WEDA axtikel- De Sreítor - 22-05-200'1

pagina 1 van 2

WËGENER
DIGITMLARCHIEF

Datum:22-05-2007
Paglna:Bí0 (33)
Ëditie:Z\ /OLLE_STAD
Autêur:MichaelAmsman
hêmeslevêl:ST/REGIO/Z\
/OLLE_STAD/TEKST
hêrmesneme:
Z\ /GEKOOIDEPROFESSIE
nngsfomat: 120 B.L4
evêa:DeStentor

"Tussen berustenen vertrekkenzit een scala van mogelijkheden."De Bokito in ons kan bij mêer betuttelinglosbreken
WaaÍgchuwingvan CNv-vooÍzlltêrtegên nog mgêr regêlzucht
doorMichaêlAmsmên
- ZWOLLE
in Deventeíkrijgenvandaagof morgeneen meldpuntvooroverbodige
- ZorgverleneE
regels.Datis
heteersteconcreteresultaatvan het symposium
overberoepseer
dat gisterenin Zwollewerd
genouoen.
Regelzucht
en controledwêng
tastenberoepstrots
en plezierin hetwerkaan,warende oêêhemers
'GekooideProfêssie'hêtgistemiddêgêens.
van het symposium
Zoalseen deelnemer- êen psycholoog
- hetveMoofddê:"Degezondsheidszorg
is gêgijzelddoor
technocÍaten.
Nê dertigjaar dienstverband
ben ik eên êigenpraktijkbegonnenom hetplezierin mijn
werkterugte vinden."
VooÍdater oplossingen
werdengeÍcímuleeÍd
lietênkopstukken
hun lichtschínenoveídê materie.
De meestinspiÍerende
bijdragekwamvan RenéPaas,de voozittêÍvanvakbondCNV.Hijgafde
deêlnemelsde overtuiging
dat het herstelvan beroepstrots
en -plezierhoogop de agendavande
vakbeweging
staat.Verzuimenwe hettij te keren,zei Paas,danvergaathetonswellichtals dê gorilla
Bakito:\r'oebe hij zichnietgewaardeerd
in ztn professionaliteit,
in zijnaap-zijn?Alsje tevende
wêzensmaaÍgenoegkooit,springenze ereen keeruit-"
"Hetgevoeldatweve*eerd bezigzijnwordtbreedêrvaren.In de zorgen hetondeNijsvindt
gaat."De CNVbijvoorbeeld
83 pÍocêntdat managementten
kostevan cliëntenen leerlingen
vootzitterliet hetbêrcemdeplaatjezienvan een groepbouwvakkêF
die hoogbovende grondop een
aaneen hijskraanbungelende
ploeptein het beeld:'Hoe
balkzit uitte rusien.Eentekstballonnetje
lángmoetjenog'.vraagtde ene bouwvakker
aan de andeíê."Terwílzezoudenmoetenpratenover
hoe hoogde wolkenkrabber
wordtdieze bouwen."
Paasrepteovereên plaêgvan 'controlitis'
en 'veÍantwooÍdingsfabrieken',
en steldedat kabinet,
vakbonden
en werkgevers
er baatbij hebbênals we allêmaalweerplezierhebbenin onswerk."Het
grijzevetzuim,hetverschÍnseldat professionals
op eên laêgpitjehunwe.kdagbetêvênom 's
avondsbï hetuitoefênen
de hobby'sweerscherpen gedrevente zijn,kostde samenleving
miljardên."
Paasriêpprofessionals
op om uit te zoekenwaaÉmhunwerknietleukist "En mijnbelangrijkstê
advies:accepteerhet nietdatjê gêkooidwordt.Tussenberustenen vertrekken
zit een scalavan
mogelijkheden."
Na bestuursvootz
itterDÍkstravan Hogeschool
Wndesheim('Terugkeêí
naardê vroegereautonomie
is in hetondêMijsniette íealiseren'),
('Wezijnhelaas
directeurBrinkvan de RabobanklJsseldelta
veranderdvaneen kust-basednaareenrules-basêd
maatschappÍ'),
vootzitterSintvande lsala
klinieken('Doeminderpanischoverde stijgingvanzorguitgaven')
ên neurochirurg
Vanden Brink
('Nade opleidingverschenen
er traliesdie ik niethadvoor2ien')
kondende bezoekers
meepraten.
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Indringend
wasde biidrage
vaneenpsychiabr'1/\êgaantenonderaanderegêlgeving.
lk heb
steedsminder
tijdomte doenwaarvoor
ik benopgeleid-"
HetpíobleemstaatsindsgiíeÊn scherperdanooitop de agenda,ên det is winst,maarconcreter
peEoneel
wasdatdemanager
vaneenzorginstelling
enorganisatie
uitDeventer
eenideêvandê
Rabobank
zei te zullenovememen:
"lk ga ÍnorgeneenmeldpuntvooÍoveóodigeregelsopzetten.,,
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