
Dit artikel is verschenen in PM no. 2, iaargangT
(maart 2011). PM is een onafhankelijk vakblad over
politiek en openbaar bestuur dat maandelijks verschijnt.
PM wordt vooral gelezen door ambtenaren die
leidinggeven of anderszins op het gebied van HR werken.

PRCIFESSIONËLE RUIMïE IN HET OPENBAÀR BESïUUR

IXSPINAÏIE

hofessioneh ruimte binnen het openbaer bestuur is ïrot': de ruimte die de

mbteuaar heeft om binnen bepaalde gr€$zen het rak uit te oefenen en te

ontrri.kkelen. Db ruimte implieert wijheid m*r"wxsr ligg€nde grenzm? Jan

Hut en Meurits lloenders (CMHF) en tpe van der Den (vmrziner Platbrm

Rijk Ondernemingsrrden) doen en toolzet.

e ambena.r beft te nalen
met rtrschill€nd€ bdsn-
gen: pditid samenlering
(hdfuilu rersus gro€p)

en bndrifiarltrnr. tn dar
lrsdrt -!dd €lt orxler druk ren st6Êdc mff
regelgÊring drcigÊn het rskmensschap en de

dgen pmfe*rimelitÉit od€r te $nË{$'eÍL
Áml*eoaer zijn iq boeved Er?p€n ie er mk
oy€rhrnt ma.kÊn, gewmn en rah naarihet
afuenra \cl"nt dient op besÈ ren m&ts.
gd*tr€id, lqitioitÊt en mrgruBigheil-
I{et ic dsarom ren bdangdat je met o@a's
feat orltr wat dat rel precbs hhoudt en

wdkegnnzenidrsrtii in echt mtrt nenreir.

Profersbnele rubrte m4g geen dode

btter worden, aak met intryiteit liÍa t
g*rur,en: ab de departemrnten nreer wl-
doende bÊhn hebh.n geproduooerd, fu hct
god. w$ ,ih t!€t ffis mêt de Raed roor
Ortrheillpersoneel dar er en cuntinue

dblr% op t8rl6 met tonen oner hrvust
en rcrrntwmrd profe*sbned band&n Èr

& publieke letor (advb nt 3e), 23-s-'os).

Hironder ona vbie owr bai diÊ dbbog
rptnghetkomn-

De orerH schrapt ritting maeuchep-
pii rqgdq oudat nren nd lstumn op bssb
qn bet princbn IIigft Trult (Verantwmrd

l"trtrou*.en). htem kist de ortrheil ech-

ter nog stoods vdlr rnf,cr rre6ek (Iorr ?hr$).
fharme heet het rbio Q*leilsmrrb
irukó en pditi*) sftd€la én s'dc de

orrrbeil de illust det b ge6aranderd dat

er nlts forr grc. Voor bdeilqmekers err de

politi* b dat m pttf gevoel Jurbtcn
unten ek gm anderdet dat uÈt o È, maar

elr cr on nreer rqde rordt 6evrae6d, p je
dh nrrlen lle Algurrne Rele.rrlauur heft
in 2oro Amxsteted dat de rqtds niet

overal op or& ziit en bet ol'erkoepelende

t.ht

I IOIVËËI- VRIJHHIffi
DI AMBTËNAEffi

bdeil ontbnrCc, mear ook der de dÈcu*sb
owr intqriteh (oftewd op en rrcrentwoorde

menier onrgsan met profe*rirndt ruimte)

nht $Drdt proerd. Wij adviteren om de

bteende rcgdSer"irg r,Ben 561 li:ht te hor>

den en tê grÍr€ien near €€n beperkt arnal
regeb. Biiro.rÍbcdd: 1fi/et 6$ niÉt s{t dat u

gfÍctridt de dat m& een ender nht'en 'ÁIs

u b"rg bent d&t het op de roorpagina komf
khpt er ats nfutlllaaÈianen maten de pe
litit de ambtelile top €n d€ antÊeneren

dilanrab uft de prah$ lspreken in een

open dbbog.

POLITIEf PRIH/IAT
Nu hetkabinet-Ruttcde rx}aze-,Kok (Erbod

{Dote.t urcgen smh€nar€a en politii) lirn
tafd heeft gÊvêetd, mat dh dia@ gaan

orÉr wat i ab enlrenear rrel oí nlt lunt
be*prrken nËt eÊtr rotkr'trt4en*'ootdiger.
Bij roorkarr een dia@ tusssr amtttnsren
en politici zodat cn goed bÉdd ontstsflt ran

*et politi*. en wat teclrnb<h k.

Ile orsheil khst st66d$ raler nror een

qen phnprncer. Dat r.ef,gt een endere ne-
nb van d€nlien en werken. Wat ken je eh
smbaÊEÁr wd of nlt zryen in dbanssies

nwt & nut*hopp1.f? HE duileli$ kan of
rreg je ziin orër wat de oruhcil u{? llret
bttehent ht politieheprimaet rmr het open

floprooes? lJt'at kan wel of niet linnen de

cgankatie $'ss jÊ wcrh (ongpwerst ge-

Èag: dkaar aenrprt&er of een oogie diit
lniip€n)?

tle owÈeil rnoctals rdcrne aganieatie
o professbnde oltuur ontrrCrkehn waar-
b de embtfilaer z$r pmfesionele rulnte
}en ver*ennen en leert kennen. Mer (han-

&tirgr)ruimte betekent ÍDÊer rtrsDt*'sr-
&Eilàeif h.r rrtrr'n rrntrteneren zbh
rtn bennrs: ziF €n naÉten ae dkaer op
nrprc}en. tlmr mindcr rgeb en een

qe n dialoogor.er bet rek mn de en$eenaar

otstárt €€n dtlemieche proíessionde

orlhlur waarin bet dagdiÍ$€ werÈ ea alles

*at daerbf komt li$ren, duilelt* wordl wt
rrertrouwen ql de pofcssbnalittit ran de

amhmren dat z$ dar kunneo. o

JAfl HUT EN HAIIFIïS HC€HDÊFS ZIJN

VAN CMHF.

E YAH DER O€Eil IS VOORZITÏER VAN HET

PLATFORM RUK ONDERN EMINGSRADEN.
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