Raad van Commissarissen L1
t.a.v. de voorzitter de heer Hans Coppus
CC: de heer Bert Lemmens, MT, redactieraad, redacties L1 en 1L, CvdM
per e-mail
Betreft: Open brief over vertrouwen in RvC.
Maastricht, 30 juni 2020

Geachte heer Coppus, geachte raad,
Over ongeveer acht uren lopen de contracten van de huidige bestuurders van L1 af en er is
niets bekend over hoe nu verder. De OR is verbijsterd over de ontstane situatie en vraagt
zich af hoe de RvC het zover heeft kunnen laten komen.
Ook het personeel is verbijsterd en is daarom vanmiddag, 30 juni 2020, bijeen gekomen.
Tijdens deze bijeenkomst is gebleken dat nagenoeg het voltallige personeel geen enkel
vertrouwen meer heeft in de Raad van Commissarissen. Het handelen van de Raad brengt de
continuïteit van L1 in gevaar.
Daarbij nemen wij in aanmerking dat:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

het personeel van L1 veel vertrouwen heeft in de twee huidige directieleden, die het
bedrijf afgelopen jaren door moeilijke tijden hebben geloodst;
het personeel het schadelijk vindt voor de continuïteit van het bedrijf dat beide
directieleden moeten vertrekken;
L1 daardoor geen bestuurder/directeur meer heeft per 1 juli (stand van zaken 30 juni
15:30 uur);
L1 geen structurele financiële problemen heeft onder de huidige directie (afgezien
van de corona-crisis);
het van slecht werkgeverschap getuigt om de commercieel directeur slechts 24 uur
voor het verlopen van zijn contract aan de kant te zetten:
er geen overdracht van kennis en kunde is geregeld, ondanks het feit dat de Raad van
Commissarissen meer dan een jaar bezig is geweest met het invullen van de directiestructuur;
de sollicitatieprocedure verdient op z’n zachts gezegd niet de schoonheidsprijs,
omdat de volledige RvC in de selectiecommissie zat en zichzelf adviseerde (‘Wij van
WC-eend.’);
volgens de zittende bestuurder de RvC de interne inkoop- en aanbestedingsregels
voor het wervingsbureau niet correct heeft nageleefd, terwijl daar een bedrag van
50.000 euro mee gemoeid was;
dat de afdeling Mediafaciliteiten en de afdeling Sales & Marketing vanaf morgen
geen leidinggevenden meer hebben.

Bovenstaande delen wij u bij deze namens het personeel mede. De OR zal ook het
Commissariaat voor de Media informeren over de ontstane situatie.

Met vriendelijke groet,
namens de Ondernemingsraad L1,
Marcel Ermers
voorzitter OR

