats in in 

de agenda van bestuursvoorzitter. Er zijn maandelijks werkbezoeken binnen de 

organisatie, hetzij op locaties in het land of aan de directies op het Centraal Bureau. 

Daarnaast voert zij zes maal per jaar een rondetafelgesprek met medewerkers. De 

medewerkers geven deze werkbezoeken en de rondetafelgesprekken vorm. Medewerkers 

kunnen zonder agenda vooraf met haar openlijk spreken over allerhande onderwerpen 

die hen in de dagelijkse praktijk bezighouden en waarvoor zij aandacht vragen. 

 

In het kader van organisatieontwikkeling hebben medewerkers de gelegenheid om zich 

twee keer per jaar via een anonieme enquête uit te spreken over thema’s als 

vakmanschap, veiligheid, bedrijfsvoering, samenwerken en relatiemanagement. De 

uitkomsten worden besproken tussen leidinggevenden en in de teams. De 

bestuursvoorzitter informeert in dit kader ook actief bij leidinggevenden naar 

werkbeleving van de COA-medewerkers. 
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Wanneer de uitkomsten van gesprekken op enig moment daartoe aanleiding geven, 

wordt beleid aangepast. Zo hebben medewerkers invloed. 

 

Klachtregelingen 

Het COA heeft voor zijn medewerkers diverse regelingen ingericht om zich formeel 

danwel informeel uit te spreken over de bedrijfsvoering en persoonlijke zaken. Er is een 

Klokkenluidersregeling, een vertrouwenspersoon voor vermeende misstanden, een 

vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag en er zijn vijf commissies voor formele 

bezwaren en klachten op het gebied van salaris en functie-indeling, geschillen, klachten 

over de leidinggevende, sociaal plan en ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon voor 

ongewenst gedrag en de genoemde vijf commissies voor formele bezwaren en klachten 

zijn extern georganiseerd en onafhankelijk van het COA.  

 

Raad van toezicht 

Het COA heeft een bij wet ingestelde raad van toezicht die toeziet op het functioneren 

van de gehele organisatie en in het bijzonder op het functioneren van de 

bestuursvoorzitter en het bestuur. In lijn met de bovengenoemde klachtenregelingen, 

kunnen medewerkers na het gebruikmaken van de klachtenregelingen zich alsnog 

wenden tot de raad van toezicht. 

 

Bij geen van al de bovenstaande instanties zijn klachten binnengekomen die betrekking 

hebben op de bestuursstijl van de voorzitter en andere zaken die worden beweerd.  

 

Telefoon- en internetgebruik 

Het COA hanteert een gedragscode en heeft richtlijnen over het gebruik van email, 

internet en telefoon. Kort gezegd is – net als op ministeries – beperkt en legaal gebruik 

van email, internet en telefoon voor privédoeleinden (buiten werktijd, tijdens pauzes) 

toegestaan. Daarin krijgen de medewerkers van het COA vertrouwen. Alleen in geval 

van verdenking van misbruik en gerede twijfel en als de situatie daartoe aanleiding 

geeft, kan worden gekozen voor monitoring. Dit alles met inachtneming van de geldende 

wet- en regelgeving. 

 

Integriteitsonderzoek 

Het COA doet uit privacy-overwegingen en uit bescherming van personeel geen 

uitspraken over integriteitsonderzoeken.  
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2. Directeuren 

Het COA heeft rekening te houden met vele onzekere factoren in de bedrijfsvoering. 

Daarnaast heeft het COA sinds 2003 met krimp van circa 84.000 naar 20.000 

asielzoekers te maken gehad. Dit betekende o.a. dat het personeelbestand is gekrompen 

van 5.000 medewerkers naar circa 1.700 medewerkers nu. In lijn met de krimp van de 

organisatie is het aantal directeuren van zestien naar zeven teruggebracht. Er is in 

dezelfde periode een aantal keren gereorganiseerd. Een dergelijke krimp vereiste een 

aanpassing van de organisatie. 

Een van de instrumenten om op een verantwoorde manier met krimp om te gaan, is zorg 

te dragen voor voldoende flexibiliteit in de organisatie. Het COA hanteert daarvoor een 

norm voor vast en flexibel personeel. 

 

De verhouding voor vast en flexibel geldt ook voor directeursposities. Dit is een COA-

brede beleidskeuze. Van de twintig directeuren verlieten negen directeuren sinds 2003 

het COA in verband met een carrièrestap; van zeven interim-directeuren liep het contract 

af, twee directeuren hebben het COA in onmin zonder een vertrekregeling verlaten, van 

één directeur werd de proeftijd niet verlengd en één directeur verliet het COA met een 

vertrekregeling (de totale afrekening bedroeg € 33.342 bruto, inclusief 

eindejaarsuitkering en vakantiegeld).   

 

Het verloop binnen de directieraad en onder directeuren was logisch, onontkoombaar en 

uitlegbaar in het licht van de ontwikkelingen van de organisatie in de afgelopen jaren. Er 

is geen sprake van zestien directeuren die uit onmin zijn vertrokken. 

 

Bestuur 

Vooruitlopend op de formele aanpassing van het bestuursmodel is het COA sinds 2008 

gaan werken met een bestuur. Sindsdien kent het COA een bestuur, bestaande uit een 

voorzitter en een lid. Van het bestuur zijn 2 leden vertrokken. Wisselingen in de 

samenstelling van de raad van bestuur behoren tot de taak en verantwoordelijkheden van 

de raad van toezicht. 

 

Directieraad 

De directieraad wordt als collectief niet ondersteund door externen. Binnen de 

verschillende directies kunnen externen worden ingezet binnen de afspraken ten aanzien 

van vast en flexibel personeel en beschikbare budgetten. Deze afspraken gelden ook 

voor de inzet van de heer Heijnen en binnen de directie van mevrouw Van der Bend. 
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3. Krimp 

Capaciteitsontwikkeling (krimp en groei) is onderdeel van ons dagelijks werk. Om deze 

te kunnen managen volgen diverse directies wekelijks kritisch de ontwikkelingen in 

instroom en uitstroom en de ontwikkeling in de bezetting op locaties. Maandelijks 

vinden er als apart agendapunt besprekingen plaats aan de hand van capaciteits- en 

bezettingsoverzichten in de directieraad. In de besprekingen in de directieraad worden 

prognoses, gebaseerd op een goed doordacht meetsysteem, in de discussies betrokken. 

De ontwikkelingen in de instroom en in de bezetting komen ook bij de bespreking van 

de kwartaalrapportages expliciet aan de orde in de directieraad. Daarbij wordt 

vastgesteld of er maatregelen nodig zijn om de ontwikkelingen tijdig het hoofd te 

bieden. 

 

De bestuursvoorzitter maakt een zorgvuldige en onderbouwde afweging over vergroten 

of verkleinen van de capaciteit na discussie in de directieraad. Deze afweging wordt 

gedaan op basis van de genoemde overzichten en naar aanleiding van de actualiteit met 

betrekking tot (verwachte) vluchtelingenstromen en een inschatting van de impact ervan 

op Nederland. Krimpen is meer dan een bedrijfsvoeringsafweging alleen. 

 

Indien het besluit leidt tot krimp, starten de voorbereidingen om te komen tot een 

concreet voorstel met af te stoten locaties. Dit is een interactief proces, waarbij de 

directies van Huisvesting, Vastgoed & Capaciteit en Opvang betrokken zijn. Aan de 

hand van zorgvuldig afgewogen criteria (meetlat) komen zij gezamenlijk tot een 

totaalvoorstel dat wordt voorgelegd aan de bestuursvoorzitter. Na bespreking in de 

directieraad neemt de bestuursvoorzitter een besluit over de af te stoten locaties. 

 

Na dit besluit wordt het personeel over de inhoud geïnformeerd en worden de 

instrumenten die bij het sociaal plan horen toegelicht en besproken. Vervolgens worden 

de bewoners en de partners (gemeenten en provincie, onderwijs, zorg, omwonenden, 

Vluchtelingenwerk Nederland, Menzis, Vreemdelingenpolitie, Immigratie- en 

Naturalisatiedienst en Dienst Terugkeer en Vertrek) op de hoogte gebracht. En 

vervolgens ook de media. 

 

Een spreekverbod past niet in onze bedrijfscultuur. Krimp en groei horen bij onze 

bedrijfsvoering. In de hiervoor geschetste werkwijze kan geen sprake zijn van een 

spreekverbod over krimp (of enig ander onderwerp) in onze organisatie. Van betrokken 

medewerkers c.q. directeuren wordt gezien de personele gevolgen bij de voorbereiding 

terughoudendheid verwacht in het kader van zorgvuldigheid. Direct na besluitvorming 

wordt het besluit met de medewerkers gecommuniceerd. 
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2011 

Aan de hand van bovenstaand proces is in de eerste helft van het jaar de capaciteit met 

1.800 plaatsen gereduceerd. In verband met de ontwikkelingen in de wereld (m.n. 

Noord-Afrika) is besloten om tot aan de zomer enige capaciteit aan te houden voor 

eventuele stijging van de instroom. Afgestoten capaciteit is niet direct weer te verkrijgen 

en plotseling verkrijgen van capaciteit brengt altijd hoge kosten met zich mee. Toen 

bleek dat de extra instroom uitbleef, werd op 14 juli is het besluit genomen om de 

capaciteit met nog eens 2.500 plaatsen terug te brengen. Dit is dezelfde dag aan de 

medewerkers gecommuniceerd en gepubliceerd op het intranet. Op 20 september wordt 

het voorstel voor de af te stoten locaties in de directieraad besproken met de 

bestuursvoorzitter. Deze neemt na het advies van de directieraad het formele besluit. Op 

21 september communiceren alle directeuren met de medewerkers uit hun directie, 

waarin tevens de personele gevolgen worden aangegeven. 

 

Eind juni bedroeg de bezettingsgraad 84,7%. Hoe de bezetting eind 2011 zal zijn, laat 

zich nu nog niet exact bepalen; het is te vroeg om hierover een uitspraak te doen. 

Leegstand wordt niet apart gefinancierd, maar moet binnen de lopende begroting door 

het COA (voor eigen rekening en risico) worden opgevangen. 

 

Naast de krimp heeft het COA net als vele overheidsorganisaties te maken met een 

financiële taakstelling. Voor de voorbereiding op de gevolgen van de taakstelling is de 

heer Heijnen aangetrokken. De heer Heijnen heeft een kortcyclische opdracht, die snel 

tot resultaten moet leiden en geen jaar zal duren. Gesteld dat de opdracht een jaar gaat 

vergen, zou het theoretisch kunnen betekenen dat de heer Heijnen rond de € 300.000 tot 

€ 350.000 gaat kosten. De inzet van de heer Heijnen valt binnen de 

mantelovereenkomst, die na een Europese aanbesteding tot stand is gekomen. Het betreft 

de mantelovereenkomst managementadviesdiensten, met gangbare marktconforme 

tarieven. 

 

De taakstelling zal ongetwijfeld personele gevolgen hebben, ook op het Centraal Bureau. 

Wij hanteren bij de gevolgen voor de taakstelling dezelfde zorgvuldigheid als bij het 

krimpproces. 
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Vragen bestuursvoorzitter 

 

Ten aanzien van de bestelde Audi A8 als dienstauto 

In mei 2006 werd door het COA een dienstauto – type Audi A8 – besteld vanwege het 

onherstelbaar defect raken van de toenmalige dienstauto. Na het aantreden van het 

kabinet Balkenende III in juli van dat jaar werden nieuwe normen afgesproken. Daarop 

is gekozen voor een auto die binnen de nieuwe norm viel, voordat de auto op kenteken 

kwam. Het afbestellen van de Audi A8 kostte € 14.800,-. 

 

Ten aanzien van vermeend privégebruik dienstauto 

Op 2 mei 2005 moest de bestuursvoorzitter ondanks een geplande vakantie aanwezig 

zijn bij een overleg op het Centraal Bureau in Rijswijk. Na dit overleg is de 

bestuursvoorzitter met haar gezin vanuit Rijswijk naar Schiphol gebracht door een 

chauffeur om haar vakantieplannen met haar gezin ongestoord doorgang te kunnen laten 

vinden. Het COA vindt dit aanvaardbaar gezien de ontstane situatie. 

Er is geen sprake van dat de bestuursvoorzitter door een chauffeur met de dienstauto 

naar Düsseldorf is gebracht. 

 

Ten aanzien van het salaris 

Het COA valt onder de Balkenende-norm. 

 

Het bestuur van het COA valt onder de reikwijdte van het wetsvoorstel inzake de 

normering van bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 

(WNT), dat op 14 januari jl. door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aanhangig is gemaakt bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij 

de bezoldiging van de bestuursvoorzitter van het COA is op de inwerkingtreding van 

deze wet geanticipeerd.  

 

De wet voorziet in een maximale bezoldiging, die uit vier elementen is opgebouwd. Er is 

pas sprake van overschrijding van het bezoldigingsmaximum indien de bezoldiging 

meer bedraagt dan de som van de verschillende elementen.  

Het bruto jaarsalaris van de bestuursvoorzitter bedraagt in 2011 € 189.792,49. Deze 

maximale beloning wordt, zoals de wet voorschrijft, vermeerderd met: 

• het werkgeversdeel verplichte sociale verzekeringen (23.871,75), 

• de onkostenvergoeding (5.624,74) en 

• de werkgeversbijdrage beloning betaalbaar op termijn (22.706,-) 

 

Onder de werkgeversbijdrage beloning betaalbaar op termijn wordt het werkgeversdeel 

van de pensioenafdracht verstaan. De bestuursvoorzitter van het COA heeft geen aparte 

pensioenafspraken gemaakt met de raad van toezicht, ofschoon de wet deze ruimte 

biedt. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van de toegestane financiële ruimte van € 

28.767. Haar pensioenafdracht loopt derhalve gewoon mee met de afdracht voor het 

pensioenfonds ‘Zorg en Welzijn’ (v/h PGGM). De bezoldiging van de 
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bestuursvoorzitter van het COA van € 241.994,98 blijft door het afzien van de 

pensioenruimte en een lagere dan toegestane onkostenvergoeding ruimschoots binnen 

de maximale bezoldiging.  

 

Voor 2011 ontvangt de bestuursvoorzitter mogelijk een eenmalige compensatie van € 

23.790,12 vanwege een fiscale bijtelling van de dienstauto. Dit is een erfenis uit het 

verleden toen de bestuursvoorzitter een vergoeding ontving ter compensatie van de 

fiscale bijtelling voor privé gebruik van de dienstauto. Omdat de dienstauto niet voor 

privé doeleinden werd gebruikt is deze fiscale bijtelling en de compensatie overbodig. In 

ieder geval vanaf 2012 kan de bijtelling en de compensatie komen te vervallen. 

 

Met de bestuursvoorzitter van het COA zijn geen nadere beloningsafspraken gemaakt. 

 

Ten aanzien van lidmaatschap VVD 

De bestuursvoorzitter is lid van VVD. 
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Anholts, Jan Willem

Van: Bas de Vries [Bas.de.Vries@nos.nl]
Verzonden: maandag 12 september 2011 22:21
Aan: janwillem@nholts.nl; Anholts, Jan Willem
CC: Martijn Bink
Onderwerp: Vragen voor mevrouw Albayrak - deel 2 AANVULING

Beste Jan Willem/Geachte mevrouw Albayrak, 

 
Nadere bestudering van het antwoord dat we van u mochten ontvangen en nagekomen informatie via andere 

bronnen, leidden bij ons vanavond tot enkele extra vragen. 

 
- Pag 9: u schrijft dat het salaris van de bestuursvoorzitter 'ruim binnen de maximale bezoldiging' blijft. U verwijst 

daarbij naar een wetsvoorstel dat aanhangig is gemaakt bij de Tweede Kamer. Maar volgens onze beste weten geldt 

momenteel de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt). Daar wordt uitgegaan 
van het ministerssalaris als 'Balkenendenorm'. Zie ook deze brief van minister Donner over dit onderwerp aan de 

Tweede Kamer: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/17/brief-aan-de-
tweede-kamer-over-wopt-rapportage-2010.html  

In de bijlage daarbij kunt u zien dat de bestuursvoorzitter van het COA bij de 'overschrijdingen'' wordt gerekend. Er is 

ook een bijlage waarin een motivatie voor de overschrijding is genoemd. Die sluit niet aan op de door u gegeven 
motivering voor de bezoldiging van mevrouw Albayrak (namelijk het anticiperen op de nieuwe wet). Graag horen wij 

van u als onze redenering niet klopt. 
- wat kost de inhuur van externen ten behoeve van ondersteuning van de directie? 

- wat kost de inhuur van Paul van Gogh? 

- Wat kost de inhuur van Tom Rodrigues? 
- klopt het dat de dienstauto elke vrijdag wordt achtergelaten in Rotterdam ten behoeve van gebruik in het 

weekeinde van mevrouw Albayrak? 
- Wordt er ook op het hoofdkantoor gereorganiseerd om de bezuiniging van 51 miljoen euro (30 miljoen euro krimp 

en 21 miljoen euro taakstelling) te bereiken? Zo ja, hoeveel banen gaan hier verloren?  

- Kan er een schatting worden gemaakt van de kosten van de vertrekregelingen die hiermee gemoeid zijn?  
 

Zie ook onderstaande kleine aanvulling bij pag. 5 (in rood). 
 

Wij hopen nog steeds op een antwoord morgenmiddag om 16.00 uur uiterlijk. 
 

Vriendelijke groet, 

Martijn Bink en Bas de Vries (NOS) 
 

 

 
 
Van: Bas de Vries 

Verzonden: ma 12-09-2011 16:32 

Aan: Anholts, Jan Willem 
CC: Martijn Bink 

Onderwerp: FW: Concept 2 

Beste Jan Willem/geachte mevrouw Albayrak, 
Zoals gezegd hebben we nog een aantal vervolgvragen voortkomend uit jullie uitvoerige verhaal. Daaraan 
voorafgaand een opmerking over de stukken die wij hebben ingezien. Uit oogpunt van bronbescherming geven we 
jullie geen inzicht in de stukken die wij in ons bezit hebben: wellicht zijn daarmee zegslieden herleidbaar. Wij zien ook 
niet in waar dit in strijd is met eisen die de Leidraad van de Raad voor de Journalistiek aan wederhoor stelt. Daar 
staat wel: "De beschuldigde krijgt voldoende gelegenheid om, zonder onredelijke tijdsdruk, bij voorkeur in dezelfde 
publicatie te reageren op de aantijgingen". Dat is precies wat we hier doen. Zeker is dat alle stukken die wij verworven 
hebben, ook bij jullie in de organisatie bekend zijn.  
Onze vragen:  
- er wordt niet ingegaan op de algemene sfeertekening: de angst- en afrekencultuur, verdeel-en heers-politiek, pijn in 
de buik etc. Herkent mevr. Albayrak daar iets van?  
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- pag 3: over de notulen: wij vroegen niet naar eenzijdige goedkeuring van de notulen door de bestuurder, wij vroegen 
naar het eerst lezen van de notulen door de bestuurder voordat ze elders de organisatie (inclusief OR) ingaan. Kan 
die vraag alsnog worden beantwoord?  
- pag 3: kunnen wij inzicht krijgen in de uitkomsten van de anonieme enquetes? 
- pag 4: "Bij geen van al de bovenstaande instanties zijn klachten binnengekomen die betrekking hebben op de 
bestuursstijl van de voorzitter en andere zaken die worden beweerd". Wij menen te weten dat de OR al in 2007-2008 
aandacht heeft gevraagd voor dit probleem, o.a. naar aanleiding van het vertrek van R. Andringa en A. Zunderdorp. 
Daarnaast hebben wij van veel verschilende bronnen begrepen dat er een afvaardiging van het management over 
deze zaken heeft gesproken met de Raad van Toezicht. Waarom wordt dat ontkend? 
- pag 4: Over het telefoon- en emailverkeer: wij vroegen of het klopt dat tenminste 1 keer de gegevens daadwerkelijk 
zijn gecontroleerd. Graag alsnog antwoord. Is er overigens vaker aanleiding geweest voor dergelijke controles? Zo ja, 
hoe vaak?  
- pag 5: "In lijn met de krimp van de organisatie is het aantal directeuren van zestien naar zeven teruggebracht". In 
het Jaarverslag van 2004 is al sprake van zeven directeuren. Hoe zit dat dan?  
- pag. 5: wij lezen dat ‘wisselingen in de samenstelling van de raad van bestuur tot de taak en verantwoordelijkheden 
van de raad van toezicht behoren”. Maar uit onze informatie blijkt dat tenminste 1 lid van de raad van bestuur is 
vertrokken nadat de directieraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Graag uw reactie.  
- Pag 5 over de directieraad: Wij begrijpen dat externen worden ingezet, maar als onze informatie juist is gaat het in 
het geval van mevrouw Van der Bend om om vier externen die haar en het management van haar directie direct 
bijstaan/stonden. Daarom opnieuw de vraag of dit aantal klopt. En hoeveel die begeleiding kost.  
- pag 6, spreekverbod: volgens onze informatie is aan zeker twee vertrokken directeuren een spreekverbod opgelegd 
en dan gaat het niet om de twee directeuren die zonder een regeling zijn vertrokken. Maakte dat deel uit van de 
ontslagregeling?  
- pag 7: t.a.v. de heer Heijnen: vanuit welk bedrijf is hij gedetacheerd bij het COA?  
- is het COA bereid de NOS inzicht te verschaffen in de declaraties van de bestuursvoorzitter (bijvoorbeeld over de 
afgelopen twee jaar), of is het nodig dat we daarvoor een beroep doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur? 
Tenslotte nogmaals de vraag: is mevr. Albayrak bereid haar reactie te geven in een interview op camera? Tijd en 
plaats voor zo'n interview kunnen nader worden afgesproken.  
We verzoeken u vriendelijk deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, als het kan vóór morgenmiddag 16.00 
uur. 
Vriendelijke groet, 
Bas de Vries (NOS) 
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Rijswijk, 13 september 2011 

 

Vooraf 

Tot onze spijt wilt u geen inzicht geven in de stukken en de verklaringen, waarop 

u de aantijgingen zegt te baseren. U zegt dat u uw bronnen wil beschermen, maar dat is 

bij het aangeven van welke stukken u van het COA in uw bezit heeft niet aan de orde. 

Wat betreft de verklaringen geldt dat u ons deze anoniem kunt verstrekken. Willen 

wij de gelegenheid krijgen tot serieuze wederhoor, dan is het van belang dat wij inzicht 

hebben op grond van welke gegevens u tot de aantijgingen bent gekomen. 

Mogelijk heeft u informatie verkeerd geduid. Gelet op de ernst en aard van de 

beschuldigingen, die zich rechtstreeks lijken te richten op de integriteit van de 

bestuursvoorzitter van het COA, bent u gehouden aan het in acht nemen van uiterste 

zorgvuldigheid. Graag verzoek ik u uw standpunt te herzien en ons inzage te geven.     

 

Algemeen 

Aanvullend op de vragen van afgelopen donderdag heeft u in twee rondes aanvullende 

en verdiepende vragen gesteld. In de beantwoording nemen we de twee emails samen. 

 

1. Contacten en signalen 

1. U stelt een vraag over de algemene sfeertekening en of deze door onze 

bestuursvoorzitter wordt herkend. In onze beleving hebben wij deze vraag 

afdoende en uitgebreid beantwoord. 

 

2. Op uw vraag of de notulen eerst door de bestuurder worden gelezen voordat 

deze elders de organisatie ingaat (inclusief OR), kunnen we duidelijk zijn: neen, 

dit gebeurt niet. De overlegvergaderingen worden genotuleerd door een 

onafhankelijke notulist, die het concept-verslag tegelijkertijd naar de bestuurder 

en de (voorzitter van de) ondernemingsraad stuurt. Voor de rest verwijzen wij u 

naar ons eerdere antwoord. 

 

3. U vraagt om inzicht in de uitkomsten van de anonieme enquêtes. U kunt bij ons 

inzage krijgen in de stukken. 

 

4. U stelt dat de ondernemingsraad al in 2007-2008 aandacht heeft gevraagd voor 

de bestuursstijl van de voorzitter en dat een afvaardiging van het management 

hierover heeft gesproken met de raad van toezicht. De ondernemingsraad heeft 

naar aanleiding van het vertrek van de door u genoemde directeuren met de 

bestuurder heeft gesproken over de ontstane situatie. In deze gesprekken is de 

bestuursstijl van de voorzitter niet aan de orde geweest.  

 

Namens de raad van toezicht laat het COA weten dat een afvaardiging van het 

management hierover nooit met de raad van toezicht heeft gesproken. 

 



 

2 van 3 

 

 

5. U herhaalt uw vraag over het telefoon- en e-mailverkeer. Deze hebben wij al 

beantwoord. Wij verwijzen u naar ons eerdere antwoord. 

 

 

2. Directeuren 

6. U vraagt om een verklaring over het aantal directeursposities door de jaren heen. 

Begin 2003 zaten aan de directieraadtafel van het COA zestien personen: drie 

hoofddirecteuren, vijf directeuren Opvang, zes stafdirecteuren, een directeur 

Huisvesting en een hoofd communicatie. In een krimpende organisatie is dit 

verder teruggebracht. Begin 2004 waren er negen leden van de directieraad: één 

hoofddirecteur, twee directeuren Opvang, vijf stafdirecteuren en een directeur 

Huisvesting. Sinds 2006 telt de directieraad acht leden: vier directeuren op 

uitvoerend niveau en vier vanuit de staven. Tegenwoordig bestaat de 

directieraad uit 7 directeuren en een hoofd Internal Audit. 

 

7. U geeft aan dat volgens uw informatie ten minste één lid van het bestuur is 

vertrokken nadat de directeuren het vertrouwen in hem hadden opgezegd. 

Namens de raad van toezicht laat het COA weten dat de raad van toezicht na een 

collectief signaal van directeuren een onderzoek heeft ingesteld en tot de 

conclusie is gekomen om het contract te beëindigen. 

 

8. U zoekt bevestiging of het aantal van vier externen klopt die mevrouw Van der 

Bend direct bijstaan/bijstonden. De directeur Huisvesting heeft ter voorbereiding 

op een reorganisatie tijdelijk drie externen ingezet voor een doorlichting van de 

processen van de directie Huisvesting. De inhuur van de externen valt binnen de 

mantelovereenkomst, die na een Europese aanbesteding tot stand is gekomen. 

Het betreft een mantelovereenkomst met marktconforme tarieven. 

 

 

3. Krimp 

9. In uw vraagstelling over twee vertrokken directeuren (en niet de twee 

directeuren die zonder een vertrekregeling zijn vertrokken) stelt u dat een 

spreekverbod is opgelegd. U vraagt of dit deel uitmaakt van de ontslagregeling. 

Het COA verwijst u naar de eerdere beantwoording dat spreekverboden niet 

passen in onze bedrijfscultuur. 

 

10. U vraagt naar het bedrijf van waaruit de heer Heijnen is gedetacheerd. De heer 

Heijnen is niet gedetacheerd bij het COA. Hij is een zzp’er. 

 

11. U herhaalt uw vraag over de reorganisatie op het hoofdkantoor. Deze vraag 

hebben wij al beantwoord. Wij verwijzen u naar ons eerder antwoord. 

Over uw aanvullende vraag over de schatting van de kosten van hiermee 

gemoeide vertrekregelingen kunnen wij nog geen nadere mededelingen doen. 
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Ten aanzien van de bestuursvoorzitter 

12. U vraagt naar de declaraties van de bestuursvoorzitter. Desgewenst kunt u deze 

inzien. 

 

13. U stelt voor om de bestuursvoorzitter op camera te laten reageren. Dit is niet 

opportuun. 

 

14. U verwijst naar de bezoldiging van de bestuursvoorzitter en meent dat onze 

uitleg niet aansluit op de bijlage bij de Wopt-rapportage. De bestuursvoorzitter 

is per oktober 2004 aangesteld. Op een later moment is de Balkenende-norm in 

werking getreden. Lopende contracten zijn eerbiedigd. De bezoldiging van de 

bestuursvoorzitter is getoetst aan de WNT. Geconstateerd is dat deze aan de 

normen van de WNT voldoet. 

 

Eén correctie op onze beantwoording van gisteren over de bezoldiging van de 

bestuursvoorzitter. Abusievelijk is gisteren het werkgeversdeel sociale lasten 

meegeteld. Dit moet buiten de berekening gehouden worden. Daarmee komt de 

bezoldiging uit op € 218.123,23. Dit bedrag ligt onder de WNT-norm.  

 

15. U stelt dat de dienstauto elke vrijdag in Rotterdam wordt achtergelaten ten 

behoeve van gebruik in het weekeinde door onze bestuursvoorzitter. Dat klopt 

niet.  

 

Overig 

16. U vraagt naar kosten van inhuur van personen. Wij verschaffen geen informatie 

over personen in relatie tot hun vergoeding. Wel kunnen wij een algemeen beeld 

schetsen. Wij huren externen alleen in als dat nodig is en dan altijd conform de 

mantelovereenkomst. Inhuur past binnen de normen van inzet vast/flexibel 

personeel. Het uurloon van de externen varieert en bedraagt gemiddeld € 115 

per uur, waar de mantelovereenkomst maximaal € 190 per uur toestaat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 12 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultaten enquête organisatieontwikkeling COA 
 

oktober 2010 



Enquête organisatieontwikkeling COA, oktober 2010  - 1 -    
      

Inhoudsopgave 

1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.1 Achtergrond -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.2 Segmentatie en terugkoppeling resultaten --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.3 Thema’s en stellingen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.4 Populatie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

1.5 Respons ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

1.6 Open vragen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

2. RESULTATEN OP COA-BREED NIVEAU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.1 Belang per thema ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2.2 Resultaten per stelling thema samenwerken ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

2.3 Resultaten per stelling thema meesterschap ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

2.4 Resultaten per stelling thema veiligheid ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

2.5 Resultaten per stelling thema bedrijfsvoering -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

2.6 Resultaten per stelling van de eindvragen ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

2.7 Resultaten uitgesplitst naar leidinggevende en niet-leidinggevende ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 
2.7.1 Thema samenwerken ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 
2.7.2 Thema meesterschap ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 
2.7.3 Thema veiligheid ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
2.7.4 Thema bedrijfsvoering ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 
2.7.5 Eindvragen -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 

  



Enquête organisatieontwikkeling COA, oktober 2010  - 2 -    
      

 

1. Onderzoeksverantwoording 
 

1.1 Achtergrond 
Begin 2009 heeft het COA een organisatieontwikkeltraject gestart dat zich sterk richt op de menskant van de organisatie, waarbij het vooral gaat om 
te komen tot gewenst gedrag. Ter ondersteuning van dit traject is een monitor ontwikkeld, in de vorm van een digitale enquête. Hierbij worden 
stellingen voorgelegd over houding en gedrag. Aan de hand van de resultaten vinden in de teams gesprekken over organisatieontwikkeling plaats. 
Om de ontwikkeling te kunnen volgen, wordt de enquête twee keer per jaar gehouden.  
 
Van 30 september tot en met 15 oktober 2010 stond de enquête voor de derde keer open. De eerste enquête is gehouden in juni 2009 en de 
tweede enquête in februari 2010.  

1.2 Segmentatie en terugkoppeling resultaten 
In juni 2009 en februari 2010 zijn de resultaten alleen op COA-breed niveau teruggegeven. De resultaten van oktober 2010 worden daarnaast ook 
per directie, afdeling, cluster en team teruggekoppeld. Hiervoor geldt wel dat minimaal zes personen van een team de enquête moeten hebben 
ingevuld. Om te bepalen in welk team iemand zit zijn in de enquête enkele segmentatievragen gesteld. 

1.3 Thema’s en stellingen 
De stellingen in de enquête zijn verdeeld over vier thema’s: samenwerken, meesterschap, veiligheid en bedrijfsvoering. Sommige stellingen zijn in 
de laatste enquête nieuw toegevoegd, daarnaast zijn er stellingen die in juni 2009 en/of februari 2010 ook zijn uitgevraagd. Als stellingen meerdere 
keren zijn uitgevraagd, staan de resultaten van de vorige keer/keren eveneens weergegeven in de grafieken in deze rapportage.  

1.4 Populatie 
De enquête kon worden ingevuld door medewerkers met een COA-contract en door uitzendkrachten. Andere externe medewerkers konden niet 
aan de enquête deelnemen. De potentiële populatie was 1768 personen. 
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1.5 Respons 
Van de 1768 personen hebben 1004 personen de enquête ingevuld, wat neerkomt op een respons van 56,79%. Dit is een verhoging ten opzichte 
van de enquêtes van juni 2009 en februari 2010 die respectievelijk een respons hadden van 42,22% en 52,29%. 
 
De respons per directie staat in de onderstaande tabel. Bij de cijfers van de directies is de respons van functioneel leidinggevenden niet 
opgenomen, zij staan als aparte groep weergegeven. 
 
Directie Aantal oktober 2010 
Opvang 585
Huisvesting 73
Management Services 165
Vastgoed & Capaciteit 16
Beleid & Juridische Zaken 27
Sturing, Control & Finance  9
Strategie & Bestuur  15
Auditdienst  7

Leidinggevenden 105
 

1.6 Open vragen  
In de enquête zijn twee open vragen gesteld: 

• Wat vind je goed gaan in het team en wil je vooral vasthouden? 
• Wat zou je willen verbeteren in het team? 

 
De antwoorden op deze vragen zijn niet in dit document opgenomen maar worden apart gerapporteerd.   
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2. Resultaten op COA-breed niveau 

2.1 Belang per thema 
 
Bij elk thema is de vraag gesteld: ‘Hoe belangrijk vind je samenwerken/ meesterschap/ veiligheid/ bedrijfsvoering in je werk?’ Hierbij kon een 
antwoord worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 5 (1=onbelangrijk; 5=belangrijk). 
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2.2 Resultaten per stelling thema samenwerken 
 
De definitie van samenwerken is: 
Gezamenlijk door bundeling van kennis, krachten en netwerken de doelen van de organisatie zien te bereiken. Het gaat hierbij om federatief 
denken, verbinding hebben met de organisatie en optimaal gebruik maken van kennis en informatie in de organisatie. 
 
 
 
     Ik           Collega’s 
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2.3 Resultaten per stelling thema meesterschap 
 
De definitie van meesterschap is:  
Een meester is iemand die denkt vanuit de missie en visie, meerwaarde geeft aan zijn vak door gedrevenheid, collegialiteit, die 
verantwoordelijkheid neemt en het verschil maakt. De meester weet wat zijn bijdrage is in het geheel en kan de balans vinden tussen vrijheid en 
verbondenheid binnen de grenzen van het COA. 
 
 
 
     Ik           Collega’s 
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2.4 Resultaten per stelling thema veiligheid 
 
De definitie van veiligheid is:  
Medewerkers kunnen hun werk alleen goed doen wanneer zij zich veilig voelen in het uitvoeren van hun werk. Het gaat niet zozeer om veilige 
gebouwen, maar veel meer om veilige omgang met elkaar, bijvoorbeeld: durven zeggen wat je wilt, initiatief/risico nemen, feedback geven aan 
elkaar en aan je direct leidinggevende. 
 
 
     Ik           Collega’s 
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2.5 Resultaten per stelling thema bedrijfsvoering 
 
De definitie van bedrijfsvoering is:  
Bedrijfsvoering gaat over rechtmatig, realistisch, effectief en efficiënt kunnen werken en het gebruik van de COA-middelen.  
 
 
 
 
     Ik           Collega’s 
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2.6 Resultaten per stelling van de eindvragen 
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2.7 Resultaten uitgesplitst naar leidinggevende en niet-leidinggevende 
2.7.1 Thema samenwerken 

Ik 

 
 

Collega’s 
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2.7.2 Thema meesterschap 
Ik 
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2.7.3 Thema veiligheid 
Ik 
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2.7.4 Thema bedrijfsvoering 
Ik 
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2.7.5 Eindvragen 
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