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KiezeN vooR 
hetzelfde beRoep
Kinderen treden in het voetspoor van hun (groot)ouders  

woRd oR-lid eN heb echte iNvloed

twee dAGeN Juf, dRie dAGeN AmbteNAAR



‘Nu eVeN GeeN 
wERk AAN TAfEL!’ 

4 families waarvan opeenvolgende generaties dezelfde baan kiezen

het is misschien niet meer zo gebruikelijk als voorheen dat kinderen hetzelfde beroep kiezen als hun ou-
ders, maar een zeldzaam fenomeen is het zeker nog niet. candy dulfer speelt net als haar vader saxofoon, 
ronald en erwin koeman werden voetballer en trainer net als hun vader en tweede kamerlid Pieter dui-
senberg koos voor de politiek, net als zijn vader, de voormalig minister van Financien. ook de kinderen in 
het onderstaande verhaal kregen het werk van hun ouders met de paplepel ingegoten. Tekst: Peter Magnée, 

Ciska de Graaff en Edwin van Baarle

‘keirecht’, schreeuwt een werk-
nemer van het aannemersbedrijf 
uit Maaskantje (berucht sinds New 
Kids) met zachte ‘g’. hij staat tot 
aan de rand van zijn laarzen in de 
zompige klei van de bouwput in een 
sloot even buiten rumpt. Met twee 
collega’s plaatst hij houten palen 
diep in de bodem, waarop straks 
een stuw wordt gebouwd. ‘het zijn 
sparren van de Veluwe’, verdui-
delijkt cees Quint, toezichthouder 
technische projecten van het Wa-
terschap rivierenland in tiel. ‘Veel 
goedkoper dan beton. Nee hoor, 
dat rot niet, zolang het grondwater 
maar op peil blijft.’ Met vader daan 
(67) is cees (43) naar de bouwplek 
gereden om samen op de foto te 
gaan voor dit verhaal over families, 
die soms als generaties lang het-
zelfde werk verrichten. ‘hij is veel 
buiten’, zegt daan over zijn zoon, 
die voor de foto intussen met zijn 
laarzen aan en een bouwtekening 
in de hand in de bouwput staat. 
‘dat is het mooie aan dit beroep. ik 
zat de laatste jaren tot mijn pen-

sioen naar mijn smaak te veel op 
kantoor, maar dat zou niets voor 
cees zijn.’ 
Beide Quinten delen een werkza-
me carrière bij het waterschap, al 
was dat in de tijd dat daan in dienst 
trad in 1972 nog het Waterschap 
van de linge, waar hij onder meer 
opzichter en senior peilbeheer 
was. cees: ‘ik ben opgegroeid met 
de waterstanden die vroeger nog 
werden doorgegeven via de radio. 
Moesten we even stil zijn, want pa 
was aan het noteren hoe hoog het 
water stond bij lobith. Misschien 
heeft dat ongemerkt toch de ba-
sis gelegd dat ik ook bij het water-
schap ben gaan werken.’
Waterbeheer hoort bij een land dat 
voor een flink deel onder de zee-
spiegel ligt. Niet alleen zijn boeren 
en tuinders ervan afhankelijk voor 
het verbouwen van hun gewassen, 
veel bouwwerken zouden verzak-
ken als de uit houten palen be-
staande fundering ‘droog’ zou ko-
men te staan. 

‘tegenwoordig komt er meer bij 
kijken’, verduidelijkt cees, opge-
leid in de richting hbo civiele tech-
niek. ‘de projecten die ik begeleid 
betreffen riolen, rioolgemalen, ri-
oolwaterzuivering, water- en pol-
dergemalen, het plaatsten van 
stuwen, maar ook milieuvriende-
lijk natuurbeheer. denk daarbij 
aan het broedseizoen van eenden 
en ganzen of vismigratie, omdat 
vissen zich vrij van het ene naar 
het andere gebied moeten kunnen 
bewegen.’ 
Zijn vader: ‘in het begin heeft 
cees nog onder mij gewerkt. Maar 
dat ging prima, we zijn nuchtere 
mensen. die familiebanden wa-
ren trouwens vrij normaal onder 
schoonmakers van sloten.’ of er 
een opvolger komt. cees: ‘Mijn 
dochter wil ecoloog worden. lacht: 
‘uit die hoek komen de waarschu-
wingen om niet te baggeren van-
wege de aanwezigheid van kikkers 
en modderkruipers. ja, ik zie wel 
een link.’ 
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de achternaam kornaat werd voor 
het eerst aan de douane verbonden 
door vader Aad (adviseur bedrijfs-
voering hrm en arbeidsjuridisch 
medewerker), daarnaast namens 
het cNV al negen jaar actief in de 
medezeggenschap. ‘ik heb altijd 
de wens gehad om bij een hand-
havingsorganisatie te werken. ik 
heb nogal een sterk rechtvaardig-
heidsgevoel en wilde een bijdrage 
leveren aan een rechtvaardige sa-
menleving. in de krant zag ik een 
advertentie voor de douane in de 
haven. ik heb affiniteit met de ha-
ven, voorheen werkte ik ook op 
een scheepswerf. ik heb gesolli-
citeerd en werd aangenomen, in-
middels 42 jaar geleden.’ dat zijn 
dochter ook bij de douane kwam, 
daar speelde Aad een actieve rol 
bij. ‘er kwam een vacature voor di-
rectiesecretaresse/receptioniste 
en een collega vroeg of ik iemand 
wist. Mijn dochter wilde juist die 
richting op, dus ze solliciteerde en 
werd aangenomen.’
dochter tamara, bijna zestien jaar 
werkzaam bij de douane) ziet het 
als toeval dat er drie mensen uit 
één gezin bij de douane werken. 
‘in mijn geval was het wel een sa-
menloop van omstandigheden. 
het was nooit mijn bedoeling om 
bij de douane te gaan werken. Als  
kind is het natuurlijk wel interes-
sant dat je vader in uniform thuis-
komt, maar ik doe nu heel ander 
werk dan wat hij toen deed’, vertelt 

ze. Ze werkt er op dit moment als 
hro-ondersteuner (personeelsza-
ken). tamara en haar vader ko-
men elkaar soms tegen. ‘Geluk-
kig niet elke dag’, lacht ze. ‘Maar 
het is helemaal geen probleem en 
best gezellig als je elkaar al een 
tijdje niet gesproken hebt.’
dat ook zoon david bij de douane 
kwam, was voor vader Aad ‘een 
verrassing. hij studeerde motor-
voertuigentechniek. Na twee jaar 
vertelde hij me ineens dat hij bij 
de douane had gesolliciteerd.’ da-
vid vertelt daarover: ‘ik zat toen op 
het mbo en verveelde me eigen-
lijk heel erg. ik hoorde dat er va-
catures waren bij de douane. de 
verhalen van mijn vader vroeger 
spraken me al aan. over de jacht 
op de smokkel van drank, drugs en 
sigaretten.’ david werkt nu bij de 
surveillance van de douane in de 
haven, iets wat Aad ook jarenlang 

heeft gedaan. david is schipper bij 
de zogenaamde Zwarte Bende, het 
op het water patrouillerende en 
bewapende deel van de douane 
dat onderzoek aan boord van gro-
te schepen doet, onder meer dus 
naar drugs en wapens.
de aanwezigheid van drie familie-
leden bij de douane lijkt overigens 
wel onderdeel van een groter ge-
heel te zijn. een andere zoon zit 
bij de mariniers, en familieleden 
zoals ooms en tantes werken bij 
andere handhavingsorganisaties 
als de politie en de Vreemdelin-
gendienst. is het genetisch? david: 
‘ik denk dat je een beetje door el-
kaar wordt aangestoken. je hoort 
de mooie verhalen, die zeker als 
je klein bent al indruk maken en 
waardoor je denkt: “Wow, dat is 
spannend. dat wil ik ook”. of er 
binnenkort nog meer kornaat-en 
bijkomen bij de douane? dochter 
tamara: ‘op dit moment niet. onze 
kinderen zijn nog te klein. Maar je 
weet het nooit.’

AAd (63), tAMArA (35) eN dAVid (28) - douane  
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luuk en lucinda Middelbos, va-
der en dochter, werken beiden bij 
de Penitentiaire inrichting Veen-
huizen. Vader/opa ging hen voor, 
waardoor er vanaf 1943 een Mid-
delbos in deze gevangenis werkt. 
‘het is wel eens gebeurd dat mama 
zei: “en nu is het genoeg, nu even 
geen werk aan tafel!”’, lacht doch-
ter lucinda.
Midden in de oorlog begon Wietze 
Middelbos aan zijn baan als ge-
vangenbewaarder in Veenhuizen. 
hij ontsnapte op miraculeuze wij-
ze aan een razzia van de duitsers 
in het korps Gestichtswacht, om-
dat hij precies op dat moment met 
een groep gevangenen op trans-
port was. Na veel omzwervingen, 
verhuizingen en promoties in het 
gevangeniswezen, in die tijd nog 
Gesticht genoemd, eindigde zijn 
loopbaan in Assen. 
Zoon luuk nam het stokje van hem 
over toen hij in 1978 geen werk 
kon vinden en al wel vrouw en kind 
had. ‘ik belde gewoon aan bij de 
gevangenis in Veenhuizen om te 
vragen of ze werk hadden. ik weet 
nog dat ik vroeger, toen mijn vader 
op de administratie van de gevan-
genis in Middelburg werkte, dacht: 
dat zou ik ook wel willen! en dat 
gebeurde, want er was werk voor 
me. ik zit hier nu 39 jaar, met veel 
plezier. eerst 25 jaar op de financi-
ele administratie, nu als adviseur 
arbo en milieu.’ hij lacht: ‘ik heb 
leuke dingen meegemaakt. ik re-
gelde de financiën van gedetineer-
den en kwam dan interessante of 

dubieuze dingen tegen, waar ik me 
hier natuurlijk niet over uit kan la-
ten.’ 
Zijn dochter lucinda zat ook graag 
met haar neus in de administratie 
en toen er dan ook via haar vader 
een baan voorbij kwam bij gevan-
genis esserheem, nu opgegaan in 
Pi Veenhuizen, nam ze ontslag als 
intercedente bij een uitzendbu-

luuk (63) eN luciNdA (36) – Gevangenis 

reau. inmiddels is ze opgeklom-
men tot hr-adviseur bij de cen-
trale dienst. ‘Vroeger was het een 
dorp, waar de srV-wagen en de 
kapper kwamen, waar je echt con-
tact had met collega’s en gevange-
nen. Nu is de afstand veel groter, 
gaat alles digitaal. dat vind ik wel 
eens jammer.’ haar vader haakt 
in: ‘dat is inderdaad een grote ver-
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hANNeke (51) eN sylVANA (25) - 
Apothekersassistent

en dochter. Zij: ‘ik houd me bezig 
met het traject Van werk naar werk, 
waarbij ik mensen begeleid in het 
vinden van ander werk. Best hef-
tig, die onzekerheid bij mensen.’ 
Vader luuk hoort de verhalen in 
zijn vakbondswerk voor cNV over-
heid. ‘ik doe dat vakbondswerk 
heel graag, ben heel blij dat ik de 

c kwijt kan in mijn contacten met 
individuele leden. in Veenhuizen is 
het nu rustig, omdat we gegaran-
deerd drie jaar Noors grondgebied 
zijn geworden met Noorse gevan-
genen. Maar een nieuw kabinet 
kan zo weer dreigende sluitingen 
en onrust veroorzaken.’ 

andering. de doelen van het ge-
vangeniswezen zijn hetzelfde ge-
bleven – boeven gevangen houden 
en resocialiseren – maar al het 
gedoe en de administratie erom 
heen zijn enorm toegenomen.’
de onzekerheid over het voortbe-
staan van gevangenissen is vaak 
gespreksonderwerp tussen vader 

‘op vakantie keur ik ook altijd de 
apothekersruimten’, zegt hanne-
ke hendriks enigszins betrapt. ‘ei-
genlijk is dat het eerste wat ik doe, 
waar we ook zijn, in een schots 
dorpje of ergens in Friesland.’ 
dochter sylvana lacht omdat ze 
haar moeder herkent in deze kor-
te situatieschets. ‘dat heb ik dan 
weer niet, maar we praten best 
veel over ons vak. Misschien is het 
niet heel bijzonder dat we allebei 
het beroep van apothekersassis-
tent kozen, maar wel dat we col-
lega’s zijn.’ haar moeder: ‘de apo-
theken hebben dezelfde eigenaar. 
ik sta doordeweeks hier in Apo-
theek Bilthoven en mijn dochter in 
Apotheek hessen in de Bilt, maar 
daar werk ik op zaterdagochtend 
ook. en uiteraard vallen we bij bei-
de vestigingen in bij ziekte of va-
kantie.’ sylvana: ‘eigenlijk ben ik 
de derde generatie, want mij over-
grootmoeder was ook apothekers-

assistent. haar certificaat hangt bij 
mijn moeder aan de muur.’ han-
neke: ‘ik kwam daar pas later ach-
ter. Maar het is natuurlijk best op-
merkelijk. ik had haar best het een 
en ander willen vragen. Met syl-
vana is het bijna vanzelfsprekend 
gegaan.’ haar dochter: ‘ik ging 
soms op zaterdag mee voor de ge-
zelligheid als ze moest werken. er 
was ook een project van de apo-
theek in groep 4, waarbij we tubes 
mochten uitvullen. en ik heb hier 
een snuffelstage gedaan en tijde-
lijk gewerkt voordat ik aan mijn 
opleiding tot apothekersassistent 
begon, dezelfde trouwens als mijn 
moeder. We hadden zelfs dezelf-
de leraren voor bereiding.’ han-
neke: ‘Annelies en meneer tan.’ 
Mijmerend zegt ze dat het maken 
van zalfjes en capsules voor haar 
de reden was om deze richting te 
kiezen. ‘tot tien jaar geleden de-
den we dat allemaal zelf, tot op 

de milligram nauwkeurig. Nu is 
het allemaal massaproductie ge-
worden en krijgen we het aange-
leverd. ons werk bestaat nu veel 
meer uit het geven van informatie 
over de medicijnen. en dat is ze-
ker niet makkelijker. een tijdje te-
rug stond hier een moeizaam pra-
tende man met Als. Best heftig, 
want hij was maar twee jaar ou-
der dan ik.’ het leukst vond ze het 
om zetpillen te maken. ‘die kun-
nen uitzakken. het is een combi-
natie van vet plus een werkzame 
stof. dat moet op precies de juiste 
temperatuur in de vormpjes wor-
den gegoten.’ sylvana: ‘ik heb het 
maken van pillen gelukkig ook nog 
allemaal geleerd op school. juist 
dat onderdeel vond ik zo leuk als 
ik bij mijn moeder langsging op 
haar werk.’ of ze hun eigen medi-
cijnman, sorry vrouw zijn? hanne-
ke: ‘heel gek misschien, maar ik 
slik eigenlijk nooit wat. Misschien 
alleen met zware hoofdpijn.’
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Als lid van het cNV is uw ‘volledige’ rechtsbijstand-
verzekering een belangrijk onderdeel van uw lid-
maatschap. deze verzekering bestaat uit twee stuk-
ken: 1) rechtsbijstand voor werk, inkomen en pensi-
oen, 2) rechtsbijstand voor privékwesties. 
Vanaf 1 januari 2017 werkt het cNV samen met ArAG 
op het gebied van rechtsbijstand voor privékwesties. 
denk hierbij bijvoorbeeld aan een conflict bij een aan-
rijding of met de leverancier van uw keuken. 
u bent met uw gehele gezin verzekerd voor rechts-
hulp bij privékwesties (conform de polisvoorwaarden 
en exclusief werk gerelateerde kwesties). hulp krijgt 
u ook als het gaat om advies bij een dreigend conflict 
en bij niet verzekerde zaken voor een betaalbare prijs. 
Voor verkeerszaken is er dekking in de gehele Bene-
lux en duitsland.
heeft u een vraag of conflict, wat niet te maken heeft 
met werk, inkomen en pensioen? dan belt u vanaf 1 
januari met ArAG 033 434 23 42.

Voor alle vragen of kwesties over werk, 
inkomen en pensioen belt u met het 
cNV. Wij zijn en blijven de expert op dit 
gebied. Neem in dit geval dus contact 
op met het cNV: 030 751 10 03. kijk voor 
meer informatie en de polisvoorwaarden 
op www.mijnvakbond.nl/rechtsbijstand. 

ArAG NieuWe PArtNer 
Voor rechtsBijstANd PriVé

ceNtrAAl Beheer AchMeA stoPt Met kortiNG oP schAdeVerZekeriNG

centraal Beheer Achmea stopt met de korting voor cNV-leden op haar schadeverzekeringen. dit besluit is door de 
verzekeraar zelf genomen. leden met een schadeverzekering bij centraal Beheer Achmea zijn inmiddels geïnfor-
meerd over het stoppen van de cNV-korting. deze vervalt bij de eerstvolgende prolongatie van de verzekering. de 
exacte datum hiervan is afhankelijk van het moment waarop de verzekering is afgesloten. 
Wat kunt u doen om toch korting te krijgen op uw schadeverzekering? Wij zetten een paar opties voor u op een rijtje:
- u kunt uw verzekering bij centraal Beheer Achmea houden, maar dan gaat u wel het normale tarief betalen.
- u kunt uw verzekering bij centraal Beheer Achmea opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. 
- Als u overstapt naar een andere verzekeraar kunt u als cNV-lid korting krijgen via Meeus: www.cnv.meeus.com. 

Bel hiervoor met Meeus 0900 350 35 00 of kijk op de website van Meeus: www.cnv.meeus.com. Geef hierbij altijd 
aan dat u lid bent van het cNV en gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting. 

- ook (sommige) werkgevers maken collectieve afspraken met verzekeraars. Misschien kunt u korting krijgen via uw 
werkgever

VAcAture VoorZitter cNV coNNectieF
 
cNV connectief zoekt een voorzitter die met gezag 
sturing en richting geeft aan (groepen) mensen en 
hen weet te motiveren om gestelde doelen te berei-
ken. hij/zij herkent signalen uit de vereniging, werk-
organisatie en maatschappij en zet deze om in actie.
 
Als bruggenbouwer brengt hij/zij verschillende be-
langen bij elkaar. de voorzitter is voor de vereniging 
en werkorganisatie duidelijk zichtbaar, aanwezig en 
toegankelijk, is oprecht betrokken bij wat mensen be-
weegt en maakt geen onderscheid tussen niveau, af-
komst of status. de voorzitter is evenwichtig en cre-
eert rust en vertrouwen. externe profilering ligt als 
eerste bij de sectorvoorzitters binnen cNV connectief. 
de voorzitter is daarom geen extern boegbeeld.

Gezocht wordt naar een voorzitter die energie krijgt 
van het doorontwikkelen en innoveren van de vak-
vereniging cNV connectief. de nadruk ligt op eigen-
schappen als organisatiesensitiviteit, dienend leider-
schap, visionair denken en handelen, ondernemer-
schap, integriteit en (zelf )reflectie. lees hele profiel-
schets op www.mijnvakbond.nl
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Patrick Fey, lid bestuur cNV connectief p.fey@cnv.nl, 
030 751 17 15. reageren kan tot 4 januari.
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‘tijdens een controle bekijk ik hoe de bhv (bedrijfshulpverlening, red.) is op-
gezet, of er voldoende brandcompartimenten zijn en of er op afroep 24 uur 
zorg aanwezig is.’ Het klinkt misschien niet spectaculair, maar controleren op 
brandveiligheid, in dit geval een verzorgingshuis, beslaat toch bijna de helft van 
het werk van brian Wissink, verbonden aan de Veiligheidsregio twente in al-
melo. De andere helft van zijn werk wacht hij in de kazerne van de vrijwillige 
brandweer van tubbergen op een eventuele melding. ‘Dan kom ik een etmaal 
niet buiten de poort, tenzij in de brandweerauto.’ 
Wissink, voorheen schilder in de bouw, zegt dat het voor zijn controlewerk niet 
echt nodig is om brandweerman te zijn, ‘maar je weet wel beter waar je op 
moet letten. Zijn de vluchtwegen in orde, werkt de noodverlichting, is de aan-
duiding van de vluchtroute goed aangegeven, hoe zit het ontruimingsplan in el-
kaar en is het ontruimingssignaal overal goed hoorbaar? ik maak weliswaar 
deel uit van een team, maar in principe doe ik de controle alleen, tenzij het om 
iets groots als een ziekenhuis gaat.’ 
Op echt onveilige situaties is hij nog niet gestuit. ‘men wordt zich steeds be-
wuster van de noodzaak van brandveiligheid. Hooguit blokkeert er af en toe 
iets de vluchtweg, maar een kist of meubilair zijn gelukkig snel te verplaatsen.’ 
Tekst: Peter Magnée
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Onderwijsambtenaren en leraren… ze liggen elkaar niet altijd even 
lekker. sterker nog, soms is het haat en nijd tussen de plannenma-
kers en degenen die de plannen uit moeten voeren. er is een nieuwe 
functie in het leven geroepen die de groepen bij elkaar moet brengen: 
de leraar-ambtenaar. Tekst: Hein Bosman

PrOefballOnnetjes

Voordat Du Pré bij het ministe-
rie van Onderwijs begon, had ze 
weleens het idee dat het depar-
tement zomaar proefballonnetjes 
opliet. ‘Dat is niet zo. De ambtena-
ren zonder onderwijsachtergrond, 
verdiepen zich er in doormid-
del van werkbezoeken en vakbla-
den. De groep leraar-ambtenaren 
is de volgende stap.’ en die groep 
groeit, inmiddels zijn het er twaalf. 
‘er zit nu ook een schoolleider bij,  
een leerkracht passend onderwijs 
en een pabo-docent.’

uitDaGenDer

Du Pré houdt zich daarbij vooral 
bezig met onderwerpen als top-
talenten, de overgang van primair 
naar voortgezet onderwijs en kan-
sengelijkheid. Daarnaast is ze be-
trokken bij het evalueren van de 
wetswijziging rond de eindtoets in 
het primair onderwijs. ‘We bekij-
ken hoe de veranderingen de afge-
lopen twee jaar hebben uitgepakt. 

Ook houd ik me bezig met een pro-
ject dat het mogelijk maakt om als 
docent uit het voortgezet onder-
wijs juist te werken in het primair 
onderwijs. bijvoorbeeld om leer-
lingen op de basisscholen een uit-
dagender aanbod te geven.’ 

POlitieK

maar ze geeft toe dat ze op het 
ministerie niet “activistisch” kan 
zijn. ‘een plan moet door zes la-
gen voordat het bij de minister te-
rechtkomt. als die er iets in ziet, 
gaat het naar beide Kamers.’ en 
dan kan een plan nog zo mooi zijn, 
maar politieke partijen hebben al-
lemaal andere idealen. De invloed 
is dus beperkt, maar er zijn din-
gen mogelijk, hoe klein ook. toen 
bleek dat maar een op de zes leer-
lingen die op de Citotoets hoger 
scoort dan wat de leerkracht advi-
seerde ook echt een hoger advies 
kreeg, was daar in de tweede Ka-
mer verontwaardiging over. ‘ik kan 
dan vanuit de praktijk uitleggen 
waarom leerkrachten tot bepaal-
de conclusies komen. misschien 
scoort een kind goed bij de toets 
omdat hij die met een geluidsband 
heeft gemaakt, maar heeft hij dys-
lexie en daarom is juist instro-
men op een lager niveau beter. als 
leerkracht kijk je niet naar per-
centages of aantallen, maar naar 
de individuele leerling.’

KlOOf ministerie en WerKVlOer 
Kleiner met leraar-ambtenaar

rosa du Pré, net 26 jaar gewor-
den, zit in een ontmoetingsruimte 
van het ministerie van Onderwijs, 
met luxe koffiebar en hapjes. Vei-
lig achter glazen toegangspoorten 
waar je alleen met een pasje door-
heen komt. een heel andere om-
geving dan een dag eerder, voor de 
klas in een basisschool. Ze is
een van de eerste leraar-ambte-
naren. twee dagen is ze juf van 
de bovenbouw op een montesso-
rischool in Wassenaar. is het niet 
een schizofrene werkweek zo, 
maandag leraar, dan drie dagen 
ambtenaar, om de week weer te 
eindigen voor de klas? ‘Zeker. er 
heerst onder leraren twijfel over 
de onderwijskennis van het minis-
terie, terwijl sommige ambtena-
ren denken dat de leraren weige-
ren om dingen uit te voeren. Dat 
is allebei ongegrond, of in ieder 
geval geldt het niet voor de hele 
groep. Veel ambtenaren denken 
goed na voordat een plan wordt 
gelanceerd en veel leraren gaan 
daar professioneel mee om.’

Veel ambtenaren denken goed na voordat een plan wordt 
gelanceerd en veel leraren gaan daar professioneel mee om.’
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‘een plan moet door zes 
lagen voordat het bij de 

minister terechtkomt. als 
die er iets in ziet, gaat het 

naar beide Kamers.’

rosa du Pré op het ministerie van Onderwijs

PraKtijKsPieGel
Om de dialoog tussen overheid en werkvloer kracht en vorm te ge-
ven worden ook zogeheten Praktijkspiegels georganiseerd. leraren 
en schoolleiders die beleidsmedewerkers van OCW op prangende 
problemen willen wijzen en ideeën willen uitwisselen over onder-
wijsbeleid kunnen naar Den Haag komen. Op 1 februari 2017 staat 
de eerstvolgende praktijkspiegel gepland.

23



Voor een aantal bewoners van de 
zorginstellingen van cordaan in 
Amsterdam waar Gwion davies 
werkt, is hij beter bekend als john 
de Vries. Of liever gezegd johnny, 
en dan uitgesproken op zijn jorda-
nees als sjonnie, zoals bij de le-
gendarische volkszanger johnny 
jordaan. ‘ik heb geen makkelijke 
voornaam. het komt uit Wales, 
waar mijn vader is geboren.’ fy-
siotherapeut davies, getooid met 
een volle hipsterbaard, ziet de 
humor er wel van in. Aanvanke-
lijk wilde hij zijn medische kennis 
commercieel uitventen, bijvoor-
beeld in dienst van Ajax. nu, na 
zes jaar is hij erg gesteld geraakt 
op zijn gemixte clientèle van (de-
menterende) ouderen, revalidan-
ten en mensen met niet aange-
boren hersenletsel, zoals na een 
beroerte of ongeval. reden ook 
waarom davies in deze tijd, waar 
(thuis)zorginstellingen onder een 
vergrootglas liggen, de noodzaak 
inziet van medezeggenschap. het 
te voeren beleid heeft immers in-
vloed op zijn toekomst, zijn werk, 

de collega’s en de omgang met 
de bewoners. ‘jongeren - nou ja, 
ik ben 34, ik hoor er nog net bij- , 
hebben frisse ideeën over hoe het 
anders en beter kan op het werk.’ 
nadeel was alleen dat het lid-
maatschap van de Or hem niet be-
paald sexy in de oren klonk. mede-
zeggenschap, vakbonden, het had 
iets stoffigs, het leek iets uit een 
ander tijdperk.’ 

snelle respOns

het legt de vinger precies op de 
zere plek als het gaat om mede-
zeggenschap. jongeren willen 
best meepraten, maar dan wel op 
hun voorwaarden, met een snelle 
respons via digitale platformen of 
sociale netwerken als WhatsApp 
of facebook. met name bij de over-
heid zijn er veel te weinig jongeren 
actief in de medezeggenschap.
het medezeggenschapslAb rijk 
moet daar verandering in bren-
gen. met dit initiatief van onder 
meer cnV jongeren en fnV jong, 
financieel mogelijk gemaakt door 
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bonden willen via medezeggenschaplabs 
jongeren interesseren voor inspraak  

 

‘We hebben frisse ideeën OVer 
hOe heT beter KAn Op WerK’
het lidmaatschap van de Or klonk Gwion davies niet bepaald sexy in 
de oren. medezeggenschap, vakbonden, het had wat stoffigs, het leek 
iets uit een ander tijdperk. maar daar is de Amsterdamse fysiothera-
peut van teruggekomen. ‘digitaal kun je heel snel een mening polsen 
zonder traditionele achterbanbijeenkomsten of locatiebezoeken. 
die snelheid van handelen spreekt me aan.’ tekst: Peter magnée

het A+O fonds rijk, leren jongeren 
die werkzaam zijn bij de rijksover-
heid, wat het inhoudt om hun stem 
te kunnen laten horen. bijvoor-
beeld, zo staat op www.mzlab.nl, 
door zich kandidaat te stellen voor 
een plek in de or of door zich op an-
dere manieren bezig te houden met 
belangrijke beslissingen in de eigen 
organisatie of instelling. Want juist 
jonge mensen kunnen het verschil 
maken en zorgen voor de vernieu-
wing die nodig is.

schAduWKAbineT

Ook bij zorgorganisaties was een 
tekort aan jongeren voor mede-
zeggenschap. Aan een soortgelijk 
initiatief van medezeggenschap-
slAb, maar dan gericht op de 
zorg, deed davies eerder dit jaar 

gwion davies: ‘ik vond het interessant om 
te leren hoe je ondersteunend kunt zijn aan 
medezeggenschap.’
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uit de masterclasses en 
wat we zouden willen im-
plementeren in de res-
pectievelijke organisaties. 
de voor ons belangrijkste 
punten werden gebundeld 
tot een “boekje” en aange-
boden aan de directies en 
raden van bestuur van de 
betrokken organisaties.’

OuT Of The bOx

‘nee, ik ben intussen nog 
geen lid van de Or, want 
de verkiezingen zijn pas 
over een paar jaar. bo-
vendien kost het mij te 
veel tijd en moet ik te veel 
werkzaamheden opge-
ven’, licht davies toe. ‘Wat 
ik veel interessanter vond, 

is dat we leerden hoe je onder-
steunend kunt zijn aan medezeg-
genschap. Wat mij erg aansprak 
was een digitaal platform waar 
mensen aan de hand van stellin-
gen, reacties en open vragen on-
line konden reageren en ook weer 
op anderen reageren, waardoor 
er een dialoog ontstond. zo kun 
je laagdrempelig en zonodig ano-
niem toch je stem laten horen en 
er ook collectief mee naar buiten 
treden. de Or vertegenwoordigt 
weliswaar de achterban, maar hoe 
krijgen zij informatie van de mede-
werkers? neem cordaan, waar je 
als Or toch moeilijk met alle 6.000 
medewerkers persoonlijk con-
tact kunt hebben. het gaat om een 
andere, aanvullende manier van 
denken over medezeggenschap. 
een, waarbij ”out of the box” ge-

mee als lid van het ‘schaduwka-
binet’ binnen cordaan, een soort 
platform van jonge medewerkers, 
die, in het belang van de organi-
satie, functieoverstijgend willen 
en kunnen denken. met dit initi-
atief probeert cordaan jongeren 
de ruimte te geven hun mening 
en ideeën direct kenbaar te ma-
ken aan de directie en de raad 
van bestuur. ‘samen met vijf gro-
te zorgorganisaties in noord-hol-
land werden we uitgenodigd voor 
een bootcamp, met workshops en 
brainstormsessies, en een stuk of 
zes masterclasses. We leerden 
wat medezeggenschap precies in-
houdt en wat de rechten van de Or 
zijn. daarna was er een gezamen-
lijke afsluiting met presentaties bij 
cordaan, en moesten we vertellen 
wat we “mee hadden genomen” 

zocht word naar mogelijkheden 
naast de bestaande paden, die zich 
over de jaren bewezen hebben en 
zeker ook niet van tafel geveegd 
moeten worden. ik vind dat boei-
end. moet je eens kijken’, zegt hij 
enthousiast, ‘hoe snel je een me-
ning kunt polsen via facebook. ze-
ker als je het ook nog eens richt op 
de medewerkers die het aangaat.’ 
Toch gelooft davies ook nog sterk 
in persoonlijk contact. ‘niet alle 
onderwerpen zijn geschikt om di-
gitaal te bespreken. soms heb je 
één op één-contact nodig om de 
boodschap achter de boodschap 
te kunnen ontdekken. en ook ach-
terbanbijeenkomsten kunnen voor 
bepaalde onderwerpen heel wen-
selijk zijn.

de aftrap van mz lAb rijk is op 
21 januari. mz lAb rijk is er voor 
collega’s bij het ministerie van fi-
nanciën; ministerie van sociale 
zaken en Werkgelegenheid; mi-
nisterie van Onderwijs, cultuur en 
Wetenschappen; ministerie van 
infrastructuur en milieu; inspec-
tie leefomgeving en Transport, 
Knmi, planbureau voor de leef-
omgeving, rijkswaterstaat en in-
spectie sociale zaken en Werkge-
legenheid.

Or’en die meedoen krijgen bij 
mz lAb rijk de mogelijkheid ver-
nieuwende ideeën die de jonge-
ren pitchen te adopteren, om er 
daadwerkelijk mee aan de slag te 
gaan. 
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