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.
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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
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JAfl HUT EN HAIIFIïS HC€HDÊFS ZIJN
VAN CMHF.
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PLATFORM RUK ONDERN EMINGSRADEN.
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