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"Tussen berusten en vertrekken zit een scala van mogelijkheden." -
De Bokito in ons kan bij mêer betutteling losbreken

WaaÍgchuwing van CNv-vooÍzlltêr tegên nog mgêr regêlzucht

door MichaêlAmsmên

- ZWOLLE

- ZorgverleneE in Deventeí krijgen vandaag of morgen een meldpunt voor overbodige regels. Dat is
het eerste concrete resultaat van het symposium over beroepseer dat gisteren in Zwolle werd
genouoen.

Regelzucht en controledwêng tasten beroepstrots en plezier in het werk aan, waren de oêêhemers
van het symposium 'Gekooide Profêssie' hêt gistemiddêg êens.

Zoals een deelnemer - êen psycholoog - het veMoofddê: "De gezondsheidszorg is gêgijzeld door
technocÍaten. Nê dertig jaar dienstverband ben ik eên êigen praktijk begonnen om het plezier in mijn
werk terug te vinden."

VooÍdat er oplossingen werden geÍcímuleeÍd lietên kopstukken hun licht schínen oveí dê materie.
De meest inspiÍerende bijdrage kwam van René Paas, de voozittêÍvan vakbond CNV. Hij gafde
deêlnemels de overtuiging dat het herstel van beroepstrots en -plezier hoog op de agenda van de
vakbeweging staat. Verz uimen we het tij te keren, zei Paas, dan vergaat het ons wellicht als dê gorilla
Bakito: \r'oebe hij zich niet gewaardeerd in ztn professionaliteit, in zijn aap-zijn? Als je tevende
wêzens maaÍ genoeg kooit, springen ze ereen keer uit-"

"Het gevoeldatwe ve*eerd bezig zijn wordt breed êrvaren. In de zorg en het ondeNijs vindt
bijvoorbeeld 83 pÍocênt dat managementten koste van cliënten en leerlingen gaat." De CNV-
vootzitter liet het bêrcemde plaatje zien van een groep bouwvakkêF die hoog boven de grond op een
aan een hijskraan bungelende balk zit uitte rusien. Een tekstballonnetje ploepte in het beeld:'Hoe
láng moetje nog'. vraagt de ene bouwvakker aan de andeíê. "Terwílze zouden moeten praten over
hoe hoog de wolkenkrabber wordt die ze bouwen."

Paas repte over eên plaêg van 'controlitis' en 'veÍantwooÍdingsfabrieken', en stelde dat kabinet,
vakbonden en werkgevers er baat bij hebbên als we allêmaal weer plezier hebben in ons werk. "Het
grijze vetz uim, het verschÍnsel dat professionals op eên laêg pitje hun we.kdag betêvên om 's
avonds bï het uitoefênen de hobby'sweer scherp en gedreven te zijn, kost de samenleving
miljardên."

Paas riêp professionals op om uit te zoeken waaÉm hun werk niet leuk ist "En mijn belangrijkstê
advies: accepteer het niet datjê gêkooid wordt. Tussen berusten en vertrekken zit een scala van
mogelijkheden."

Na bestuursvootz itter DÍkstra van Hogeschool Wndesheim ('Terugkeêí naar dê vroegere autonomie
is in het ondêMijs niet te íealiseren'), directeur Brink van de Rabobank lJsseldelta ('We zijn helaas
veranderd van een kust-based naareen rules-basêd maatschappÍ'), vootzitter Sintvan de lsala
klinieken ('Doe minder panisch over de stijging van zorguitgaven') ên neurochirurg Van den Brink
('Na de opleiding verschenen er tralies die ik niet had voor2ien') konden de bezoekers meepraten.
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Indringend was de biidrage van een psychiabr '1/\ê gaan ten onder aan de regêlgeving. lk heb
steeds minder tijd om te doen waarvoor ik ben opgeleid-"

Het píobleem staat sinds giíeÊn scherper dan ooit op de agenda, ên det is winst, maar concreter
was dat de manager peEoneel en organisatie van een zorginstelling uit Deventer een ideê van dê
Rabobank zei te zullen ovememen: "lk ga Ínorgen een meldpunt vooÍ oveóodige regels opzetten.,,
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