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Voorwoord 
 
Is toneel, musical, schrijven of cabaret je hobby? Of wil je
van theater je vak maken? Wil je je voorbereiden op
audities voor een toneelschool of wil je schitteren in een
theaterproductie? 
Zone 1380 in Weesp is de plek voor jong en ouder voor
theaterlessen en andere creatieve cursussen. We bestaan
sinds 2012 en zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
creatieve broedplaats voor de omgeving Amsterdam/'t
Gooi. We hebben bijna 100 leerlingen op onze
theaterschool en bieden ook diverse creatieve cursussen
voor volwassenen.
 
Zone 1380 is een werkplaats waar iedereen welkom is.
Waar elk individu de kans krijgt om van de
(podium)kunsten te proeven en daardoor zichzelf en de
wereld om zich heen te ontdekken en te begrijpen. Wij
geloven dat bezig zijn met theater en kunst en cultuur in
het algemeen het ontwikkelen van de eigen identiteit en
creativiteit ondersteunt. In onze visie heeft iedereen een
talent en wij helpen hen met veel plezier om dat talent te
ontdekken en te ontwikkelen.
 
Of het nu theaterles is, onze Kinderkunstacademie of de
cursus schrijven: wij hebben dit seizoen weer een
rijkgeschakeerd aanbod voor iedereen die met plezier
bezig wil zijn met zijn of haar creativiteit. 
 
We wensen iedereen een geweldig cursusjaar!
 
Pascal van Dijk, zakelijk directeur
Daniëlle Meyer, artistiek leider 



Algemene informatie
 
1.

 1.1 Doelstelling
 
Zone1380 stelt zich ten doel om kinderen, jongeren en volwassenen te vormen
in het theatervak en dan met name in toneel, theatermaken en cabaret.
Daarnaast bieden wij korte cursussen in musical, schrijven en beeldende kunst. 
 
DE THEATERSCHOOL 
 
Leerlingen krijgen les in acteren, cabaret, improvisatie, theatermaken, voordracht,
tekstschrijven, zang en muziektheater. De Mini's en Juniorjaren zijn een laagrempelige
kennismaking met theater. Vanaf de Theaterklassen wordt er gewerkt aan: 
 
1. Technische vaardigheid:
- Het omgaan met ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, aanleg voor de
beroepspraktijk toereikende beweging- en stem kwaliteit – het kunnen werken op
verschillende concentratieniveaus
2. Artistieke aanleg:
- Het vermogen tot transformeren
- Authenticiteit, verbeelding/fantasie en waarachtigheid
- Klank- en tekstgevoeligheid en muzikaliteit
- Oorspronkelijkheid, nieuwsgierigheid en smaak
3. Leerbaarheid:
- Het intelligent kunnen omgaan met aanwijzingen
- Het begrijpen en kunnen toepassen van opdrachten – samenspel
4. Auditietraining (optioneel) 
- Gewerkt wordt aan de individuele audities. Monologen, liedpresentaties,
scenes, voordracht e.d.
 
KINDERKUNSTACADEMIE 
 
Op de Kinderkunstacademie maakt uw kind kennis met alle aspecten van beeldende
kunst door te zien en vooral zelf te maken. We gaan o.a. op bezoek bij een atelier van een
kunstenaar en naar een museum, we kijken buiten waar er kunst te vinden is in de stad
en gaan altijd zelf aan de slag. Er zijn diverse gastdocenten voor verschillende disciplines
en een vaste docent beeldende vorming. De cursus prikkelt de creativiteit en uw kind
leert met verschillende materialen en technieken te werken.
 
 



CREATIEF SCHRIJVEN (volwassenen) 
 
In deze cursus gaan we met plezier aan de slag met jouw schrijftalent, leer je observeren
en ontdek je verschillende genres. Je krijgt schrijfopdrachten voor thuis en we werken
aan je eigen schrijfroutine. Deze cursus is geschikt voor iedereen vanaf 18 jaar die graag
schrijft voor zijn of haar plezier en zich verder wil ontwikkelen met gerichte opdrachten
en technieken van een ervaren schrijfdocent.
 
MUSICAL (volwassenen) 
 
In deze cursus leer je hoe je een musicalnummer zingt maar ook hoe je acteert. We
werken aan meerstemmige ensemblestukken en aan een zelfgekozen solonummer. Je
krijgt les van een aantal docenten: een docent zang, een docent spel en we werken met
een choreograaf aan een gezamenlijke choreografie. Aan het einde van deze cursus
geven we een korte presentatie voor publiek. Deze cursus is voor iedereen vanaf 18 jaar
die houdt van musical en graag zelf wil zingen en spelen.
 
CABARET TALENTONTWIKKELING
 
In dit traject wordt er gewerkt aan diverse vertel- en graptechnieken, beeldend vertellen,
performance, timing, eigenheid, schrijven (en vooral schrappen) en voor wie wil ook aan
het cabaretlied. Je wordt individueel begeleid met gesprekken en schrijfopdrachten, en
hebt een klassikaal traject met een kleine groep.
 
VOOROPLEIDING THEATER 
Onze CRKBO geregistreerde vooropleiding is een intensieve opleiding van 20 uur per
week in één jaar.  De Vooropleiding Theater Zone1380 staat voor vakmanschap,
persoonlijke begeleiding en het onderzoeken/ontwikkelen van je eigen signatuur. De
focus ligt op acteren, maar daarnaast ook op theatermaken, regisseren en doceren. Het
is bedoeld als tussenjaar voor iedereen die naar het (HBO) kunstvakonderwijs wil
doorstromen. 
 
TONEELGROEP WEESP 
 
Toneelgroep Weesp is het amateurgezelschap van Zone 1380 voor volwassenen.
Iedereen is welkom om een proefles te volgen aan het begin van het seizoen.
Toneelgroep Weesp speelt ieder jaar een productie aan het einde van het seizoen. Zo
schitterden onze spelers al eerder in de producties ‘Bernarda Alba’ ‘Uitgekleed’
‘Hartenkoning’ ‘Antigone’ en ‘Driekoningenavond’.



 
1.2 Organisatie 
 
Zone 1380 wordt geleid door zakelijk directeur Pascal van Dijk en artistiek leider
Daniëlle Meyer. Wij hebben een geweldig team van 30 gedreven, enthousiaste
docenten in diverse genres. Deze lijst van docenten wordt deze zomer uitgebreid.
 
Onze hoofddocenten theater: 
Vreneli van Helbergen, Pascal van Dijk, Daniëlle Meyer, Sara Kroos en Jessica Borst. 
 
Docenten van de vooropleiding: 
Elementair spel en contact impro: Steef Verheijen
Uitvoerend spel (bestaande tekst): Lieke-Rosa Altink
Spel / Eenakters / Regieprakticum: Hanneke Braam
Meyerhold / Fysiek: Marc Wortel
Cabaret en Kleinkunst: Jessica Borst en Sara Kroos
Liedperformance en Stem: Nelleke Kuipers
Afrikaanse dans: John Kayongo
Camera acteren: Annemieke Elstak
Performance en maken: Judith Hazeleger
Schrijven: Titia Rieter
Maskerspel: Frans Krom
Mime: Anastasiia Liubchenkko
Dans: Suzanne Zeegers
Dialogen/Stanislavski/cultureel ondernemen: Danielle Meyer
Liedinterpretatie en mentorgesprekken: Pascal van Dijk
 
Bestuur 
 
Zone 1380 is een stichting. Ons bestuur bestaat uit:
Sara Kroos (Voorzitter, benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar na 3 jaar)
Scott Carey (Vicevoorzitter, benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar na 3 jaar)
Danielle Meyer (Penningmeester, benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar na 3 jaar)
Rita van Geenen (Secretaris, benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar na 3 jaar)
Mirjam Klaphake (Algemeen lid, benoemd per 1 juli 2019, herbenoembaar na 3 jaar)
 
 
 



 
2. Cursusaanbod  
2.1 2.1 Algemene informatie over de cursussen en workshops
 
Dit zijn de cursussen van 2020/2021. Als er (vervolg)cursussen
bijkomen, zal dit in het voorjaar van 2021 zijn en wordt dit op onze
website vermeld. 
 
Toneellessen: 
De Mini’s, theaterles voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
De Juniorjaren, theaterles voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
De Theaterklassen, theaterles voor jongeren van 13 t/m 24 jaar
 
Vooropleiding theater, 3 dagen les per week voor jongeren van 17 t/m
26 jaar
Auditietraining, een cursus van 7 weken voor jongeren die naar het
HBO-theateronderwijs willen
Toneelgroep Weesp, amateurgezelschap voor volwassenen
 
Diverse cursussen: 
Kinderkunstacademie, beeldende kunst voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
Creatief schrijven, cursus voor volwassenen
Musical, cursus voor volwassenen
Cabaret talentontwikkeling, begeleidingstraject voor beginnende
theatermakers
 
Summerschool 
Voor onze leerlingen van de theaterschool bieden wij in de zomer altijd
een werkweek gratis theaterles aan. Onze theater summerschool is van
10 t/m 14 augustus 2020: een week lang les met een leuke presentatie
voor publiek op de laatste dag, onder voorbehoud van de richtlijnen
van het RIVM in de zomer van 2020. 
 



 
2.2 Plaatsing in een klas
 
Theaterschool 
 
Leerlingen worden in eerste instantie geplaatst in een klas op basis van hun
leeftijd en daarnaast op basis van aanleg, ervaring en leerbaarheid. Voor de Mini's tot
en met de Theaterklassen hoef je geen auditie te doen. Iedereen is welkom om mee te
doen met een gratis proefles of een van de eerste lessen van het seizoen kennis te
komen maken. Onze docenten bepalen n.a.v. deze les in welke klas een leerling het
meeste op zijn of haar plek is. 
Voor de Vooropleiding doe je individuele auditie. Wij vragen aanstaande studenten
om een monoloog voor te bereiden en ze krijgen een improvisatieopdracht. Wij
houden altijd een gesprek met de aanstaande student over zijn of haar ambities en
ideën. 
 
Een leerling is definitief aangemeld bij Zone 1380 als het
inschrijfformulier (dus niet het aanmeldingsformulier voor de auditie) is
ingevuld en ingeleverd. Op dat moment verbindt de leerling zich aan de
algemene voorwaarden zoals die staan beschreven in deze studiegids. 
 
Creatieve cursussen 
 
Voor de cursus musical en creatief schrijven is iedereen welkom die een voorliefde
heeft voor musical of schrijven. Kennismaken kan in de eerste les zoals beschreven op
de website. Een cursist is definitief aangemeld bij Zone 1380 als het
inschrijfformulier is ingevuld en ingeleverd. Op dat moment verbindt de leerling zich
aan de algemene voorwaarden zoals die staan beschreven in deze studiegids.
 
Voor Toneelgroep Weesp worden het in september audities gehouden in de vorm van
een groepsles. Voor de Talentontwikkelingtrajecten Auditietrating en Cabaret wordt
ook auditie gedaan. Op onze website staat beschreven hoe deze audities in zijn werk
gaan. 
 
Voor de Kinderkunstacademie zijn alle kinderen welkom op de proefles of de eerste
les van de reeks om kennis te maken. 
 
 



 
2.3 Voorstellingen 
 
Ieder cursusjaar theater speelt een eigen voorstelling of presentatie. Richting de
première kan het zijn dat er extra gerepeteerd dient te worden. Met de repetities wordt
altijd rekening gehouden met leerlingen die eindexamens hebben op de middelbare
school. We verwachten wel dat leerlingen aanwezig zijn bij alle repetities, en voortijdig
aangeven bijvoorbeeld een kleinere rol te willen ivm hun examens.
Toneelgroep Weesp speelt de voorstelling meerdere keren en speelt ook regelmatig op
projectbasis zoals met kerst. 
 
De cursus muscial heeft een presentatie voor publiek. De vooropleiding heeft diverse
presentaties het hele jaar door en eindigt met een voorstelling. De Kinderkunstacademie
eindigt met een kleine expositie. De deelnemers aan het talentontwikkelingstraject
cabaret spelen een conference voor publiek aan het einde van het traject. 
 
2.4 Studievoortgang theaterleerlingen 
 
Alle leerlingen van Zone 1380 ontvangen een officiële beoordeling aan het eind van het
cursusjaar. Voor iedere discipline zijn lesdoelen geformuleerd op basis
waarvan de leerling zal worden beoordeeld. Ook de tussentijdse voortgang zal
worden gedocumenteerd door de docenten en zijn ter inzage op verzoek. Aan het eind
van het jaar zal blijken of de leerling kan doorstromen naar het volgende leerjaar. Het
kan zijn dat een leerling op basis van de resultaten een leerjaar beter opnieuw kan doen.
De communicatie en begeleiding daarvan vindt voor de jonge leerlingen uiteraard op
speelse wijze plaats en in overleg met de leerling en de ouders/verzorgers.
 
2.5 Cursusvoorwaarden en huishoudelijk reglement 
 
Cursusvoorwaarden: 
 
1.  Het lesgeld moet vóór 1 oktober 2020 in zijn geheel, of voor het eerste half jaar
worden overgemaakt. Bij een halfjaarlijkse betaling dient het tweede termijnbedrag vóór
1 februari 2021 betaald te zijn. Betaalt u liever in een ander termijn, neem dan contact
op via pascal@zone1380.nl. Het bedrag dient te worden overgemaakt, onder vermelding
van Naam + Klas naar: NL 28 RABO 0323 4725 32t.n.v. Stichting Theaterschool Zone1380.
2.  Zone1380 gaat ervan uit, dat ouders of leerlingen het verschuldigde lesgeld op eigen
initiatief en op tijd, per bankoverschrijving voldoen. Slechts op verzoek sturen wij een
factuur. Wij zijn CRKBO geregistreerd, en dus BTW-vrijgesteld.
 



vervolg cursusvoorwaarden: 
 
3.  Opzeggen kan per half jaar. Dit betekent dat, bij een opzegging, het lesgeld dient te
worden doorbetaald tot de eerstvolgende halfjaarlijkse betaling (1 februari 2021, of
einde jaar). 
4.  Betaald lesgeld kan helaas niet worden gerestitueerd, ook niet bij ziekte of
verhuizing. 
5.  Een leerling heeft, na inschrijving op een cursus (dus niet een auditie of proefles,
deze zijn vrijblijvend) 14 dagen, na datum van ondertekening, bedenktijd om te
annuleren. Daarna is het contract aangegaan.
6.  Indien tijdens repetities voor de voorstelling (of eventuele andere projecten) een
leerling 3 of meermaals afwezig is geweest, mag de betreffende docent/regisseur deze
leerling van deze activiteit uitsluiten.
7.  Zone1380 behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij te weinig
aanmeldingen. Wij doen er alles aan om alle leerlingen hun lessen te kunnen laten
volgen.
8.  De organisatie behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen, omtrent het
al dan niet doorgaan van lessen, voorstellingen en presentaties; of het veranderen van
samenstellingen, docententeams en les data.
9.  Lessen, voorstellingen en presentaties vinden plaats, in navolging van de regels en
aanpassingen van de, door de Rijksoverheid, opgestelde regels. Dit betekent ook dat
het kan voorkomen dat een les, voorstelling, of presentatie via een online verbinding
gegeven kan worden. 
10.  Leerlingen hoeven geen materiaal aan te schaffen voor onze opleiding. Het
copyright van lesmateriaal, foto’s en filmmateriaal blijft eigendom van Zone1380.
11.  Alle informatie die door leerlingen wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de
stichting, haar medewerkers en de docenten. 
12.  Zone1380 gaat er vanuit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen kennis hebben
genomen van de Studiegids, Cursusvoorwaarden en het Huishoudelijk Reglement.
Daarnaast wordt verwacht dat zij nieuwe, aanvullende regels in acht zullen nemen
(b.v. Hygiëne-protocol; regels voor het online leslokaal; etc.)
 
Huishoudelijk reglement: 
 
1.  Zone1380 verwacht dat de leerlingen makkelijk zittende kleding en goed schoeisel
dragen tijdens een les of repetitie. Mensen met lang haar, worden verwacht te zorgen
dat dit niet in het gezicht hangt tijdens een les of repetitie. Zorg eventueel voor een
trui of sweater na een intensieve les, zodat je lichaam niet te snel afkoelt.
2.  Zone1380 verwacht van de leerlingen dat er tijdens de lessen niet wordt gesnoept
en/of gerookt. Neem eventueel een flesje water mee om wel af en toe een slokje te
kunnen nemen. Op de balletvloeren mag absoluut niet gegeten en/of gedronken
worden.
 



vervolg huishoudelijk reglement 
 
3.  Zone1380 gaat ervan uit dat leerlingen op tijd in de les zijn. Zorg dat je 5 minuten van
te voren al aanwezig bent. Mocht je een les niet aanwezig kunnen zijn, meld je
dan tijdigaf bij de docent. Ook bij ziekte meld je je zo snel mogelijk af. Van de leerlingen
van de Theaterklas en Vooropleiding wordt verwacht dat zij alleen vanwege zeer
bijzondere redenen lessen verzuimen.
4.  Kostuums, rekwisieten, decor, techniek, instrumenten dienen met zorg te worden
behandeld en terug geplaatst te worden, waar zij worden gevonden. Het gebruik hiervan
gaat altijd in overleg met, en onder toezicht van de docent/regisseur.
5.  Zone1380 verwacht van de Theaterklassen en Vooropleiding dat zij pen en papier mee
hebben om aantekeningen te kunnen maken tijdens de les.
6.  Mobiele telefoons e.d. dienen onder de les uitgeschakeld te zijn en opgeborgen te zijn
in een jas of tas. Zone1380 doet er alles aan om diefstal van eigendommen te
voorkomen. Meebrengen van waardevolle spullen is op eigen risico. 
7 .  Bij een gastles mogen er geen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden van de
gastdocenten. Bij andere lessen mag dit alleen met toestemming van alle op de foto’s
en/of filmpjes staande personen. 
8.  In alle gevallen blijft het beeldmateriaal en registratie van repetities/voorstellingen die
worden gemaakt, exclusief eigendom van en worden beheert door Zone1380. 
9.  Bij jongeren onder de 18 jaar vragen wij ook de telefoonnummers van
ouders/verzorgers, zodat wij hen ook op de hoogte kunnen stellen van activiteiten buiten
de lessen om.
10.  Leerlingen zijn nooit zonder begeleiding van een volwassenen aanwezig. 
11.  Bij voorstellingen gespeeld door de leerlingen zelf, verzorgt Zone1380 één avond een
maaltijd. Bij meerdere speelbeurten dienen de leerlingen dit zelf te verzorgen. 
Extra reglement voor de Vooropleiding:
12.  Zone1380 verwacht van de leerlingen van de Vooropleiding 100% inzet. Leerlingen
die te vaak afwezig zijn, zonder zich te hebben afgemeld via bovenstaande procedure, of
zonder legitieme (te besluiten door de stichting) reden, kunnen toegang tot de
lessen/repetities worden ontzegd. Wij vragen van onze leerlingen dat zij zijn uitgerust,
fysiek en mentaal in goede conditie zijn en gemotiveerd zijn om dit (zware) vak in te gaan.
 
3. Tarieven en aanmelding
3.1 Tarieven cursussen 
 
Alle kosten zijn inclusief de op de website genoemde extra's zoals  
voorstellingsbezoek of materialen. 
Toneellessen:
De Mini’s, theaterles voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
€ 550,- per lesjaar (september 2020 t/m juni 2021) 



De Juniorjaren, theaterles voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
€ 600,- per lesjaar (september 2020 t/m juni 2021)
De Theaterklassen, theaterles voor jongeren van 13 t/m 24 jaar
€ 800,- per lesjaar (september 2020 t/m juni 2021)
Vooropleiding theater, 3 dagen les per week, 17 t/m 26 jaar
€3000,- voor het lesjaar (september 2020 t/m april 2021)
Auditietraining, een cursus van 7 weken
€ 300,- voor de cursus
Toneelgroep Weesp, amateurgezelschap voor volwassenen
€ 350,- per seizoen
 
Diverse cursussen:
Kinderkunstacademie
beeldende kunst voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
€ 245,- voor de cursus van 14 weken
Creatief schrijven, cursus voor volwassenen
€ 230,- voor de cursus van 7 weken 
Musical, cursus voor volwassenen
€ 360,- voor de cursus van 14 weken 
Cabaret talentontwikkeling, begeleidingstraject voor beginnende theatermakers
€ 2000,- inclusief alle individuele uren en het workshopweekend, voor het gehele traject
van 10 weken 
 
3.2 Betaling van de cursus 
 
Het lesgeld moet vóór 1 oktober 2020 in zijn geheel, of voor het eerste half jaar worden
overgemaakt. Bij een halfjaarlijkse betaling dient het tweede termijnbedrag vóór 1
februari 2021 betaald te zijn. Betaalt u liever in een ander termijn, neem dan contact op
via pascal@zone1380.nl. Het bedrag dient te worden overgemaakt, onder vermelding van
Naam + Klas naar: NL 28 RABO 0323 4725 32 t.n.v. Stichting Theaterschool Zone1380.
 
Zone1380 gaat ervan uit, dat ouders of leerlingen het verschuldigde lesgeld op eigen
initiatief en op tijd, per bankoverschrijving voldoen. Slechts op verzoek sturen wij een
factuur. Wij zijn CRKBO geregistreerd, en dus BTW-vrijgesteld.
Opzeggen kan per half jaar. Dit betekent dat, bij een opzegging, het lesgeld dient te
worden doorbetaald tot de eerstvolgende halfjaarlijkse betaling (1 februari 2021, of einde
jaar).
Betaald lesgeld kan helaas niet worden gerestitueerd, ook niet bij ziekte of verhuizing. 
Voor de Cursusvoorwaarden zie bijlage hoofdstuk 2.5: 'Huishoudelijk regelement en
cursusvoorwaarden'. 
 
 
 



 
4. Jaaroverzicht en lesweken
4.1 Lesroosters en vakanties
 
Wij houden de schoolvakanties aan van regio Noord. Dit geldt voor al onze lessen en
cursussen. Als een cursus bijvoorbeeld zeven weken is, zijn dit uiteraard zeven lessen,
als er een vakantie in de cursus valt wordt er dan geen les gegeven. 
 
4.2 Verdere activiteiten
 
Wij worden regelmatig gevraagd om bij te dragen aan culturele projecten met onze
leerlingen en cursisten en krijgen vaak tips van castings voor film en televisie. De
docent zal de groep er van op de hoogte stellen als er een aanvraag is. Leerlingen en
cursisten die het leuk vinden om mee te spelen in een extra project, zoals met kerst of
een festival, zijn van harte welkom en hoeven hier uiteraard niet extra voor te betalen. 
 
5 Adressen en telefoonnummers
 
Bezoekadres: Hoek Fort Diemerdamstraat in Weesp 
Algemeen e-mail adres theaterschool: info@zone1380.nl
 
Zakelijk directeur
Pascal van Dijk, tel: 06 83692072
pascal@zone1380.nl
 
Artistiek leider
Daniëlle Meyer, tel: 06 20605190
danielle@zone1380.nl
 
Hoofddocent Vreneli van Helbergen: 06 29399333
Vertrouwenspersoon: Mirjam Klaphake. Tel: 06 40331079
 
Leerlingen die zich ziek melden moeten dit doen bij hun docent, via de mail of telefonisch.
Leerlingen krijgen die contactgegevens aan het begin van het lesjaar.
 
Klachten 
 
Dagelijks doen wij er alles aan om onze cursisten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht er toch een ontevredenheid ontstaan, dan zullen wij ons best doen dit naar
tevredenheid op te lossen. Klachten worden geregistreerd en voor een periode van 24
maanden bewaard. Het klachtenformulier kunt u vinden op onze website. 
 
 



Vervolg klachten: 
 
Alle op papier gezette klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld
en bijgehouden in onze database.
Mocht er omwille nader onderzoek meer tijd nodig zijn, dan ontvangt u hierover
bericht en wordt u geïnformeerd over de tijd die nodig is om uw klacht te
behandelen en onderzoeken. Dit bericht ontvangt u binnen 4 weken. Als u met de
oplossing van uw klacht akkoord gaat, wordt de klacht afgerond.
Als u daarna nog van mening bent dat uw klacht in onvoldoende mate is behandeld
resp. opgelost, dan kunt u de bemiddeling inroepen via een onpartijdige derde, te
weten mevrouw Tineke Booij. Telefoonnummer: 06 54727753 of per e-mail:
tineke@wsp.nl. Het oordeel van mevrouw Booij is voor beide partijen bindend.
Eventuele consequenties zullen door Zone1380 snel worden afgehandeld.B innen
onze organisatie zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld, te weten Pascal van
Dijk en Mirjam Klaphake. 
 
 
 
 


