
'Ruzie is niet erg'



Met haar jarer ange ervàrírg h de gezolt{lheidszorg we-.| loopbaan-
conslllent Aiexandrien veLn der Burgt hoe moeilijk het contact tussen
bestnurders e]l uitvoering rs. Pioíessionals krilgen volgens haar vaak
g-êer erkerrning voor hun vakmanschap- '!lr moet meer samenspraak
komen hissen directie en werkvloer.'

Een royale, vooroorlogsè viUa in het duinge-
tned van ScheveningèD: hièr huist dè Haag6e
vêstiging var Van Ede ên Partnes, eè4 3a-
mênw€rkingsverband van corNultants en
psydhologÊn die vsn psGoonlijks ontlvikls-
ling en irzetbàarhstd' hun w€rk hêbben g€-
haakt, ik wachr op ÀlêxandÍien van der
Burgt-Franken, in eên smstteloos rore kaner,
her doorkilk naar e6n hel blauw v€rÍêk. 0p
7 april zal zij de orgàni8atie vàn dà conlèrèn-
tie 'Van beroepszeêr nàÀr beroepsee!' lèr
hand nemên. Even later voert re mê nee naar
hafl workuimto bov8n, di6 ook al m liclht b,
stsnmig on ruim. Hi.r gêon ltaunll€u!6n in
brà'lw 6n roze. màaÍ l€ts tu3s6n grlF 6n bêig€
r Z€n wê hisr h8t nodi3lua gr6ig6? I6dor-
èèn dl6 hlor komt voor loopbàànb€gêlgiding
oÍ advi6!, krijgl ook l[€Èèn €Bn grdliÊ !€hàn-
deling klouÍèntherapià,

Vanwaat d.n conílr.,ttL ot r b&o.pt-

'lk )ar B€n H€in jaar g6bdsn BBn arlik€l van
de íl$ooÍ Ad VcrbLrugge In lViC Ëdnd6isDlad,
waa n hij $sld€ dal manÁgêrs hun msm€n
soms onbêdo€ld bêrov6n vàn hun bàziêling. lI
hob veel êrraring h de werold v.n d6 $tond-
heidszorg, Ir weet hoê vdak hêl cdtact lloei-
zaam i3 tu$en beotuurderc aan de ène. en
arben en v€rpbo$rels aan de andere lant.
Dus ik voeld€ ne heteen aangeGproten.
P|oÍ$sionab, ol het nu lerare4 politieagenten
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of doktoren ziÍL krijgên vaalr niol d€ erl<enning
voor hun vaknaNchàp, die ze w€l verdienen,

Ze worden e.kel aÍgerekend op het r$ullaal,

sonr ner voorbijzien aan hu sp*ifieke tnow

Ê.Dr u dcl ,.r.rrdr.r oL v.IpLágrLr?
Adr u dddlon nddr Àrl 

'latlogb'tênt

'Nee, nèe, ik wildê gêwoon mtn hodzon v€F
brèd4, ik zàg vtrplêêgsreÍ zljn nier àk nijn
eindstation, naar dat wèrd niet gevDed doot
hêl idee dat i[ lê weinig waardering lír€eg voor
mijn werk. 0o[ later, ab uanag€r hob ih altijd
gQrob€€rd m8ns8n aan to sprolen op hun
b€rielingr €n juirt ondêr de uilvoerdêrs, ondor
vêr!16€gd3rr sn altl€n beft 6on snorme
bdoêpÊtrots. Diê mo€i lê ab bsl€idsmàlêr nlêt
n6g6rn, dàar rno6r j€ 0p inEpèl$, dat rnádkr
dat nemen hun werk alleen naar beter doen,
mel neer Dlezi€r, Hel codewoordtv€Írouw€n,
PaÍrjen sraan zo vaak onnachtig teg6n ov€r
elkaàr, rut 8Bn gigantisch wed€nij$ wan-
trouwen. Hiar de mànageF €n nnanciers, tuar
d6 uilvo€rBnden, €n tu$6n b8id€n E dàn gesn
ÍáGo€nulk gsspr€l nog€Iijl( II hÊb, ook alÊ
rnanagEr. altld gêpobs€rd proÍsêdonala dlrect
bij het leleid tè betÍèkten, on tegenwicht te
bieden aàn die Bepàràta cu[uên.'

bêlangrtjk dat zo'n man oÍ Bouw zelÍ het ge-
sprek aangaat net zin pàriéntèn, en evenru-
eel zin loul toegeeÍt. Maàr diè juridbche
consequenties vinden ziekenhuizen vaak
gliszÊlig, jo west maaí nooit. Du8 komt er e€n
kl&chtêncommbsi€ en i3 het direcre contact

À 2006 Íwolr do Dul|dál l6to.p.r66r rlt
.ór rp.clal. ultgq@ wn Chdlid
DàmocratilchàVoÍIolningo,rclddorlr
opr&Udr .n ht rví.n/, rll|d À.a rJrrna:
'Wadromï.d. dnd niit go.tlw.rn', b
ddtd. $ot lntplrdtLDlon g.w..tr roor

'.lar8k8r, mên3en als'lhiB Jànson, Gabdel van
dsn Bdnk Gè6n MàI ên Ad Vêrhrogg€. di€ iI
al E€rder no6Ede, h€bben hun licht latên schij-
n6n Nd dè v€lhouding tn$or bèroep6zeer en
beroepseer. Dar was aanvarlêlijl een inniatiel
van h6t w€tsnschappslijk irutiluul vaD het
CDÀ, maat omdal ik hat probloom te belangllk
vind om h6t lol €Ên pàrtil l€ b€'psrkên, hebben
w€ d6 onalhanl€llke ltlchting B€roepsee!
opgodcht, wàêrvan ik voonltter b€n. II boop
0p s6n bêwèging, B€í gêranênlijk inspsnning
van rn6ru6n die dil punt aan het haí gáat.
ongeacht hun poliliek tleut,'

V.cà4taílÍ. d.ln|'í Ágtoa d. @nt''.n-
drj 'lYocroll rlog.n !.rtuIrd.l'.n
norog.ru €! ro 4o.lrddn h orr d3
lr.rr€r vdr nur í,r*vloár r. llolle.r.n

'.ta, &e notivátiè iE e$entieèI, ik b6n ervan
ovennigd dal er rneer sanenspraak noêl
konen tssen werkvloer en directie. WanneeÍ
die koudwateMeès áe bèide kanlen woÍdt
doorbroketr. is or al vêel bereikt.'
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aan het woord >

Irêxandrién váh dd Blrd-rranltên
{r9s3lhàgon há.r loópbá.n alr váJ-

Dlêêg.lcr, n.arvolgdc rt rrèl dè '
opl.ldlng nanagóhèíl íoor d€
g.ron.th.ld.ro.g. zil w laed.rg
d3 nanarèr rêr!.!.1.Í ..n h.l vooÍ-
nalig llliaÍa BindêEickèrhíÈ ir Dên
fia.g.Ir 1990 bcsloor rij zêlí.tándig
ré oàan wèltch.n nchnê haarblrèau
'S.nènspti:kiÍ dê Zorq'op. Z. ig
roopbààÍcorlrlànl t{ V.n Edê ên
l.rrmrs rh Den RÈ9, ên ltêelàncê

t l,JE MOET MENSEN DE RUIMÍÊ
GEVEN OM FOUTEN TE

KUNNEN MAKEN'

Àanvankelilk \nê1, meên iI ts Í1og6n zêggen.
Maa. het werd àllenla rocb nitrdèi vmdt her
bestunr en dè politie* ir er de nèiging stèèds
neer zaken bij voorbaal vasr tê willen leggên,
zodat je leter kuDt controleren en beheerseD.
In zêksr€ rin is dat een angstreactie. Dan wor
der er proslatrecontracten algeslol6n, proto-
couen opgesteld, zodat de eiger veÍadwoor-
delijkhêid van de vakD€nsen steedÊ meer
wordt Dtgehold. Js moêt mênsen de ruimte
gèven on Íouten re kunnen maken, en die ook
weer zelÍ te kumen heBlellen, Neem een alts
in ed zièkenhuis, dió een patiènt nièt naar
lêvredenheid heelt behandeld. lk vind hètL J

PM ]r/r  l7



aan het woord <

t 'voo* Hrt ernsa xÊuuÉt zran t
ONVOLDOENDE GEGADIGDEN

GEMELD VOOR DE OR,
DAT IS EEN VEEG TEKEN'

'Het is dmrgeshoio, nisschio mag ik het
zo stenên. Jê noetje natnurlijk altijd aíuagèn:
waar is nanagemenl zinvol, waar is het
dienend en waar wordt het contaproductiel?
Ik kan me de situate vooEtellen, op een aan-
tal spocifr€k€ plekken, waar het niel onver-
standg rou u ijn het nanagenent !e ve*leinen,
Ik heb wel eens oen gespÍek gehad met Jeroon
van der v6er ván sh€u, d1ê bdloot êen hel6
managènentlaag uil zjjn bedriÍ re hàlen, zodàl
ziln ingenidrs Deè! ruinte iregen- Hèt kan
nodig zjjn. nàar ik vind her lè gen6l<kèlijk on
de nanagèr overal dè Bchnd vàn te geven. Dè
ovorheid heeÍt die Dfftuursonrwikkeling na-
luurlijk ook gestinuleerd. met haar regel-
gevrng van bovenal. AUes moet gecontroleerd,
niets mag Jê aan dê rl8nÊsn in hst veld over-

Laat ne dit voorbóáld gêv€n: ik d6êd 6èn
onderzoek naaí de g@ondhêidÊzorg, ên hàd
€en àÍspraák in de Twêêdè Kámér net SlêÍànie
van VU€t, toen lQDorlid voor D06, Er.peàld6
van aUes op lan6niveàu, grole goblehen. En
op dal nonent werd toênmalig ninbter Els
Borut nà de l(ám€r gsrosp8n om zich le vcr-
antwoordon voor h3t boleid inzako stomazak-
j$ er stÊunlous€n. lk ?wooÍ het. Ds niniÊt€r
die lich vol ovsfqavs Íl€t stonàzakjss noêst
bêzighouden.'

'Het clichébêeld van de comultart stamt uit
dÊlarsn lschtig en negantig- Dan lwam zoh
nan oÍ vrouw m€t e€n prachlig advies ol idee,
èn voordat jê hêt wirt was ro iernand ook
weÊrverdwonên, t€Mijl de ondermningnog
ste6dÉ nlÊtwllt hos àl dár Íraai8 in dê plak-
rijk kon word6n gslrácht, Mêar dar bêêid i3
inniddels voldtrèkt áchl€rhaald, De "6neUê
Ilwjff. en neteen weer weg .ÍeeÍ b ver-
dw€n€n. BedÍijven cn ondernerdngen heb-
b€n veel twalileit in eigen huis, z€ weten

Ik d6nk ni€t dat leralen, rêchters oÍ artssn
het vêrv€lênd vindsn on die eigen verànt-
woord€lijkheid ts nÊmsn. Ik dênk dàr 2ê dêB
te neer reden zien om trotÊ te zijn op wat ze
doen, on daar bevredigitrguit te halen. be-

(ijl nu eeru naar de politie. H€t govaar it
levetEgroot dat door t€ veel stu.ing do $-
won€ diender op slraal ateed3 ninde! de go-
lêgenheid lrijgl zljn expertise te g€bruikên,
zrjn lntj]iii€. NÁruulijk [an zo iomand bonnen
uftschqv€n, ÍnaÁr dat ls maaf eên tràctie ve
zijn kundè. sprê61( h6rn daárop aan, laàr dó
àgent zich gerespectead voelen o! srraat, juist
ondar hij zijn lolitieper op heêÍt. zo'n man oÍ
uouw noel ergms voor staan, en ítát noeten
ze ook bèvestigd kijgell van dè korpscheh.'
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êe Bpêclol. tol not alê mê-

'wat mij beteÍt gaat het dán voo.al on de
vertaalslag vaD wat politici zeggen. Voor de
niet goed ingevoerde buigèr lijkt het erop
dai politiek een groot spel is: hel kabinet
zegt dit, de oppositie dat, van aile kantèn
wolden er vliegen afg€vangen. Dat is het
ênigo waÍ rÍrênsen rien, Je hoort nooÍ oens
ióÍrand z6ggên over de legenpàruji dat ig
nou cens goed ged8àn. zo zijn de rno.os niet,
en de in.iders weten dát, nàaÍ het ltlh rne
een laàk vàn de nedià on nier auêsn her
spel te lalenzien van de politiek, olhetritu-
êel, maá! ook datgene wal noodzakelijk is
voor een democratie. Er i3 in werkelijkheid
natuudijk v€€l m€€r sansnsprasl €n ovsrleg
dan we ln Dar líodg vandodg tê dên krij-

wnl 13 d6 Lr.alc íllrtotttl ídn d6 conlê-

'Eén brede bezinning op de beroepseer. Er
b een rijd g€weêst, di€ nog maar vlak achter
ons ligt, dat w€ Íroendon dat we allos aan
do maÍkt Iondon ovÊdàtsn. D€ markr rog€lt
h€t, ên danlomt het vanzêlÍgo6d. MaaÍjuist
op gêbied€n als onderwilÊ. gezondhsldszorg
en de rêchtspráÀ[ is dê markt een blinde
stuurddn, Je zult alB B6ctorwèl dêgelijk zelÍ
keureB noeten Ba\en en daarbij kon je er
nier alsle aLleer nateriële bêlangetrin ogen-
schouw neent, Je l$nt een school ol êen
ziekenhuis niet zomaar benadoron als een

Dat geldi nêt zo goed voor dÊ anblenàr'j
nijn nan workt bij Rljl8wàterstsat, en daa!
bêsraát van ouddê! èên grore bêroelstrors
onder de nedewerkèrd, Er woldl niel cnal
gezeurd als er wat extra werk ligt, nensen
voelen zich net elkaar ên hun werl< velbon-
den. Máa. nu is het voor het eelst zo dat er
zich niet voldoende gegadigden heblen ge-
neld voor dê onderneningsraad- ln het veF
ledenwàÊdatoulestaanbaar eí il vind dal

Hêt gaàt erom nindeÍ vasl te hoDden aan
regeb dre van bovenaÍ gedecretee!d wolden,
De beleids- en de uitvoeringskanl noet dmh-
ter lij ell<aar gebracht worden. Dat zal heu6
niet attijd vlekkëloos verlopen. Maar.uzie is
nièt erg. Ruzie kan erg eíectiel zijn als het
betekert dat ernileildelijk bêterênbezielder
werk wordt geleverd.' <

AB da p'ot€atlond]u mêar tpê.I l'lt
r,vtll.n I6bàá& án dol d. tó16 d.rd Àál
hllgd eot .tE 

^@og6t 
t^ hun Mh wtttd

voêlítrtu d tê ook m6q v'rontwooftro-

ry*n Ll m@td n6m.n. OI, Mk t 6 CM-
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b.leold6 b.tt8tJnt$t 
^anagort 

.\

coruuLsrar'.

l8 pv:o ls


