Uitnodiging werkconferentie 17 november 2015
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‘Organisaties zijn lang niet altijd handig ingericht, zo
weet elke vakman (m/v). We keren weer terug naar
het primaat van de ‘werkgemeenschap’, waar vakmensen onderling samenwerken. En één ding is redelijk zeker. We gaan van verticaal naar horizontaal.
Dat wil zeggen dat we steeds vaker gaan organiseren
zonder organisaties’. En daarin zelf je regie pakken,
‘hoe kleur je dat in’.
Deze en andere ‘statements’ van Jaap Peters, organisatieadviseur en schrijver van boeken als ’t Rijnlands
model’, zullen de basis zijn voor deze werkconferentie.
Met elkaar zullen we invulling geven aan een
‘World-Café’. Een werkvorm die beweging en energie
met zich mee zal brengen. Lekker actief
en inspirerend.

Het programma
13.00 uur Inloop en lunch
13.30 uur Welkom
13.40 uur Plan 2020 door
Casper Jacobs
13.50 uur Opening ‘World Café’
door Jaap Peters
17.00 uur Afsluiting en borrel

Net als vorig jaar wordt de werkconferentie gehouden bij
Van der Valk Hotel Gilze – Tilburg, Klein Zwitserland 8, 5126 TA Gilze.
Ik vertrouw erop dat je aanwezig kunt zijn.
Petra van t Klooster
Manager behandeling Thebe Midden- en West Brabant
Bij elkaar komen is een begin,
bij elkaar blijven is vooruitgang,
met elkaar samenwerken is succes.
Henry Ford

23 september 2014
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Beste collega

Een werkconferentie behandelzaken.
Een werkconferentie waarin we met elkaar zoeken naar ‘het beste van allen’.
Een werkconferentie met de ambitie om samen te zoeken naar de optimale vorm en samenwerking. Zoals ook
de spreuk op deze koffer aangeeft.
Een verhaaltje als knipoog. Maar ook met een kern van waarheid. Want het gaat om samenwerking. Om goede
zorg en behandeling. Binnen de kaders die er zijn en met een zo ‘slim’ mogelijke organisatie. Daar wil ik graag
wat in bijdragen. Om te zorgen dat het werken met elkaar inspirerend is en blijft. En met zoveel mogelijk ruimte
voor directe zorg en behandeling voor en rondom onze clienten.
Heigh ho… heigh ho.. and off to work we go...
Deze blijheid in het gezang van de 7 dwergen in het beroemde liedje van sneeuwwitje, wens ik ieder elke dag!
Petra van ’t Klooster
Behandelzaken

De zeven dwergen, een sprookje uit de goudmijn
Er waren eens zeven dwergen, die leefden achter de zeven bergen. Dag in, dag uit zochten ze in de mijn naar goud.
De dwergen waren stuk voor stuk rechtschapen, vlijtig en respecteerden elkaar. Wanneer een van hen moe werd,
rustte hij even uit, zonder dat de anderen morden. Wanneer een van hen gebrek aan iets had, deelden de anderen
bereidwillig en graag. ’s Avonds, als hun werk erop zat, aten ze samen hun brood en gingen daarna naar bed. Op de
zevende dag rustten ze echter.
Maar op een dag begon een van hen de goudklompen te tellen die ze dag na dag uit de mijn sleepten, omdat hij
wilde weten hoeveel er nu precies gedaan was. En omdat hij zo druk was met tellen, werkten de anderen voor zeven.
Weldra nam zijn nieuwe werk hem zo in beslag dat hij alleen nog maar aan het tellen was en de houweel aan de
wilgen hing. Na een tijdje ontstond er gemor onder de vrienden,die argwanend het doen en laten van de zevende
dwerg gadesloegen. Die schrok daarvan en verdedigde zich met te zeggen dat tellen noodzakelijk was als ze wilden
weten welke prestatie ze hadden geleverd, en hij begon het de anderen omstandig uit te leggen. En omdat hij zich
niet verstaanbaar kon maken als de anderen bleven hakken en hameren, legden ze hun schop allemaal aan de kant
en gingen rond de tafel zitten. Zo ontstond de eerste vergadering. De andere dwergen zagen het fijne papier en de
symbolen, maar schudden hun hoofd omdat ze niets begrepen van de ingewikkelde lijsten en tabellen.
Het duurde niet lang of de controller (want zo noemde hij zich voortaan), eiste van de dwergen dat ze zich dag
in, dag uit in het zweet zouden werken en zich tegenover hem zouden verantwoorden door op papier precies aan
te geven hoeveel goud ze met de lorries uit de berg haalden. En omdat hij niet kon begrijpen waarom de gedolven
hoeveelheid zo varieerde, benoemde hij een van hen tot opzichter over de anderen, opdat de opbrengst voortaan
ongeveer gelijk zou zijn.

De zeven dwergen, een sprookje uit de goudmijn

De opzichter noemde zich manager en legde zijn schop neer omdat hij niet tegelijk kon graven en toezicht houden.
Dus nu werkten nog maar vijf van hen, zij het met de opdracht voor zeven te werken. De stemming onder
de dwergen daalde, maar wat moesten ze doen? Toen de manager hun geweeklaag hoorde, dacht hij lang en
ingespannen na en vond het teamwork uit. Zo zou elk van hen op grond van zijn talenten slechts een deel van het
werk gaan doen en zich specialiseren. Maar ach! De dagtaak werd er niet lichter op en als een van hen ziek werd,
wisten de anderen zich geen raad omdat ze het werk van hun buurman niet kenden.
Toen de manager zag dat het er slecht met z’n collega’s voor stond, benoemde hij een van hen tot groepsleider,
zodat die de anderen kon stimuleren. Zo hoefde de manager niet meer bij de warme haard weg. Helaas legde ook
de groepsleider, die nu de lakens uitdeelde, de schop neer en had hij steeds vaker werkoverleg met de manager en
controller. En zo werkten er nog maar vier.
De stemming daalde en daarmee al snel ook de goudopbrengst. Toen de dwergen woedend voor de deur van
zijn kantoor stonden, beloofde de manager hulp en organiseerde hij een ritje met de kar om de dwergen in een goed
humeur te houden. Om ervoor te zorgen dat het werk gewoon door zou gaan, vond het tochtje in het weekend plaats.
En om het tochtje als zakenreis te kunnen opvoeren, hield de manager een lange voordracht, die hij inkleedde in
zonderlinge bewoordingen die hij had gehoord van een manager die het commando voerde over andere dwergen in
een andere mijn aan de andere kant van de bergen. En wederom schudden de dwergen hun hoofd omdat ze er niets
van begrepen.
Op een dag kwam het tot een openlijke confrontatie. De dwergen gooiden hun schopjes op de grond, stampten
met hun voetjes en balden hun vuistjes. De manager schrok ervan en beloofde de dwergen nieuwe collega’s voor hen
te zoeken om ze te helpen. De manager noemde dat outsourcing. Dus kwamen er nieuwe dwergen bij, die vreemd
waren en niet goed in de kleine gemeenschap pasten. En omdat ze anders waren, moest ook voor hen een nieuwe
opzichter worden aangesteld, die aan de manager rapporteerde. Zo werkten er nog maar drie van hen.
Omdat elke dwerg zijn werk weer anders deed en omdat twee verschillende groepen arbeiders twee verschillende
afdelingen noodzakelijk maakten, die elkaar niets meer cadeau deden, brandde onder het strenge toeziend ook
van de controller weldra een harde concurrentiestrijd los. Zo werden de kostenplaatsen geboren. Iedereen keek vol
wantrouwen naar de prestaties van de ander en legde vast wat hij bezat. Toen het gemor onder hen sterker en sterker
werd. Benoemde de manager een van de drie dwergen tot personeelschef.
De twee dwergen die nog werkten, brachten hun dagelijkse werkzaamheden er niet bijster goed van af. Ten slotte
vroeg de manager in zijn radeloosheid advies aan een bedrijfsadviseur. Die sloop zonder het flauwste idee van hoe het
er daar aan toeging arrogant door de mijn en legde aan de verbijsterde managers uit dat de oorzaak van de slechte
prestatie gezocht moest worden in het feit dat de laatste twee in de mijn achtergebleven dwergen hun schoppen
verkeerd vasthielden. Vervolgens incasseerde hij een lorrie vol geld en verdween weer net zo snel als hij was gekomen.
Intussen stelde de controller vast dat de externe medewerkers meer kosten maakten dan winst brachten en daarbij het
rendement van de interne dwergen drukten. Hij ontsloeg ze op staande voet. De groepsleider die leiding had gegeven
aan de externe medewerkers werd tweede controller. De een-na-laatste dwerg, overwerkt en een zenuwinzinking
nabij, liet zich met vervroegd pensioen sturen.
Zo werkte er dus nog maar één dwerg in de mijn. Tja, en die leerde in zijn karige vrije tijd – als moeizaam verkregen
compensatie voor de vele overuren die hij had gemaakt – Sneeuwwitje kennen; het bedrijf ging op de fles, de
manager en groepsleider en controller kochten elkaar met royale sommen uit en doken in het buitenland onder om te
ontkomen aan de aanklacht wegens verduistering. En als ze niet gestorven zijn, liggen ze nog altijd op het strand en
drinken caipirinha.

