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WERK | DE WERKDAG VAN

‘Bij veranderingen
moet je niet alles
van bovenaf
opleggen’
Naam
Leeftijd
Functie
Werkgever
Plaats
Salaris
Vorige baan

Joris Hoogbergen
24 jaar
Programmamaker
Stichting Beroepseer
Nootdorp
800 euro netto per maand, 16 uur
‘Dit is mijn eerste baan’

De drang naar controle en efficiency bij de overheid
beperkt veel ambtenaren in hun professionele vrijheid. Je
kunt de overheid niet runnen als een bedrijf. Veel mensen
kiezen juist voor een overheidsbaan, omdat hun diepere
motivatie een maatschappelijke bijdrage is. Die bezieling
moet je niet temperen, maar aanwakkeren.
Ook het politiek hameren op incidenten is heel schadelijk
voor de beroepseer. Kijk naar de kritiek die de jeugdzorg
over zich heen kreeg na het incident met de vastgeketende Brandon. Iedereen die in die sector werkte, kreeg de
volle laag. Omgekeerd zijn er natuurlijk een hoop vastgeroeste professionals die klagen, maar weinig doen. Wij
laten graag de mensen zien die hun nek durven uitsteken,
die inspireren. Dat zijn onze voortrekkers.
De stichting waar ik werk, organiseert komende week een
atelier over buurtzorg. De spreekster is een verpleegkundige die op een succesvolle manier een kleine thuiszorgorganisatie startte in woonwijken. Haar actieradius wordt niet
afgeremd door een tussenlaag van managers. Ik hoop dat
haar ervaringen discussie losmaken tussen de aanwezige
beleidsmakers en uitvoerders. En ik hoop op een hoge
opkomst. Dat wisselt nog weleens. Als programmamaker
moet je snel kunnen schakelen.

DE AGENDA

Maandag 16 mei bereid ik naast het atelier ook het debat
‘De rechtspraak in de knel’ voor, dat 3 dagen later plaatsvindt. Ik stem met de sprekers af wat ze precies moeten
doen en stuur routebeschrijvingen naar de deelnemers.
Voor een andere bijeenkomst met als leidend thema ‘de
beroepstrots van de rijksambtenaar’ ga ik nadenken over
sprekers. Om 17 uur ben ik in het Haagse ROC Mondriaan
om met stoelen te schuiven, banners neer te zetten en
mensen op te vangen.
Ben jij trots op je werk?
Heel trots. Ik kan overal in de keuken kijken, mag meedenken over de koers en krijg veel waardering voor de

activiteiten die we organiseren. Trotse en gemotiveerde
ambtenaren zorgen voor een beter bestuurd land. Ik ben
net afgestudeerd als bestuurskundige. Voor mij is dit de
ideale opstap naar een volwaardig werkend leven.
Is er nog hoop op beter bestuur?
Ik zie wel kansen. Bijvoorbeeld lean thinking. Bij veranderingsprocessen niet alles van bovenaf opleggen, maar een
deel van de verantwoordelijkheid bij mensen op de werkvloer neerleggen.

DE DROOMBAAN
Wat is je droombaan over 15 jaar?
Ik zou uiteindelijk wel directeur-generaal bij een ministerie
willen worden. Maar dan wel open blijven staan voor nieuwe ideeën en het contact met de werkvloer niet verliezen.
Ik ben ambitieus, idealistisch en wil verschil maken.
Katja Kreukels

AGENDA
9.00

10.00
11.00

Voorbereiding debat over rechtspraak

12.00
13.00
14.00

Opzetten bijeenkomst over beroepstrots

15.00
16.00
17.00
18.00

Verslaglegging atelier buurtzorg

19.00

Volgende week: Marcha Darsan
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