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Geestelijke bezorgdheid

Utrecht \vas berl'id om te definiëren wat
\\'erkdruk nu eigenlijk is. Welke aspc(.ten spe-
len een rol en wat is cruciaal bij het vermin-
deren van te hoge werkdruk.
Bauke Snocp, voorzitter van de AFMP schetst
de ontstane situatie in el'n historisch kadef.
Hij constateert dat juist de laatste paar jaar

Gevoelens van
onbehagen,

overbelasting,
demotivatie,

kortom werkdruk
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bij defensie meer ,l,lI1dacht is voor de opgelo-
pen werkdnlk. Er gebeurt het een en ander:
de KM verkort een aantal reizen, bij de Klu is
l'en onderzoek naar werkdruk gehouden, en
heel veel commandanll'n doen hun uiterste
hest het werk goed te verdelen en hun men-
sen gezond en gemotiveerd te houden. De
minister heeft geroepen dat nu hel maxi-
mum aan uitzel1dcapaclteit uitgezonden is.
En de PvdA heeft aangegeven misschien niet
zo vast te houden aan de bezuinigingen.
Hoopgevende tekens, maar Snoep leunt niet

tevreden achterover.
Juist nu is het bl'langrijk om het

thema aan de orde te stel-
len. Dat gebeurt bij dezen
in de tWl'ede brochure van
de Dienst Humanistisch
Geestelijke Verzorging. [k
Dienst neemt geen politie-
ke standpunten in, zal ook
gel'n uitspraken doen over
wel of niet doorgaan met
uitzenden van militairen
op de huidige schaal. Wij
zien ons meer als vertolker
van de zorgt'n die leven
ondl'r militairen en willen
aandacht vragen voor de
gevolgen van het huidige
beleid voor de militair.

Als je een brochurt, over wcrkdruk wilt
maken, omdat vanuit de praktijk van de
gecstelijk vcrzorging zo veel signalen komen
OVl'roverbelasting, onzekerheid, demotiva-
tie, ontkom je er niet ,1,111ecrst l'en paar vra-
gen te stellen. \Vat is werkdruk eigenlijk,
wanneer hehht;'n mensen daar last van, hoe
erg is de situatie bij de krijgsmacht. :"icolien
Kop, omh.'rzoeker aan de Univl'rsiteit van

"AroJAvo!'Jt:>
EXTR.A VE.RGADE.RrNG

ovgR bE ToEGENOMEN
wgRKt:>RUK BINNEN

DE:. KRIJGSMACHT

MteloOSht'idspeelt vaak een
role rol bij het e[varen van wcrk-

lruk: Ill't besef dat je het niet in
e hand hebt hoe jl' je werk orga-

niseert. :-':u zijn militairen, en zeker de
:\"cdcrlandse, loyaal aan de politie!.;e Iwsllli-
ten o\'e[ hun activiteiten. Ze heroemen zich
op hun nexibilîtcit en snelIl' inzetbaarheid.
Dat is terecht, maar grote inzet kan ook
tegen je gaan werken, zoals duidelijk wordt
uit het wrhaal van KolDnel Klijnhout in dl'
onderhavige brochure. Want gevoelens van
onhl'hagl'll, overbelasting, demotivatie, korl.
om werkdruk, ontstaat als men het gevoel
krijgt dat op loyaliteit een te groot beroep ge-
daan wordt, zonder dat duidelijk is hoc het
allemaal in elkaar zit. Veel militairen in ope-
rationele fUIlCtk'5 vragen zich af hoe het toch
komt dat 'crgcns' besloten wordt om nog
Jllt'cr rJlt'llsen uit te zenden, nog meer speci,l-
listen in te zetten, terwiil ieder kan weten dat
dc rek cr uit is.

•



Wetenswaardig

1allerlei beroepsgroepen is de afgelo-
pen 2S jaar onderzoek gedaan naar
werkstress en zijn cOll',equt'nties.
Werkstress wordt door de \Vereld

Gt'zondhcid Organisatie (WHO) gedefinieerd
als:

"een negatief ervaren toestand die het gevolg is van
het feit dat iemand niet in staat is of zich niet in
staat acht om aan de eisen en verwachtingen die

hem of haar vanuit de werksituatie gesteld worden te
voldoen, en die gepaard gaan met klachten of
disfunctioneren in lichamelijk, psychisch eniof

sociaal opzicht".

et andere woorden: er is gCClll'Vcnwicht
IUSSl'll wat het werk van iemand vraagt en
wat diegene aan kan. WcrKslress is l'en hape-
rende reactie op een belastende werksituatie,
die van invloed kan zijn op de gezondheid
en hd welbevinden van een werknemer.
Aan het eind van de jaren vijftig is de voor-
naamste aanzet tot onderzoek naar werk.
stress gegeven in een onderzol'ksprogramma
vanul' Universiteit van IvIiclligan. Hier is een
invloedrijk model voor werkstress, het
sociale-OJlIgevingsmodelontwikkt'kl.
Volgens uit mouel zijn het verschillende
zakt'n, stressoren genoemd, in de omgeving
die leiden tot stressreacties. Deze stressreac-
lies kunnen op langere termijn leiden tot el'n
aantasting van de gezondheid.
Daarnaast woruen er twee belangrijke facto-
ren in het mndl'l genoemd: persoonlijkheids-
kenmerken en (stl'un vanuit) de sociale om.
geving. Dezl' factoren bepalen mede in welke
mate iemand last van stress zal krijgen. Nid
iedereen ervaart tenslotte hetzelfde in zijn
omgeving, bovendien zal hel een bii de ('én
tot meer stressreactil' leiden dan bij de ander.
Sommige mensen zijn Jlleer vatb.lar voor

stress dan anueren. Vanuit het onderstaande
sociale-omgevingsmodel is zeer veel onder-
zoek naar werkstress verricht.
In het algemeen wordt gesteld dat de belang-
rijkste \\'erkstressoren liggen in een zestal ge-
bieden.

Ten eerste Ik tllakdWlJ. Dit betreft enerzijds
de aard, het niveau en tempo van het werk,
anderzijds ook de regel mogelijkheden of be.
slissingshevOl'gdheuen van de werkenden.

Ten tweede de heschikbare sociale OI/das/eu-
Ili".!: om aan taakeisen het hoofd te bieuen.
Te denken valt aan de wijze waarop leiding
wordt gl'geven op ue werkplek, de onderlinge
relaties md colleg.l's en de beschikbare over.
legstructuren.

Ten derue dc /Jnc1Jikbarc materiële middelen or
'resOl/rces'. i1ieflnl'e worut bedoeld dat voor
de adequate taakuitvoering zowel materiële
als personele middelen beschikbaar zijn.

Ten vierde Ifc penOl!lllijke IlOlUfil/g ten aanzien
van, en ue beschikbare persoonlijke vaardig-
heden en eigenschappen relevant voor de
taakeisell.
liet gaal hier om aspecten als waarneming
van zinvolheiu van 1ll'1werk of de taak, de
mate van zelfvertrouwen, geloof in eigen
competentie, sociale en intellectuele vaardig-
heden die wenselijk zijn voor de taak.

Ten vijfde de Iiclwmdijkc scsc!likthdli voor het
uitvoeren van de taakl'isen. Hierbij gaat het
om de algemene lichamelijke gezondheids-
toestand, het al Jan niet hebben van een li-
chamelijke ziekte of hand kap.

Tot slot lie orscmisa/iol1e/c t'11 (ex/m-orgc1/1ÎSatio-
/Iele) socia/(> COI/text waarbinnen de taak moel
worden uitgevoerd. Het gaat om zowel alge-
mene kenmerken van het bedrijf (arbeidson-
rust, financiële problemen van het bedrijf,
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Sommige mensen zijn
meer vatbaar voor
stress dan anderen

etc.) als de levensom-
standigheden van de
werkende (belastin-
gen in de pri\'é-~ft't'r).

\Verkstrcss kan ver-
klaard worden als ge-
volg van tegenstrij-
digheden lussen taakcisen en de andere vijf
genoemde factoren.

Bijvoorbeeld: Als je dk uur 1000 dozen koek-
jes op een lopende band moet sluiten, dan
hoeft dat op zichzelf nog niet tot stress tl' ki-
den. Als je last hebt van je rug, kan je daar
g-oed chagrijnig van worden tegen je buur-
man die vervolgens geen zin meeT heeft om
wat extra werk voor jou te doen als je even
koffie gaat drinken. Kortom, stress, stress,
stress.
Maar als je vriendelijke lTIensen naast je Iwht
staan en je krijgt voldoende tijd om tussen.
door uit te rusten en je vindt het wcrk leuk
en je hebt gccn last van je rug of je armen en

Z. "i\J\~ "£ tiET AAN!~KK£.
"I'IN. l:.i£L€. J~tJIN\'f;"i a:N &tf\-

11<E""DlDE e.£l'l€l<i"'<' ""'"
Nfllr \'J. 0Af\t\. "&€.~iN .:rg P€
MinMNPE fb5T ie f.€.tJEKl'iElJ.
~j:a:-EN \K "f~€.H:£N {;.LK!"AK
~q/'t,. PAAit.. Sn:::L J~Ol'.t>E \:Ir
ZllKel.
'J{E: "fR.l::ffal E:l..KAt\1{. Sbfll\~SO

j\ l'V,r &. Il\j\" -. zw, I\<r
6~,(£i"ol{ e.e.~INDfrL \\Ef tó\nET OM
~bM~~"~ll£MML i'll"9 UjN
\'Rl\1(ElIl ,

je heht het gevoel dat
je ook iets ICzeggen
hebt over wat je aan
het doen bent, dan
kan het best zijn dat
je 's ;lvonds t1uilend
naar huis fielst.

Die vijf factoren uit het Illodel kunnen elkaar
flink verstoren of versterken. Ze hebben een
grote invloed op elkaar. Ze kunnen elkaar
versterken, maar ook relativeren. Wanneer er
sprake is van een langdurige haperende reac-
til' op werkstress kan uit leiden tot bum-out.
Omdat wl'rkstress het gedrag en de gezond-
heid op zowcllichamelijk, psychisch als soci-
aal niveau beïnvloedt, verdient het veel aan-
dacht vanuit de organisatie.

IJrs. X;(olit'll Kop
Universiteit Utrecht capaciteitsgroep

sociale &. organisatie psychologie

*



Met de haren in de brand
Het verband tussen werkdruk en werklast op
vliegbasis Leeuwarden

OIllIll(/lIr /liet de dellr;1I /l1Ih te val/eli, IlO/,
dmkt 11 dllt IleI i,\ Sestdd /liet de werkt/mI.: op dit
v1iegvct.J?

Vliegbasis Leeuwarden heeft een aantal
turbulente jaren achter de rug: een belangrijke

reorganisatie, de F16 is gemoderniseerd, een druk
oefenschema, frequente uitzendingen naar

Villafranca en recentelijk de verhuizing naar
Amendola met kort daarop de luchtacties

bij het Kosovo-conflict.
Reden genoeg om aan de commandant van de
vliegbasis - Kol-vlieger J.S.Willemse - te vragen
hoe het gesteld is met de werkdruk op de basis.
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'\Verklasl is heel gt'lTlakkt'lijl-: te meten, maar
werl.:druk is lastiger, dilt is lTleer l'en I.:wl'stie
van aanvol'il,'!l. Op dit Jlloment is het
;vIAKSKLu(=Morl'l'lsanalysl' Koninklijl.;e
Luchtmacht) ollderzod, aan d(' gang. Dit
MAl\:SKLu(Jnderzoe~ zoomt in op twt a~Jled
\H'r~la\t I \Vcr~drtJ~. Bij de Klu maa~t men
uitdru~~('lij~ onder~cheid tmsen wer~drtJ~
en \Ver~last. Onder \Ver~la~twordt ver~taan
de daad\Ver~e1ij~e hoewelheid vver~en
onder werhlrll~ v('rstaat men de (sulJ[ectie-
ve) beleving daarvan, dit, ilfh;lIl~elij~ ~an
zijn van omgevingsfactoren als sf(,t'r, leiding,
ARBO-zakt'n ('nz.
Uit het initiële rapport oV('r het ollderzoe~
bkek dat Vlb. Leeuwarden er nid Iwd on-
gumlig vanaf ~\Vam. Z(' hebhen geprolwerd
voor dat onderz()e~ e('n repre\('lltali('V('
gro('P van onze basis te pak~en.
De laatste tijd is door de Kosovo-crisis de
\Ver~last - zowel op Amcndola als hi('r - heel
hoog gewcest. Maar de mensen belevcn dat
niet als negatief; ze weten waar zc het voor
doen, iedereen weet waar hij (of zij) aan toe
is en over het algemeen heb ie in zo'n situ-
atie minder storingen van buitenaf; juist sto-
ringen Vimhui ten af worden vaa~ als wer~-
dru~-verhogend ('rvaren. \\'at voor de m('n-
\('1\ als la~tig ervaren werd, was, toen
Leeuward('n zich teruggetro~~en had uit

Arnendola en Vlb. Vol~el het had owrgeno-
men. Er moesten toch een paM mensen uit
l.eeuwarden /laar toe Dm tt' helpen Ilwl h('-
paakle nieuwe systemen. \Ve dachten dat we
er van af waren, maar dat bJee~ niet zo te
zi[n; we ~onden er geen streep onder zetten.
Je bent er niet meer zo bii betroHen, milar
toch ~un je aangewezen worden om te gaan.
[~heb de indru~ - als het gaat om wer~dru~
- dat zo'n sfe('r bela~tender is dan de periode
daarvoor, terwijl er toen harder g('\H'rkt
werd. l~ den~ in het algemeen dat het voor
de wer~sfeer heel beJangrii~ is dat het voor
mellSt'n dllidelij~ is welkt, rkhting wc op
gaan. waar we ons op aan het voorhereid('n
zijn. en wat er van iedereen verwacht wordt.
De leidinggevenden hebben daar een belang-
rij~t' laa~ in'.

,\'eelll t 11 ht'lt'id.\II/(1lI trege/m ur alldere i11itia t ic-
WIl (1111de wnkdruk op dit v/iegvt'ld te vermilltlc-
reil?

'Er zijn wat initiatk'\'en genomen vanuit de
Luchtmachtstaf, hijvoorbe('ld dat t-.lANSKLu
onderzoe~. Bovendien zijn we hier op
l.e('uwarden op dit moment heel nadru~~e-
lii~ met bedrijfsvoering bezig, met name het
Boleeuw-projeet (Ilt'drijfs~undig Onderzoe~
l.eeuwarden). De bedoeling daarvan is dat \\l('

mt't z'n illkn slimmer gaan wer~en, wat posi-
tief zal d()orwer~en op d(' \wr~dru~'.

lil jwewrre IlUl/dt Holt't'l/w uok rekcl/illg lII('t goell
wakflverleg 1'1/de kwaliteit 1'11/1 culIIlIIlII/imf;,,?

"Ver~o\'('rleg wordt daarin wel meegenomen,
maar dan vooral de structuur. ~1aar alleen
mt'l het opzetten van een structuur ben [e er
natllur[ij~ nog niet. Als leidinggevende moet
je oo~ daadwer~eli[~ overleg gaan voeren.
Dat is voor mij het moeilijkste van leidingge-
ven. Je mod aan de ent' ~ant als [eidingge-
vcnde de doelen voor ogt'n houdt'n en de
nH>n~enovertuigen van de zin daarvan, Hlaar
aan de andere kant moet je de mensen oo~
de ruimte geven voor ideet'n en een eigen in-
breng. Dat betekent wel- en dat is naar miin
idee heel belangrii~ - dat de leidinggevcnde
zich ~wetsb,lar moet durven opstellcn. Open
en eerli[~ communiceren: daar gaat het om.



'Die is cr wel degdijk, maar ik moet er bij
zeggen dat het niet zo is d,1t bij te hoge werk-

Liet 11em felatie tll.'iWI/ de kw(//ilt'Ï1 VllIIlddillg-
gel'/'II 1'11de beln'ill/( VlIII de werkla'il op de wak-
doa?

Open en eerlijk
communiceren: daar

gaat het om

Dat houdt voor
dc leidinggevende
(beperkte) risico's
in, maar hel hele'
kCl1t tevens dat ue
ondergcschikten
zich dat ook reali-
seren, het waarde-
ren ('IJ zichzelf

ook kwetsbaar willen en durven opstellen. In
de praktijk zit' ik nogal eens gebeuren dat lei-
dinggevenden problemen voor zi<.:hhoudcll
en dat wl'rkl'l'llheden de zaak gesloten hOll-
den. [k dl'nk doonlat z(' zich niet kwetsbaar
op durven stellen cn dus gl'l'll inzage willen
geven in de betreffende wl'rkl'l'nheid. Naar
mijn idee is dat nergens voor nodig. Wat zou
ik eT voor belang bij hebben een Squadron of
wl'rkccnheid te straffen als ze mij inzicht
geven in hepaalde problematiek'!
Integendeel, ik hl'll ef juist bij gebaat als ik
dat inzicht heb want dan kiln ik ze helpen.'

druk de schuld altijd bij de leidinggevende
ligt. Het is niet de t'nige factor die de werk-
druk verhoogt. Af en toe kOlTlen er dingen
van buitenaf waar je absoluut geen grip op
heht, terwijl ht'l werk gewoon gedaan moet
worden.'

,\fallf del/kt IIl1iel, d(/I a,mda(l1t V(lI/ de 'bl/R'II'
mOf dl' ml'ml'l/llie de klu.ç klafell, de bdedllg
l'llll de wak/lISt (dm dl' wakdmk) il/ positieve
zin kmI /J('ÏI1I'/oedell?

'Ik zou zelfs een stapje verder willen gaan;
het is niet allt'en een kwestie van aandacht
hebben en luisteren, maar van gemeende in-
teresse hebben. Want elk individu heeft zijn
of haar eigen specifieke capacilt'iten en wan-
neer de omstandigheden gunstig zijn komen
die tot ontwikkeling. Een goed leider maakt
die capaciteiten manifest, dat is gunstig voor
de organisatie, maar ook voor het individu
zelf. Ik realist't'! me dat het lang nit't altijd
kan, maar met persoonlijke aandacht van de
commandant kom je een heel eind. Je moet
als commandant of als chef niet alleen 'naar
beneden gaan' omdat het moet. Daar prikken
de mensen feilloos doorheen. Kee, je moel
proberen daadwerkelijke interesse te hebben
voor de mensen op de werkvloer.'
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KI!ll!lld-l'!iesa
l.S. Wi/h'llIse

Dl/II kom je 111bijl/ll lhlll de pcnoolllijkilcid lW/

('('1/du'f: Is die wel te bciiH'lv{'d{,lI!

'[Jat is inderdaad niet gemakkelijk.
.sommigen zuilen er meer moeite mee heb-
ben dan anderen, m.IM ik bt'n l'r van over-
tuigd dat je karakter door goede coaching
kunt vormen en daar moet je dan Hoeg mee
beginnen. Dat bell'kent ook dat je leidingge-
venden lang genoeg op een bepaalde plek
moet laten zitten. \Iet dit laatste zijn we de
laatste tijd nadrukkelijk bezig. Bij vacatures
van leidinggevende functies denk ik dat het
goed is dat er ook gekeken wordt naar de
looptijd in een bepaalde rang, en dat gekit
niet alken voor officinsrangen. Daar wil ik
nog aan toevoegen dat coaching van jonge
officieren niet alleen van bovenaf dient te ge-
beuren, maar dat bijvoorbeeld .Hljudanten
vanuit de praktijk ook de bereidheid moeten
hebben de jonge OneT\'afen officin te
coachen.'

J){'lIkt 11da/IIW\'III<llln!ll(Ollllllall1fulI/ell 1'11lII/-
dnt' Iridills..'.;t'I.t'lIdt'1I I'o/doel/ll" oog 11,,/11'<'11\"(Ulf
{'I'('lIllId{' wcrk,llre,\\ {,IItil/I /e d<lur ad(,l/'Il/ul op
feaserclI!

'Ik denk dat ze daar voldoende oog voor heb-
hen en ik rekell er op dat ze daar adequaat op
rl'ageren, Belangrijk daarbij is dat squadron-
commandanten - en dat geldt ook voor mij-
zelf - alles wat van bon'n komt niet klakke-

loos doorvl;'rtillen in opdrachten naar hetll'-
den, Je mag ook wel eens leggen tl'gl'n hel
nin'au bOVl;'Ilje (voor mij is dat bijvoorbeeld
de l.uchtmachtstaf) dat iets niet gaat lukken,
en dat je dan dus - [lee - verkoopt. Uiteraard
moet je dan wel met ,lTgunlenh;n komen.
(Iet klimaat is t€'genwoordig zodanig dal
mcn dat wel acc€'pteeft. Bovendien, als l'en
squadroncommandant goed weet wat l;'r hin-
nen zijn squadron gebeurt kan hij voor zijn
personeel al \'€'el wegfilteren en bijvoorbeeld
zelf be\"Tcdigendc antwoorden geven 0Jl dl'
vragcn die op hl'm ,lt kOlllen. Dat houdt wel
in dat de commandanten de \verkvloer op
moeten.'

\Ve 1,('b/1('I1II('t cr (/1 ('\'('1/ m'er schll/, Illdaf ik wil
hd lo(h IIOSl'Xfllicil'l l'fagcl/: wOfdt'lIllaaf 1II1'

il/{'c jOlige OlJen',Ift'1I lt'idi/lssn.t'lIdm l'oJ./omd('
St'COdClltbij Ilct begeleid('/! \"(1/1 ('('IJ lI"crke{'lIl,cid?

'Ik dcnk dat het daar nog wel ecns aan
schort. ~lisschien komt dat doordat de lei-
dinggevende van die jonge leidinggevend€'
'met de haren in de brand' rond rent en daar
gecn tijd voor \"Tijmaakt. Je moet daar be-
hoorlijk wat tijd nlOr vrijmaken en aandacht
aan besteden. Doe j€'dat ni€'t dan kom je je-
zelf later tegen, want dan moet je teveei naar
jezelf toe trekken. De midden laag wordt er
dan te weinig bij b€'trokken en dat j<, niet
goed. De investering betaalt zichzelf terug.
Vroeger had je de tijd om een paar maanden
mee te lopen. Dil' tijd is er nu niet meer. Nu
komt iemand omdat er een vacature is die
vervuld moet worden. Ze springcn op ecn
trein dk' al behoorlijk h.ml rijdt.'

/kl/I 11!l'1"fedcl/ /liet de /)clallgstel/illg ell SUPPOft
1"lIIlI/it Veil/ lillig I'oor dit thell/a?

'Ja, zonder m€'er. I'\aast de aandacht die voor
het thema bestaat, merk ik ook dat het beter
besprel'kbaar is wanneer we aangeH'n dat er
knelpunten dreigen te ontstaan bij b€'paalde
taa kst€'llingen.'

Prat('11OWf wcrkslros knil ('eli b('gill 1'(111 eell op-
hK\illS zijl/. Dat betekcllt VI/,Ik voor /1/{'I/SCIIdat
ze ziell kwels/Jaar opslellell. Dm!.:t u dat dt/ar
bi/mell de Klu-cullllllr I'()It/o('lJde (I(lI/ll(l(1I1 ('11

wimtc \'rU)f is!

'Daar is voldoende ruimte VOOf,JlIaar dÎt'
ruimte mOt't je wel nemen. Het is ook een
kwe,tie van afta,teJl in het hegin, \V,H1thet
lll'dl weer Ie maken ml'l die veiligheid waar
we al eerder over ge'prokeJl lll'bIK'11.Ik 1Il('-
dewerkers hinnetleen wl'rkeenheid Illlwtl'n
het gevoel hehhen dat ze hUrl cOIlllllandant
kunnen vertrouwen en dat zc met hun pro-
blemen bij de comm.\lldant terecht kunne]).
Ik dcnk dat cr stecds mecr ruimte voor komt.'



HOl' Ü liet sestdd met 1111' ÓSt'll werkdruk? J10e
gaat 11 tiaar 111('(' om?

Als je in je cockpit stapt
moet je de sores achter

je kunnen laten

De ul/tlere lI'erkllt'J1Iers
up de basis gewlI vaak
!l1J1Idat vrocga tie 01/-
dali//.!:e sulidariteit CII
sem{'('mc1lllpszill bder
was. NII Ü !Jet harder
t'II rmpeno()//Iijker St'-
wordell. HlJe dmkt 11

dal/rova?

'Dat is een fenomeen dat zich niet alleell bin-
nen onze organisatie afspeclt. De maatschap-
pij wordt veel individualistischcr. Inderdaad
was t'r vroeger meer solidariteit. Nu is het
\'l'el meer gebasl'erd op basis van afspraken
die nagekollll'n moeten \vorden. VroegerW,IS
het allemaal wat informclcr en had je llIl'er
tijd voor elkaar. \Vezijn efficiënter gaan wer-
keni hct 'vet' is uit de organisatie weggesnc-
dl'n.'

'Ik denk dat de werkdruk voor mij als b,ISis-
commandant best hoog is. En dan bedoel ik
ook specifiek de werkdruk en niet de werk-

last. Of het een slech-
te of goede eigen-
schap is laat ik even
in het midden, maar
ik vocl mij heel snel
ergl'llSbij betrokken
en verantwoordelijk
voor. Dat maakt het

niet altijd even gemakkelijk. Er komt heel
veel van hoven, zeg maar vanuit Den Haag
en op het veld zelf speelt ook hl'e[ veel. Ik zit
precies op het spanningsveld van datgene
wat Den Haag graag \vilell dat wat op het
onderdeel kan, zonder dat je daar vcei in.
vloed op kan uitoefenen. Denk bijvoorbeeld
aan de organisatietabel of de budgetverde-
ling. Dat is het lastige ervan.
Ik probeer mij op tijd te ontspannen en de
dingen van mij <lfte zl'tten. Ik kan dat vrij
goed. Ik ga even hardlopl'n of een andere
sport doen, naar de sauna of gewoon met
mijn gezin weg. Ik denk over het algemeen
dat vliegers dat goed kunnen - dingen van
zich afzetten.'

RalldmulII Gerrit f. F/iet.~trtl

BETER!

D
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Een ander geluid

'Em kabouter-soldaat
sc/liet op ('C/I wolk.
De wolk valt op de
grol/d.', Vi:wle, 5 jaaf.

Eell mooie vrijdagavond in dt' ZOlller.TWl'e
vrouwen zitten in dt' tuin. BCllen omhoog,
drankje bil dl' hand. Ecn drukke werkweek is
weer voorhij.
EeTl van de tW('(' werkt bij ue defensie: 'Ik ben
\'resdijk moe, maar eigenlijk niet omdat ik
nu zo verschrikkelijk h;ml gt'wl'rkt heb.
EerdeT omdat ik helemaal niet opgeschoten
ben, ik kon niemand bereiken, plannen wer-
den op Iwl laatsl(' mOllwnl veranderd, col11.'-
ga'5 zijn l'en dagjt' ziek. l'ell baas dil' volgen-
de wed: wordt overgeplaatst en er is nog
geen nieuwe. Ik werk vel'llievef hce] hard en
mildk Wilt af. dan dit.'
Haar vriendin, met een eigen cateringhedrijf,
is wel \c\'[C'lkn. 'Ik iwh gecatl'rt'd voor ('t'n
nlllgrl's van HOlkelrll'lIlcrs. Veel wcrk. maar
aardige mellsen en waankring VOOf wat we
gl'kookt hadden en hoe we het gerl'gt'!d had-
del1. Fijn hoor. Het congres ging overigl'lls
over \verkdruk, daar kan jij wt'! over mee pra-
ten nu.'

'Ach wat. werkdruk' zegt de ander. 'dat is
zo'n Jnodl.' ••..oord. Bij om is er \verkdruk als
iemand te dicht achter je gaat staan hij het
kopieerapparaat. Dat is pas werkdruk.'
'Flauw hoor, bij jullie gaat het altijd over
seks, l'r werken tl' wl'inig vrouwen d,lar bij
het leger'.
'Tegenwoordig gaat het toch vooral over hoe
druk het is en hOl' onzekl'r. De uitzendingen
volgt'n elkaar maar op, SOllunigen gaan al
voor de vil'rde keer weg en horen dat pas l'en
paar weken van tevoren. Ll'ge plaatsen wor-
den niet opgevuld en nÎl'mand durft lang
ziek tl1uis te zijn. Je merkt dat als je wat moet
regelen: sommigen zitten vecl tc kort op
hun pkk l'll wetl'll van niks (of ze willen
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'6 Ifmkk" koningclI', \'I.wle, 5 jaar.

nu wel ml't rust laten bij het kopieerappa-
raat'. lJe dames vinden dat bepaald een
voordeel van het ouder \vorden, ze verdiepen
zich in herinneringen en schenken nog eens
in.
'l.aten we nu maar helemaal ophouden over
werkdruk,' besluiten ze, 'wat een vaag begrip
en hcleJll<lal niet leuk voor de vrijdagavond.
Wij zijn gewoon voor druk werk.'

alles onmiddellijk veranderen wat nog veel
erger is); anderen steken geen poot meer uit
omdat ze v('c] te lang op hun plek zitten.
Vandaag moest ik vijf telefoontjes plegen
voor ik de juiste persoon had el1 die \"as op
cursus.
Vroeger 10el1 dl' kinderen klein '••..aren en ik
moest hollen van werk naar zwemles naar
tandarts naar oppas en w('er tefug naar mijn
,vcrk, toel1 had ik het hartstikke druk, ik kon
'<; avonds gecn pap meeT zeggen maar hel
was wel veel bevredigender dan dit gcl1ang
en getrek'.
'Ja, dat waren hectische maar ook prachtige
jaren. Toch moet je niet vergeten dat ' ••..e toen
jonger waren en veel Ilwer konden hebben,
zelfs die werkdruk vall jou kon je met een
grap afdoen. Trouwens, de heren zouden on\

*
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Nee durven zeggen

Kolonel Klijnhout van het district Noord-Holland/Utrecht
van de Koninklijke Marechaussee wil wel praten over

werkdruk bij de Marechaussee. Hij is aangenaam verrast
dat hij aanbevolen werd als gesprekspartner over dit

onderwerp vanwege zijn kritische zin.
'Ja, kritisch ben ik wel, als ik maar de ruimte krijg om te
vertellen dat het een prachtige organisatie is.' Hij lacht

breeduit. En neemt die ruimte in de loop van het gesprek
zelf. Uit alles wat hij zegt spreekt plezier en waardering
voor de Marechaussee. Bij alles glimmen zijn ogen, of hij
het nu heeft over de opleiding, de taken, de mensen, ja

zelfs als we praten over werkdruk.

10 • NAJM",T""",A ,.... ~

E daar gaat het natuurlijk over, werk.
dmk bij dl.' :\1arechaUSSl'('. \Vat is
werkdruk. liet kan nodig en prettig
zijn spanning in je werk te ervaren.

Kolonel Klijnhout: 'Daar dOi.'nde ml'este jon-
gens en meiden het hier om. Niet om dl'
dienstjes te draaien op de kazerne. Ze willen
adie, ondl'fztll'k, Zl'willl'n dat l'r il'ts gebeurt,
spanning, dus.' Want werkdruk kan ook ont-
staan als jt' niets te doen hebt. Saai werk kan
drukkend zijn. h'er hogl' wt'rkdrllk dil' als zo-
danig ook erkend \vordt en gevolgd wordt
door l'l'n pl'riodl' van vrije dagen kan werk
juist bOl'il'rHlll1akl'n, :vlet al deze wrschij-
ningsvormen van (te) hoge spanning heeft
de 1\1arechaussec tl' makl'n.
Specifiek voor de Koninklijke \-Iarechausst't'
is dat alles wat men llitvot'rt onder het
scherp toeziend oog van de na til' gdll'url. Als
cr maar iets fout gaat, staat het op de voorpa-
gina. Levcrt dat gl'en grote spanning op voor
betrokkenen?
Klijll/Wllt: 'Zl'ker \'....e1. Maar in de opleiding
worden de mensen daarop voorbl'rl'ili. Een
heel belangrijk onderdeel vall de oplciding is

We hebben geen tanks
en vliegtuigen, we
zijn alleen met

mensen

de ethiek, Daar wordt veel aandacht aan bc-
steed. En vanaf dag 1 wordt in de opleiding
gelet op houding-, kleding en manieren. Er
wordt als het ware ingeslepen dat je jc als
Marechaussee correct gedraagt. Tegenover ic-
dt'reen. Jc komt natuurlijk in allerlei moeilij-
ke situaties terecht, denk vooral aan de poli-
tie- en beveiligingstaken op Schiphol. Als
d;larbij iets fout g-aat, dan is dat een groot
vergrijp, dat onmiddellijk ieders aandacht
trekt. En terecht natuurlijk, iedereen vindt
het belangrijk menselijk behandeld te wor.
den. Om dat altijd en onder il't!ere omstan-
digheid goed te doen heb je een intensieve
trilining nodig. Het mag natuurlijk niet zo
zijn dat iemilnd met zijn pistool g-aat zwaaien
alsof het speelgoed is,'
Dan komt de blauwe kaart op tafel, het Certi-
ficaat van Inzetbaarheid, d;lt l'lkl' Mare-
rhausset' il'der jaar, tot aan zijn (of h,1ar) pen-
sionering moet Jlilkn. Il'dl'r jaar push-ups en
ander sportieve prestilties laten l".ienom dl'
ronditil' op peil te houden. Daarnaast moe-
ten cr ook verscllilk'ndl' aanhoudings- en
schil't1echnieken word('n getoond. Dl' aan-
dacht voor corrl'ct optrl'dl.'n in elke situatie
mag nooit verslappen. Op de \'Taag of dat
geen sterke werkdruk oplewrt antwoordt
Kliilll/()lIt relativere/1d: 'Het wordt een soort
tweede natuur. Dat is niet het mee~t stress-
voile van het beroep.'
Wat hij veel belangrijkl'r vindt, zijn de ont-
wikkl'lingen van de laatste jaren,
'De Koninklijke Marl'chaussee moest als elk
onderdeel in 1990 en 1991 inkrimpen door



de afschaffing van de dienstplicht en de
Schengenafspraken. Dat vonden wc lastig,
maar wc hebben die actie ingezet. Wc heb-
bl'n J1lenst'n op natuurlijke wijze laten uit-
stromen en geprobeerd ze naar andt're plt'k-
ken te laten gaan.'

'leuke dingen'

KfijllllVlit H'{m/gt: 'En toen kwam er een heel
andere move. We kregen er andere takl'n bij,
Grensoverschrijdende criminalitl'it, Mobiel
Toezicht Vreemdelingen omdat die open
grenzen weer voor nieuwe problemen zorg-
den t'n de taak op Schiphol werd helemaal
aan de Marechaussee overgedragen, wt'
moesten ineens 500 man meer levert'n. De
organisatie hedt de laatste jaren zo'n 300
formatieplaatsen moeten inleveren voor
Schiphol. Op zich niet zo'n probleem, omdat
die mensen weer op Schiphol terecht kon-
den, daar was natuurlijk door bijkomende
laken weer een heleboel personeel nodig.
~1aar wc haalden hct natuurlijk bij lange na
niet om voldocnde mensen te hebben voor
al die nieuwe 'leuke dingen'. Daar komt bij
dat waar jt' mensen weg haalt, dc achterblij-
vers met teveel \•...erk komen te zitten. De
werkdruk bij de niem',le taken is hoog en de

--

werkdruk bij de oude takl'l1 stijgt ook. Dat
komt omdat de Marechaussee een groeiende
organisatie was en is en de organisatll' nog
steeds niet gevuld is.'

Macro-niveau

Ook de opleiding in Apeldoorn kan het pro-
bleem niet helemaal oplossen. 'Ze zijn daar
maar aan het werven en aan het werven,
maar de opleiding heeft natuurlijk ook maar
een beperkte opleidingscapaciteit. Daar heeft
zich eigl'nlijk hetzt'lfde probleem voorge-
daan. In 1991 besloten we dat er voor de
BOTers een opleiding van t\vee jaar moest
komen, een vernieuwde opleiding die aan de
eisen van de moderne tijd voldeed. De oplei-
ding is ontwikkeld, daar is hard aan gewerkt.
Dan komen er in 1993 al die nieuwe taken
bij, waardoor er weer een hele draai de ande-
re kant op gemaakt moest worden, omdat
mensen veel eerder toegerust moesten zijn
om ingezet te worden. We zijn een paraat on-
derdeel, moet u beseffen, alles wat we doen,
is echt. Het zijn geen oefeningen. Dus als we
er taken bij krijgen, dan moeten er ook man-
schappen zijn.' KlijllJlOlit komt bij de kern
van zijn verhaal:
'De werkdruk verminderen kan alleen als je
lIee kunt zeggen. \\Temoeten verschillende
bazt'n, vt'rschillende ministeries bedienen.
Als je voortdurend wilt scoren, bijvoorbeeld
bij de VN en alks op je wilt nemen wat er op
je af komt, zonder te kijken of je het kunt be-
happen, dan leidt dat tot een te hoge werk-
druk. We zijn verschrikkelijk loyaal aan de
werkgever en aan de politiek. Dat is belang-
rijk en ook onze kracht, maar het kan ook
tegl'n ie gaan werken. Als we moeten groeien
naar boven de 5000 man en dal bereiken \ve
alsmaar niet, dan onlstaat er grote druk.
Uiteindelijk is er geen druk op de werkvloer,
want wat niet kan, dat kan gewoon niet,
maar op macro-niveau is er wel druk. Er lig-
gen taken die niet de aandacht krijgen die ze
nodig hebben.'
Gelukkig ziet Kolonel Klijnhout de toekomst
met optimisme tegemoet: 'Ik ben blij dat er
de laatste tijd aandacht voor deze problt'ma-
tiek is bij de bevelhehber. Er wordt nu wld
eens nee gezegd als er niet voldoende draag-
vlak op de werkvloer is. En de politiek ziet
ook de beperking van de middelen. Want bij
de Marechaussee zijn de mensen de midde-
len. We hebben geen tanks en vliegtuigen,
we zijn alleen met mensen. En daarom moe-
ten wij als geen ander onderdeel een goede
werkgever voor onze mensen zijn. En dat
gaat hells goed in een prachtige organisatie
als de Koninklijke Marechaussee.'

SI/bine FlIIlIIelllllll
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En wie zorgt er nu voor u ?•

Overmatige werkdruk is vaak één van de oorzaken
om iemand te plaatsen bij de SMDKM (Sociaal

Medische Dienst Koninklijke Marine). De
begeleidingsofficieren ervaren zelf ook grote
werkdruk: de complexiteit van hun functie, de

voortschrijdende ingewikkeldheid van de sociale
wetgeving, de confrontatie met ernstig zieken en
mensen die door hun ziekte uiteindelijk hun baan

kwijt raken, de vele kilometers die gereden
moeten worden voor de noodzakelijke

huisbezoeken en hun individuele caseload.
Genoeg reden voor een gesprek met vier Begelei-

dingsofficieren (BGO's) van de SMDKM,
de LTZElOC Jan Mulder (JM),

de LTZ lOC JooP Thomassen (JT),
de KaptMarns Jan de Bruyne (JdB) en

de Ltn-KolMarns Sjaak Severs (JS), hoofd van de
Afdeling Begeleiding en Reïntegratie.

ak Sl"'crs fcagl'l'rt enthousiast. Zijn
gezicht krijgt Cdltl'r onmiddellijk ('en
ll'denkelijke uitdrukking: 'Wanneer
zouden we dat kunnen docn"! Aan-

staande \voensdag zou het kunncn lukh'll
want dan zijn we allemaal binncn. HOI.'\wl,
's morgens beginnen wc diR'ct m('( ('cn pa-
lii.;ntenbcspreking en na de kolfje start het
S\10 (So("Î,lill\ledisch Overleg) en dJt duurt
dl' rest van de dag. \Ve moeten woensdag
maar even kijken of we een gaatje vinden.'
Op woensd,lg hlijkt dat nog niet zo eenvou-
dig te zijn. Dl' drie IK;O'S, die evcnals Sjaak
hinm'n zijn, worden na de patiëntenbespre-
king meteen in beslag genom('n door patii5n-
ten die voor e('n afspraak met hun arts ol-' de
S:\llJ zijn ('11dan ook bij hun BGO langsko-
men. yfet enige moeite lukt het me om de
vier EGO's tegelijkt'rtijd in mijn hlll te krij-
gen. llel gesprek ovcr (tc) hoge werkdruk kan
beginnen.

Tllssen de vier mannen olllspint zich direct
een lewndig gesprek. Zij schatten in dat hij
20 tI 30 % van de mensen die zij Iwg('1t'id('11
in Jl\('erdere of mimkre mate sprake is van
bet ervaren van (te) hoge werkdruk. Dit lijkt

met nam(' het geval 1('zijn wannecr lJll'n
werkzaam is in specialistisdlt' fllnctit's.
Hierbij kan men denken aan air- en fightcon-
trolers, aan de mensen belast m('( de helicop-
INdirectie maar ook aan de serg('anl-majoor-
OI)OI'S (Operationele Dienst Operati('s)
werkzaam als assistanI eco (Command{).
Cl'nlraleOffider) in de cOllllnandocentrales
van dl' nit'lI\\"<.'schepen, de :-'1-fregatlen. liet
is hen JlIet name opgcvallen dat iwt ervaren
vall (1(') hoge werkdruk een rol speelt bij de
omkre militairen in zowel de hogere onder-
officiersrangen als ook in de hoofdofficiers-
rangen. De hOl'veelheid werk, naast de erva-
ren vcrantwoorddijkheid voor de uitvoering
van dal \verk, lijkt in veel gevallen de door-
slaggevend(' factor. jan ~1ulder illustreert dat
aan de hand van een voorbeeld.
(j\I) 'Er moet l'en onderzeeër op maandag
weg. De Chef ll'dmiscill' Dienst heeft al een
tijdje een Il'kort aan personeel. In de weck
voor vertrek hlijkt dat er nog allerlei essenlië-
Ic reparaties 1ll0('t('n \Vorden ged.lan. Zo'n
Chef ervaarl zicill.df als de verantwoordelij-
ke man. Hij moet zorgen dat de klus geklaard
wordt, maar heeft nog geen idee ho('. Hij zal
zelf lange dagen maken en dat ook van zijn
mensen vragen. Zijn loyaliteit en die van zijn
mede\",'erkers aan 'hd !Jl'driif' spek'n hierbij
e('n belangrijke rol'.
US) 'je moet ook de p('rsoon zelf in ogen-
schouw nemen. je heht Ilillllelijk ook men-
sen die voor zichzelf niel de knop om kun-
nen zetten. Zij willen, bij wijze van spreken,
,lan het eind van iedere dag hun 'postvakje'
leeg hebben en rusten niel voordat dat het
geval is. Ontspannen is er niel hij'.

Taboe

E{'n llIwvenr('dig grole uitstroOJll en ('('n
IlHll'izame instroom heeft in bepaalde (Iech-
nische) dienstvakken tot gevolg dat men met
sle('(1sminder m('nsen meer werk moet doen.
Er is duidelijk sprake van een intensivering
van de werklast. Bij h(,t Korps ~1ariniers hq-
voorbeeld worden oefeningen weliswaar kor-
ter, maar I1Il'n mot'l in minder tijd wel het-
zelfde doen; voor dl' vlooi zijn het de vele
(varende) cOlllmit11l('nts wa,mloor de rek er
bij de mensen llitgaat.
US) 'Vaak weet ik al tijdens het eerste gesprek
dat iemilml bllTlll-oUt is of ovcnnatige w('rk-
druk ervaart.'
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OdB) 'Het belangrijkste voor mij is dat men-
sen er zclf mee komen. Alsverwachtingen in
het werk niet uitkomen ervaren mensen al
snel werkdruk. De baas legt hen il'ts op en als
het hen dan ontbreekt aan de mogelijkheden
om daar aan tegemoet te komen dan ligt dat,
in hun beleving, dus aan henzelf. Zij gaan
daar dan vervolgens niet mee tc koop lopen.
'Dat kan alleen maar in mijn nadeel werken',
is vaak de redenering. Er is dus ook nog spra-
ke van een taboe'.
OS)'Binnen de Marine lijkt het merendeel
van dc mensen het nog steeds moeilijk te
vinden om naar buiten te brengen dat er iets
met hem of haar aan de hand is. Tegen een
plaatsing bii SMDK~fwordt opgekeken als
tegen een berg. Zolang het iets aantoonbaar
Ikhamelijks is en (goed) zichtbaar, is het
minder bezwaarlijk. ~Iaar zodra het om
klachten gaat ten gevolge van overmatige
werkdruk omdat men geestelijk de werklast
niet meer aankan dan duurt lll't meestal tot
het moment waarop cr lichamelijke klachten

komen voordat men een arts bezoekt'.
OdB)'Dat is toch ook niet zo vreemd'! Wezit-
ten toch in een prestatiemaatschappij! We
moeten toch ook allerlei deadlines halen!
Dat schip moet toch varen, die compagnie
moet toch weg, en het moet toch allemaal
vandaag nog gebeuren! Als ik niet presteer
dan ligt dat vooral aan mijzelf, ik faal.
Daarbij komt nog dat wanneer ik faal er ge-
noeg collega's achter mij staan te dringen die
wel willen en kunnen(?) doen wat ik wel wil
maar op dit moment even niet kan'.
0\0 'Stel je nou eens voor, iemand wordt
S:\fD-geplaatst omdat hij zijn werk niet meer
aankan. Hoe kan iemand dat aan zijn perso-
neel, vrienden en kennissen vertellen. 'Ik
ben opgebrand', 'Ik kan het niet meer aan'.
Eergevoelen schaamte spelen een grote rol.
Iemand anders neemt zijn werk over. Dat is
een hard gl'lag. Hl't is ook vrcscliik moeilijk
om tegen jezelf te zeggen, 'liet is waar, ik kan
het niet meer aan'. Het misverstand dat het
dircct invloed heeft op de bevordering waar
men op hoopte, leeft nog steeds heel sterk'.
OT)'Het drukt toch een stempel op mensen.
Als iemand, na een plaatsing SMD,weer te-
rugkomt in een operationele functie dan
wordt er nog altijd (volstrekt ten onrechte!)
met een scheef oog naar hem of haar geke~
ken. En onderschat ook de uitwerking van
zo'n plaatsing SMDop een gezin niet.'
OM)'Bij velen komt eerst de Marine, dan
komt de Marine nog een keer en dan komt er
een hele tijd niks en dan pas komt het gezin
of de relatie. Wat wil ie ook. Mensen komen
nogal eens op 16/17-jarige leeftijd bij de
Marine. Zij worden als het ware 'opgevoed'
in de Marinementaliteit. Na verloop van tijd
gaan ze een relatie aan, vormen een gezin,
eventueel met kinderen maar veelal blijft
hun hart toch bij die :\farine liggen. Varen,
op zee zijn, de samenleving op een schip, dat
is hun leven'.
OS)'Ik zie naast prioriteitsstelling nog een
andere dominante factor die bepalend is
voar het ervaren van werkdruk. Men wil te-
genwoordig alles meetbaar maken en in cij.
fers vertalen. Op die cijfers wordt men afge-
rekend. De verantwoordelijkheid van het te
besteden geld is lager in de organisatie
komen te liggen. De Resultaat
Verantwoordelijke Eenheden (RVE'n)moeten
verantwoording afleggen voor de bestedin-
gen van hun geld. Men kijkt dan bijvoor-
beeld naar het aantal manot'fendagen. Een
manoefendag lTlagniet 'verspild' worden aan
de noodzakelijke ontspanning. Wanneer dan
de financiële kraan nog verder wordt dicht-
gedraaid is het overduidelijk dat de ervaren
werkdruk toeneemt'.
(jT) 'Tel daarbij op de voortschrijdende tech-
nische ontwikkelingen, die ook bijgebeend
moet worden en het feit dat men sinds 1990

*
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uitgezonden kan worden naar de divt'rse
brandhaarden waar de politiek de
Koninklijke Marine wil hebben dan heb je al
l'en aardige mix voor werkdruk'.
(jS) 'Naast dit alles wil de Marine ook nog
eens de eigen geoefendheid ongewijzigd op
pl'il houden. We doen als organisatie hetzelf-
de als de individuele leden'.
(JdB) 'De prestatiedrang begint inderdaad al
op het managementniveau. Zij zeggen:
'Katuurlijk minister, wilt II tWl'e bataljons of
een derde die hebben we ook voor u.
Hetzelfde met de schepen. Een bootje extra,
uiteraard kan dat. Fixen we. We fixen altijd
alles en dat levert werkdruk op'.
(J,",fl 'Men zegt geen 'nee' in de r..farine.'
(JT) ',",Ien is bevrl.'esd voor de consequenties,
zowel op individueel niveau als op het ni-
veau van het krijgsmachtsdeel'
(jS) 'Dit hedt met loyalîteÎt te maken.
Waarbij het mij opvalt dat mensen het ge-
voel hebben dat loyaliteit meer en meer een
éénrichtingsverket'r wordt. Van het personeel
wordt loyaliteit verlangd maar van de kant
van de \tlarine laat dat nogal eens te wensen
over, De politieke druk speelt hier een be-
langrijke rol. De duimschroeven worden aan-
gehaald er wordt een 'wurggreep' toegepast
\\'aardoor de Marine maar moeilijk nee kan
zeggen',

Rust en structuur

Al het personeel dat met name om medische
redenen, voor l'en (langere) periode, aan het
arbeidsproces onttrokken is, wordt bij de
S,",IDK:vIgeplaatst. Deze mensen worden
door HGO's begeleid. Met een gemiddelde

van 400 plaatsingen op jaarbasis betekent dat
doorgaans een caseload van RO à 100 mensen
per BGO. Hoe zit het met jullie zelf, ervaren
jullie een (te) hoge werkdruk?
(JdH) ';";atuurlijk. Het is van groot belang hoe
ik daar zelf mee omga. Rust en structuur aan-
brengen in mijn \•...erkzaamheden, veel colle-
giaal overleg en vooral niet te lang wachten
met zaken aan de orde te stellen wanneer er
iets niet goed zit, daar zit voor mij de crux'.
(JT) 'Ik ervaar een behoorlijke werkdruk.
Voor een deel heeft dat te maken met hl't feit
dat wij met drie HGO's voor de hele vloot
werken'.
IJS) 'Ik zeg weliswaar tegen patiënten dal'
maar even 'poco poco' maar dat geldt niet
voor mezelf, ik hou me daar zelf niet aan'.
1j~1}'Voor mij zit de zwaarte ook in het feit
dat we eigenlijk van alles op ons bordje krij-
gen. Dl' administratieve verwerking van
laken is nog steeds een behoorlijke tijdvreter.
Maar wanneer cr een patiënt bij mij komt
dan nel'm ik er ook de tiid voor. De deur gaat
dicht als dat nodig is en dan gaan we uitge-
breid praten. Dat kan betekenen dat anderen
die dag niet aan bod komen'.
IjT) 'Ik doe dat anders. Ik probeer in te schat-
ten wat de prioriteit van het probleem is. Ik
maak dan zo snel mogelijk met iemand een
afspraak. Het liefst bij hem of haar thuis. De
druk die ik ervaar omdat er nog andcrl'n op
de gang zitten is er dan niet. Voor mij is het
van groot belang dat ik een vertrouwensrela-
tie kan opbouwen met de mensen die ik be-
geleid. Privacy vind ik daarom heel erg be-
langrijk,'
IjM) 'Je eigen levenservaring telt zwaar. Zeker
waar hel gaat om terminale patiënten.
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Hij moet zorgen dat
de klus geklaard

wordt, maar heeft nog
geen idee hoe

'vanzelfsprekend' bij de BGO's terecht is ge-
komen.
US) 'Door die nieuwe wetgeving hebben v....c
in ieder geval een hele partij administratieve
handelingen cr bij gekregen. Los van het feit
dat je ook moet wl'ten waar de wet over gaat
en hoc die ' •...erkt. Voor de buitenwacht lijkt
het misschien alsof wc dat als vanzelfspre-
kend in ons werkpakket opnemen'.
UT) 'Dat komt nou precies door dat vermo-
gen om je te kunnen aanpassen. Dit is ons
dus ook met de paplepel ingegoten toen we
in de l'.•.farine kwamen'.
(j\t) 'Je bent, als Marineman of -vrouw heel
je werkzame leven noodged, •...ongen flexibel.
Daarbij komt dat de opeenvolging van wette-
lijke veranderingen weleens maakt dat ik het
gevoel heb dat ik niet geloon •...aardig over-
kom. Ik moet soms al te snel terugkomen op
een eerdere uitleg.
Als BGO heb je vaak met meer belangen te
maken. Aan dl' ene kanl met het organisatie-
belang (dat kan ontslag van de betrokken
Marineman/vrouw inhouden) en aan de an-
dere kant met het Iwlang van de patiënt. Het
is een k".:estie van behol'dzaam lan'ren. Ik
kom er soms door in een innerlijk conflict of
in conflict met de organisatie. Ik vind dat
weleens moeilijk, dat mag je best welen'.
(JM) 'Een laatste factor die het ervaren van
\verkdruk voor mij verhoogt is het gebrek
aan erkenning, waardering l'n respect vanuit
de Marineorganisatie voor het werk van de
BGO's. Van de patienten krijgen '\'1.' echt wel
waardl'ring, daar gaat het niet om. Ik denk
niet dat ik teveel wil wanneer ik zeg dat ik
gerespecteerd wil worden door dl' andere dis-
ciplines om het werk wat ik doc'.
(JdB) 'Maar moeten we daar op gaan zitten
wachten. [k vergelijk mijn baan weleens met
een compagnies-commandant. Die heeft ook
100 man, maar heeft wel 5 officieren en 16
onderofficieren die hem veel werk uit h,lIl-
den nemen. \Vij hebben 100 man maar daar
zit niets tussen. Wat dat betreft voel ik me
ook van tijd tot tijd ondergewaanil'erd. Maar
ik laat me daar nid door leiden, want dan

krijg ik last van werkdruk'.
US) 'Voor mij is van belang dat de
patiënten mij laten merken dat zij
waarderen wat ik voor hen doe'.

~laar al met al begon ik hier volledig onvoor-
bereid aan. Daarom viml ik praten met jullie
zo belangrijk'.
UT) 'WC wisselen te weinig ervaringen met
elkaar uit. 1 à 2 keer per jaar zil'n wc l'Ikaar
hui ten het normale werkverband om om
eens met elkaar van gedachten te wisselen'.
(J\ll 'Ik vind dat eigenlijk te weinig'.
UT) 'Maar W,lIlnl'l'r hebben we nou tijd om
dit met elkaar te bespreken'.
US) 'We hebben hier een groot aantal specia-
listen. Daar kunnen wc, als wc dat willen, op
ad hoc basis en individueel voor advies aan-
kloppen'.

laveren

BC'iangrijk is hol' je zelf denkt over de dood
in het algemcen en ook over je eigen dood.
Omgaan met gevoelens van onmacht en on-
rechtvaardigheid is voor mij van groot be-
lang'.
UT) 'Op dat punt heb ik de functie zwaar on-
derschat toen ik er aan begon. Ik dacht: een
beetje personeelszorg dat maakt het interes-
sant. Maar daar heh ik nou nachten van wak-
ker gelegen. [k begon te voelen wat de pa-
tienten voelden. Op dat punt heb ik eelt op
mijn ziel moeten krijgen. Ik ging methoden
ontwikkeit'n om l'r mee om te kunnen gaan.
Afleiding zoeken. Na een zwaar gesprek par-
keer ik ergens even om met een colkga te
bellen of met mijn vrouw om even over iets
anders te pralen. Voor de volgende patient
wil ik namelijk wel weer beschikbaar zijn. Ik
ben toch het levende visitekaartje van de
Koninklijke \ilarine'.
U\1) 'Ik heb in twee jaar tijd 6 à 7 sterfgeval-
len gehad. Ik heb al\e('n wat theoretische
voorbereiding daar op gehad. [k ben wel be-
kend met de fasering van een sterf- en rouw-
proces zoals Kübler-Ross dat heeft aangege-
vt'n.

Verzwaring van taken is ook zo'n werkdruk-
Vl'rhogl'r. [k invoering van wetgeving ten
aanzien van het reïntegreren van personeel
dat ziek is geweest, is zo'n component dat als

ik heb ....\"i1'o."Ii1o."'''''l1~ elk""r .jo.raeren
Dm ~e steeds ~rore(""e wer-kc:lrl.4k 12'"her
+o~enomen :z.iek+everzu.im ~ ..4e.
k5j.sl'T'\q~ht eel"\S te besf>reken""



Sleutelrol voor mensen

Er moest met steeds
minder handen op de
werkvloer toch steeds
meer gedaan worden
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11998hecft de Koninklijke Lucht-
macht, mede op aandringen van de vak-
bonden V(lor militair personeel, een rap-
port gemaakt over ,."crklast en werk-

druk. Daarbij werd werklast gezien als de
ho('vcdheid werk die opgedragen wordt en
werkdruk als de persoonlijke beleving daar-
van. Hoewel ik mij in het algemecn daarin
wc] kan vinden, wil ik loch opmerken dat de
opdrachtgevcr ook een persoonlijke beleving
heeft als hij ('('11hoe\'('clheid werk opgeeft en
het is nog maar de vraag of dat altijd ('('n
juiste beleving is. Ik denk het niet.

Terugblik

Sinds het vallen van 'De Muur' in 1989 is er
ontzettend vecl gebeurd. Voor de krijgs-
macht zijn de belangrijkste kenmerken een
forse vermindering van het personeelsbe-
stand en een andere taakstdlîn,(;: van de
krijgsmacht. Echter, de reducties van de
krijgsmacht waren niet echt gebaseerd op die
andere taakstelling maar wel meer op bezui-
nigingen. Het dividend van de vrede moest
,(;:eïndworden en dus moest het
Defensiebudget verlaagd worden. \Velnu, als
je dan het te bezuinigen bedrag deelt door
bijvoorbeeld l'en gemiddeld jaarsalaris van
f 50.000 dan kun je ook snel het percentagl'

personeel berekenen
dat moet afvloeien.
Feitelijk is uil' exerci-
tie drie keer uitge-
voerd: de
Defensienota in
1991, de Prioritei-
tennota in 1993 l'n
tenslotte de [)oe1111a-
tigheidsoperatie in
1995. Zonder l"tlll-

l"fl'et rekening te houden met de nieuwe
taakstelling, de nieuwe wapen platforms of de
nieuwe werkwijze zijn aldus ue personeels-
plafonds vastgesteld. Van belang is hierbij
ook om te onderkennen dat de ambitie van
zowel de politieke als de militaire top niet ge-
wijzigd werd. Dwars hier doorheen liepen
processen van deregulering, decentralisatie
en zeltbeheer. De centraal vastgelegde be-
voegdheden en verantwoordelijkheden \Vl'r-
den naar ue lagere nin'aus geschoven zonder
dat er op die lagere niveaus meer personl'e1
kwam. Er moest met steeds minder handen

*

op de werkvloer toch steeds ml'er gedaan
worden. Om het hdemaal compll'et te
maken voeg ik er ook de ongekende regel-
maat van Vl\'-operaties en oefeningen in het
buitenland aan toe. Het personeel van de
krijgsmacht heeft nog nooit zo hard moetl'n
werken als de afgelopen jaren. !lat Ill'eft lijn
weerslag gevonden in gemor over te grote
hOl',.eclhl'den werk, te vaak van huis zijn,
niet kunnen opnemen van verlof, ete, ete

Het overleg

Door de bonden is al in het begin van de
jaren negentig bij de Bevelhebbers, bij de
Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK)
en bij de bewindslieden aandacht gevraagd
voor deze problemen. Dat gebeurde welis-
waar niet in het formele overleg maar in in-
formele gesprekken waarin \•...ij blijk gaven
van onze zorgen. Immers, wij konden duide-
lijk zien dat de sociale prohlematil'k, waaron-
der echtscheidingen, tOt'nam. Het werd l'l"h-
ter door onze gesprekspartners altijd afge-
daan als typisdle vakbondspraat; wij zagen
het te somber in en het liep allt'nMal nil't
zo'n vaart. Door aan Ie blijvt'n dringen op
het teruguringell vall dl' wl'rkdruk, is daar
uiteindelijk in het akkoord over de ;lTbeids-
voorwaarden 1997-1999 l'en passage over op-
geJlomen. Ik Koninklijke Luchtmacht, overi-
gens als enig krijgsmachtdl'el, heeft dat aan-
gegrt'pen om een intern onderzoek Ic hou-
den naar dil' werkdruk. Het eind 1998 gepre-
senteerde rapport is inmiddels met de bon-
dl'n hesprokt'n en er is een gezamenlijke \veg
vastgesteld om verheteringen aan te brengen.
De Koninklijke Landmacht hoopt dat cr na
de herschikking van dl' gevechlskracht en de
uilbreiuing vaJl gevedltsfullcties ook een
verbetering zal optreden. Bij UI.'Koninklijke
~vfarine is inmiddels besloten dat er vaker be-
manningen gewisseld zullen worden zodat
dl' mensen niet meer zo lang van huis zijn.
Het lijkt dus de goede kant op tc gaan. Of jui-
chen we tc vroeg?

Oorlog of vrede

De krijgsmacht was vroeger feitelijl.; een vre-
dl'smacht die in voorkomend geval met tal-
loze reservisten en dienstplichtigen uitge-
breid kon worden tot een oorlogsmachl. Dat
ligt lllleven iels anders. De krijgsllwcht 1Il0et



nu vrijwel zonder reservisten en in ieder
geval zonder dienstplichtigen taken vervuI-
len als ware zij een oorlogsmadlt. Volgens
mij is ook daar, hij het vaststellen van de per-
sOrlet'lsplafonds van de krijgsmacht, geen re-
kening Tlleegehouden.
~kt name de recente oorlog om Kosovo,
want zo wil ik die gewapendl' strijd toch wel
noemen, heeft overduidelijk aangetoond dat
de krijgsmacht volstrekt onvoldoende perso-
neel heeft om dit •.•oort operaties lang vol te
houden. In de Tweede Kamer lijkt het voort-

schrijdend inzicht te hebben toegenomen en
er lijkt een brede consensus te ontstaan over
behoefte aan meer personeel. ~1et nadruk ge-
bruik ik hier 'lijkt', omdat consistentie niet
iets is wat je bij veel Kamerleden aantreft. Na
het zomer-reces en de Defensiebegroting
2000 zullen \•...e zien of de 'Haagse' ruggen
recht gehouden worden.
Ik voorspel echter, dat cr geen personeel bij
zal komen maar dat de krijgsmachtdelen de
opdracht zullen kriigen om hogere functies
te schrappen ten gunste van lagere functies.
I'\aast die relatief kleine druppel op de gloei-
ende plaat, moet vervolgens ook nog een
verschuiving plaatsvinden van het aantal
hurgerfuncties ten gunste van militaire func-
ties. De huidige verhouding in aantallen van
1 : 2,8 is voor een de-facto oorlogsmacht vol-
strekt ontoelaatbaar.

De toekomst

Niemand kan in de toekoTllst kijl\en, zelfs
]\'ostradamus niet. Ik weet echter wel dat de
krijgsmacht al vanaf 1991 aan het reorgani-
seren en verkleinen is Il'rwijl de taken alleen
maar zijn uitgebreid. Het loopbaanperspec-
tief is vrijwel geheel verdwenen en je hoeft
geen geleerde Ie zijn om Ie kunnen voorspel-
kn dat vroeg of laat dan toch 'de bom barst'.
Als buurman Kees wèl iedere avond thuis is,
wèl promotie maakt, iedere twee jaar een
nieuwe auto kan kopen èn ook nog eens op
wintersportvakantie gaat, dan ontstaan er in
de huiskamer van de militair heftige gesprek-
ken. De militair van de toekomst zal ener-
zijds meer waardering moeten krijgen voor al
datgene wat hij doet. Hijvoorbeeld in zijn ar-
beidsvoorwaarden waarin hij het bijzondere
van het militaire beroep niet alleen herkent
maar waarin hij zich ook erkend en gewaar-
deerd voelt. Anderzijds zal hij in staat gesteld
moeten worden om een redelijk sociaal leven
te kunnen leiden. Bijvoorbeeld door de uit-
zendfrequentie (nu 1:3) te verlagen naar 1:4
of, nog beier, naar 1:5. Ik weet dat enkele po-
litieke partijen bezig zijn met het schrijven
van een alternatieve Odensienota 2000. Van
tenminste één partij weet ik (op moment van
schrijven, red.) dat daarin een behoorlijke
portie aandacht wordt gegeven aan het mili-
taire personeel. Ik hoop, dat de discussies in
het parlement daarover zullen sporen en dat
men eindelijk eens daad\ ••wkelijk invulling
geeft aan het credo dat personeel de key-fac-
tor is. Als dat echter niet gebeurt, dan voor-
spel ik dat de N"ederlandse krijgsmacht welis-
waar hoogv.'aardig materiaal tot haar be-
schikking heeft maar dat er geen personeel
meer is om het te bedienen.'

nallke Snoep
voorzitter AFMP

* N~I"""\TH!". 1999• 19



Van raadsman tot wethouder,
een ander bestaan?

Beernoud Moojen werd op 1 februari 1976
humanistisch raadsman in Duitsland. Na 10 jaar
Duitsland, uitzending naar Libanon, een periode

als plaatsvervangend hoofdraadsman en
werkzaamheden o.a. aan OCMGD en Schoolbat.

Ermelo werd Moojen anderhalf jaar geleden
wethouder in Hilversum. Hij houdt zich bezig met

nogal wat beleidsterreinen, zoals ruimtelijke
ordening, economische zaken en sport; sinds een

jaar is hij ook loco-burgemeester.
Zou het begrip werkdruk een andere lading

hebben in ander werk in een andere omgeving?

Ml\wrk begint
lodra ik de deur uit.
,tap, dl' hele omge-
ving is mijn \\"cr"gc-

hit'd. t-.lijn \VnJ,; eIJ daardoor
mijn [en'Tl wordt hepaald dnor
('('n strakke cydm: elke dinsdag
Bk\\' vergadering, de weeh: er-
\'oor dl'n' \'ergadering voor!Je-
fl'iden lllet lil' ambtenaren, dh:e
maand dl' Ulllll11h~ie- l'l1 raadwugaderin.
gell,lk'd;lgl'n zijn vol ahprah:ell, lI11'tbelan-
gengTOl'IJl'll uit dl' buurl of ondernelller~,
met l'llllega-wethoudef.s l'll lIJd dl' ambtena-
reil, Ih:hl'll ook gedelegeerdl' vanlH't gewest
(,ooi- en Vedltstrel'k, dat kn'rt natuurlijh:
ook werk op, Al het leeswerk 1II0et thuis ge-
hl'Url'l1. Ih:ben 70'11dril' <lnmden per week
aan hel \'ergaderen, dl' andere avonden en dl'
zondag gl'bruik ih:om stukkeIl te lezen. Een
druk h(";taan, Jllaar wl'r"druk Îs niet: heel
hard wer"el1 alll'el1, lllaar wcl: h<lfdwerken
l'Jl toch nog tijd teJ.,;ortkomen; werkstress
kan mÎjn~ inziens ook onlst;l;m door gebrd;
aan werk, door je nkt nuttig \'oelen, iets \H'1
willen doen maar oln Wilt \'()or reden dan
ooh: niet kUJlllell doen. Ik vind tll't hl'l'IlIut.
tig wal ik dOL',,\Is de vier ja;n voorbij zijn
stop ik wd, dall is dl' beurt Wl'U aan l'en
;mdl'f. I)it \H'thoudersehap beschouw i" als
mijn lllaatsehappl'lijJ.,;e plicht, na jaren raMh-
lid gewl'l'st te ziin en bij dl' laatste verkiezin.
gen lijsttreh:ker voor de VVD. Stress "en ik
wd in deze functie, je moet voortdurend
alert eJl Khcrp zijn, Je keft en werkt in l'en

glazen huis, Er zijn natuurlijk politieke te-
gl'Jlst,IlHkrs l'n dl' Jll'rs dil' alles wat je dol'!
tl'rl'eht heel precies ill dl' gatl'll houden, Je
wilt Ill't, 00" bij snelle besluiten in Ollwr-
wachte situaties, wel gOl'd doen,'
'Fr wordt veel gepraal ()\Tr dl' kloof burger-
politie", Op plaatselij" niveau is daar niets
van waar volgens mij: I\'(' worden op straal
~1~lllg('sproken,{lnSprivé-teldoollrlUJll llll'r
staal in het hoc" cn wordt geregeld gebrui"t,
l'll zo moet dat ooh:, Omdat wij nu el'nmaal
beslissingen IIHll'lell nemen in het a!gl'lIlcl'n
belang, wat nid altijd ill lll't belang van ieder
individu is, uit Illen ongenoegen soms hed
direct. Ooh: dat hoort cr bij,'
'Een vergelijking met het wer!.;in dl' "rijgs-
macht ? !Jaar moel je soms onJ.,;hard werken,
maar !lll'l'r in pieJ.,;en.lJil'r is hel ulllstilnt
tll'd hard werken, zo'n 70 um pu week is
llormaal. En als hel Olll \\'l'rkdruk ~aat kan ik
ill't \\'l'rJ.,;het beste n'rgl'liikell Illet werkt'tl in
Duitsland en wonCll in dl' Siedllln~: je woon-
omgeving is je werkomgeving.'

lOrlIl .\fat'IH

*•



Kun je dit nog even doen, kun
je dat nog even doen

[Je sc/wol vuur Vredesmissit's (SVV) maakt dee/uil Vtlll !let Opleidillgscenlfl/11I l'vlmlO(,Il\Jre (OCMAiV)
('11;.'1g('/lIIisvest up de Bemlwrdkazcmf ill Amerstèmrt. De SVV omschrijft zijn missie 0/5 volgt: de
kemtakm van de SVV zijn gebaseerd op lIet {raillen CIl opleiden Vlln zuwe/militair als Imrgerpersoneel
vall de Neder/andse krijgsmacht, vuura['\clalld all/I eell uitzmdillg voor [J('(/((J-keepillgof IllImallitaire
operaties. Het upleidm richt zich \'(wral up personen die op individuele basis worden lIitgezul1dell.
[Je taak van de SVV bij het upleidm van eenlledm kau Advies & A.HÎslemie zijn. TewllS is tie SVV
mOl/itor Vlm de Algemel/e Crisisbeheersing-opleiding. De SVV !I('rtt echter IIog een krmtaak. Fllll-scr-
vicegcriclltl/eid lIeeft ertoe geleid dat Personeelszorg voor, tijdel1S eIl l1a een uitzending, eell pruminente
plaats binllen de kal/taken mIl de SVV !leeft gekreget1.
De up/eidingsgallg die een individu uf eet1een!leid volgt, wurdt bepaald door lIet missiegebied. Voor !Iet
((mtillli updatell van de informatie waarover de SVV bese/likt, wordt de CIIrsist zo actueel mugelijk
upgeleid. Naast mL~siegerichte informatie, Nedt de SVV e('1/aantal modI/les (1an die specifiek op de
illdiddllele militair zijn gaicht. Vourbeeld£'1lhiervall zij" Mac"t & Ethiek, Stress& Trauma {'1l FiTSt
Contact &: 01llIerJwl/de/ell. Voor e{'1lgeWlriemie hoeveelheid aan vakkennis bi,,"£'1l de SVv. wordt een
zo go('d £'11 compleet mogelijke opleiding~gallg gecreëerd.
Naast de lIIissiegaicJite CIIWI.~ die liet indh'idll doorloopt, biedt de SVV twee ClIrSllssell aan die gaicllt
Zijll op het opleiden van eenheden: de InstmctelirsClIrsus ACH e/l de clirsus Prujectu(ficier ACH. Hij
('ast sellOemde Cllrsus krijst de CIIrsist leerstof CII didactische voardisJieden aongaeikt om de A CB-onder.
werpen bij de eigell e{'1lheid over te drast'n. De Projecto{ficia-clirsist krijgt Wlordigheden aClIlgaeikt,
W(lafllJee hij lJij de eigen eenheid eCII opwakprogralllma, voorafkamIct aan em uitzendilig, ka"
voorha{>idell elI evalueren.

Een gezonde
werkdruk houdt de
stoom op de ketel.
Dat kan dus geen

kwaad

Dlaatstetijd zijn er nogal wat 7.Oge-
aamde Crashopleidingetl geweest.
e ontwikkelingen in Kosovo en

de inzet van Nederlandse militai-
ren aldaar maakten dat er op korte termijn
extra klassen opgeleid moeten worden. Alle
reden om te veronderstellen dat er dan ook
van extra werkdruk sprake is. De sinds 1 mei
aangetredl'll Commandant van het SVV,de
Lkol. Atse Wispclweij wil graag over werk-
druk spreken.
'Naar mijn idee is van werkdruk sprake als ik
een klus op IJH' genomen heb en er allerlei

andere zaken tussen-
door komen. Iets
moet klaar; je afspra-
ken moel je nako-
men en dan kan je er
niet teveel bij heh.
ben. Als dat lukt is er
niet el'n te ho~e
w('rkdruk. Ik ben nu
bijvoorbeeld bezig
met het aantal oplei-
dingsplaatsen in het

SVV voor het jaar ZOOOte bere keilen. Dat
moet eind dezl' \\'l'ek bij de Afd.
Hedriifsplannen zijn. En dat lukt dus ook.
Een gezonde werkdruk houdt de stoom op de
ketel. Dat kan dus geen kwaad.'
':'¥faar je hoort mensen nogal eens zeggen dat
als gevolg van de bezuinigingen de rek er uit
is en dat de werkdruk is gestegen. Dat is zeker
zo. We zijn niet meer in de gek'genheid om
gebruik te maken van dienstplichtigen, als
extra ondersteuning. Zij waren in het verle-
den de handjes die je nodig had als extra
ondersteuning. Ze voorkwamen ook dat er
werkdruk ontstond. lij waren in staat om
ons werk uit handen te nemen waar \ve nu
niet meer aan toe komen. Ik was op die
grond alleen al een fervent tegenstander van
het opschorten van de opkomstplicht. We
moeten nu veel zaken zelf doen, en dat leidt
tot een extra belasting waaraan hij de houw
vall de organisatie in het verleden onvol-
doende rekening is gehouden.'
'Wat ik ook constateer is, dat na ca 10 jaar re-
organiseren in dit bedrqf de mensen murw
geworden zijn. ~Ien kan er niet meer mee uit
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de voeten. Erzijn veel waarom- vragen bij
mensen waarmee je samenwerkt. Ik heb er
zelf ook last van. Ikmerk dat ik wat er alle-
maal in dit kader in het bedrijf gebeurt een
beetje aan mij voorbij laat gaan. Ik ben ge-
neigd me wat minder te richten op publica-
ties zoals de Flexwet e.d. als het gaat over
weer een reorganisatie. Ik ben straks vijftig
jaar en heb mijn sporen in de organisatie in-
middels verdiend. Ik ben niet meer zo ang-
stig voor het verlies van mijn job en daar-
mee mijn toekomst. Dat neemt niet weg dat
ik nog steeds zeer gedreven ben in wat ik doe
en dat is leidinggeven aan mensen.'

Er zijlllllet/st'fl die wel ollder reurganisaties lij-
dm.

'Ja, vooral de jongeren. Het is voor hen moei-
lijk zich te ontplooien. Het vinden van een

uitdaging in een functie met toekomst die
ook nog een goed te combineren is met een
sociaal (gezins) leven; wordt steeds moeilij-
ker. Daar lijden mensen onder. Ik zie dat om
mij heen.'

Enige tijd terug was er sprake van een relatief"
/loog ziekteverzuim UIlder SVV-ers.

'Ja, maar dat is gelukkig voorbij. Ik ben ervan
overtuigd dat werkdruk niet ontstaat door
werklast. Negatieve werkdruk ontstaat vooral
door onzekerheid. De onzekerheid over de
eigen positie in het geheel van de KLbijvoor-
beeld. Wat gaat er mij de komende tijd ge-
beuren? De vraag hoe ik nog de begeleiding
kan geven die de cursist nodig heeft, als daar
eigenlijk geen tijd meer voor is, dat is een
ander voorbeeld. Je kunt dit vergelijken met
de gezondheidszorg, de politie of het civiele
onderwijs.
Het is een verleden van ongeveer tien jaar re-
organiseren. Onzekerheid kan ziekmakend
zijn. Om hieraan een einde te maken zou ik
willen zeggen: minister, maak je nu eens
sterk bij het kabinet om tenminste geduren-
de deze periode niet meer te bezuinigen.'

Det/kt 11dat de drie jaar plaai.5ingstermijn een rol
speelt?

'Die termijn voldoet op zich wel, alleen, als
je uitgezonden wordt is de effectiviteit gering
en daar komt dan de inwerkperiode nog eens
bij. Die drie jaar zou dan ook niet zo abso-
luut gehanteerd moeten worden. Hier is het
sleutelwoord differentiatie of maatwerk.
Door meer tegemoet te komen aan de per-
soonlijke wensen en de omstandigheden van
het personeel in relatie tot de werkplek waar
ze zich lekker in hun vel voelen, voorkom je
dat er negatieve werkdruk ontstaat. Het mo-
gelijke gedwongen ontslag wat een ieder
boven het hoofd hing en met invoering van
de drie jaren termijn ook over iedereen werd
uitgesmeerd, is naar de achtergrond verdwe-
nen als gevolg van de geruststellende uitspra-
ken van onze bevelhebber. In mijn ogen is
het daarom ook niet meer nodig om in alle
gevallen aan die drie jaren vast te houden.
Jongeren moet ie de kans op een carrière bie-
den en dan is het goed om na drie jaren weer
iets anders te gaan doen. Ouderen moeten de
kans krijgen om wat langer op een functie te
kunnen blijven zitten. Ik vind het dan jam-
mer dat een uitblinkende opleidingenont-
wikkelaar na drie jaar ergens anders heen
moet. Zo iemand moet je op het gebied van
ontwikkeling, begeleiding en verbetering van
het onderwijs binnen de krijgsmacht een
loopbaan kunnen bieden.'
'Ik begrijp natuurlijk ook wel dat er altijd
sprake is van een wisselwerking tussen per-



KI/lil 1/ lIil de metCl/lllct riciltlijllt'/I 1'1111 d" be-
\'('I/I('/Jbcr Loal.\ del:e te vit/del/ I:ijl/ ill zijll .~t1I-
rillg~(uII({'pt ('1/ in !Jd hdeidmmcepi leidillg
S('\'(,II?

Hlldd$//Il/ll Ke".~Hoza

'Werkdruk is :->uhjectief. Ik ben daarom nooit
thuisgeblevcn, heb gelel'rd om prioritl'iten te
stellen en doorga<lllS in de diensturen bezig
tc zijn met dienst. Maar als hel moest bakt'n-
de ik het goed af. Ik sprcl'k met JTlezelf af dat
ik l'en werk,hlg van 12 uren inclusief reis- en
lunchtijd accepteer ongeacht de rcisafstand.
Als die uren om zijn sluit ik mijn dossiers en
ga wat anders doen (TV kijken en een wijntje
drinken). Ik ben niet iemand dil' gedurendl'
zijn mililairl' l(lOpbaan kabbdl'nd voorwaarts
is gegaan - het kiln geen kwaad om af en toe
jl' kop hoven het maaiveld uit te steken,
maar ik heb het wel ingekadl'rd als dat nodig
\\'as. '-

/luc /1('('/i 1I lI/ ./ez" ('xtra \\'erk:llllll/llI"dclI d" lil:
gel0P"1/ jarell gedall/1 ?

Hel is natuurlijl\ hl'iangrijt.; dat Cl'n besluit in
de organisatie wordt gedragen en daaf dol' ik
het dus voor. h'n goede communicatic ell
coördinatie vind ik daarom als onderdeel
van het verminderen van dl' wl'rkdrul\ van
groot belang. Dl' mensen waarmee je werkt
mol'! je op de hoogte stellen van wal je he-
zighoudt, waaraan je denkt.
Wat echter in mifn ogen vl'el te veel tijd op-
sloU, l'll dat hehhell wc gezien dl' frequentie
waarmee het voorkomt t.;ennelijk met z'n
allcn nog niet door in dit hedrijf, zijn alle
extra zaken die buiten hl'! normale pakkl't
aan werk/.aamheden vallen. Kun je dit nog
e\'en doen, t.;un dat nog even doen. \Ve zifn
tot op het hot uitgeUeed en kunnen het dus
niet meer. Ik IlOl'm hierbij als voorbeeld,
\\'l'rkhe/.oeken van gl'ze1schappen en autori-
teiten. Ik begrijp best dat wij ons bedrijf nadT
buiten \\'ilkn uitdragen en zeker voor de SVV
als l'en in hinnen- en buitenland erkend op-
leidingsbedrijf voor vredesondersteunende
operaties, geldt dit. Dil' \\"l'rkbezoeken moe-
ten dus gOl'd worden voorhereid, de hoevl'l'l-
heid tijd en energie die daar ingaat zitten
lijkt nog door niemand in dl' Kl. te worden
beseft. Ondant.;s dl' huidige geautomatiseerde
managelTlellt-informatie-systemen is dat nog
niet goed zichtbaar te maken. liet is tl'llslotte
indirect werk. Als autoriteiten onaangekon-
digd komen of een dag van te voren bellen
krijgen Zl' l'en veel betere indruk en het leidt
nil'l tot l'xtw werkdrut.; omdat de voorberei-
dingen minimaal zullen kUllllen zijn. Llat
vooral duidelijk zijn dat eenieder bij onze
school wdkom is, gl'l'f echter vonraf aan
waar de belangstelling naar uitgaat, waar dl'
informatie op moet worden toegespitst en
accl'pteer dat hl't decoruill er omheen (uitge-
breide lunches, hand-out.s, pmver-point pre-
sl;'ntaties) minimaal is'.

~-------

'Ja <lhsoluut, maar het kost wel ennrm vcd
energie. Het heeft geleid tol l'l'n soort over-
leg- economic, waarin je sleeds met l'It.;aar
praat over wl'it.;c Iwslissingell Cf door de com-
mandant moeten \\'(mten genomen. Je past
voordat je een besluit neemt hoor en wedl'r-
hoor tOl', luistert naar argumenten. Een
prim<l zaat.;, maar het kost veel tijd en leidt
tot mccr wert.;bl'iasting.

somdijk en organisa-
tie belang. Het pro-
ject kwaliteit instruc-
teurs van COKL is
daarom van groot ge-
wicht. We hebhen als
gevolg van de situ.
,llit' in Kosovo meer
klanten dus meer
cursussen en derhal-
ve ook lJleer syllabi.

\Vl' proberen dil' l'xtril druk op 1(' lossen door
strudurelc maatregt'll'rl. Spreiding van oplei-
dingen over het gehele jaar bijvoorbeeld. Dit
leidt tot afname van piC!':l'll en dalen en dus
naar ik hoop naar gemiddelde werkdruk. En
afsprakl'll OVl'f dl' prioriteiten dil' hangen
;Jan alle plannetjes dil' wc intl'rrl in dl' school
nog hebben om onze opleidingen en de
kwaliteit van Je instructeurs tc \l'riletl'[ell en
ons daaraan ook huuden.'
']l' mol'! werklast niet groter maken dan it'
aan kUIlI, doe je dat wel dan vraag je om uit.
val. 11\llloet hier op dele manier wel mee
omgaan, en het zal voor een del'i 001\ wl'i
lul\l\en, want il\ vefwacht dat het aant<ll te
fealiseren opleidingsplaatsen van normaal
800 in het jaar 2000 oploopt naar 1000.'

Ouderen moeten de
kans krijgen om wat
langer op een functie
te kunnen blijven

zitten



Werkdruk op het witte doek

Fragment uit de
film Analyze This
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WkdfUk of stress is Cl'll woord
van deze tijd, lllaaT het begrip is
natuurlijk al zo oud als dl' we-
reld. De \wrkdruk van dl' arbei-

ders die met blokken stl;'en s1cl'ptell tol ze cr
dood bij nccrvielen voor de bouw van de pi-
ramilies in Egypte, de werkdruk van dl' zwar-
te slavl'll op de plantages in het v,lticriand
waar ze ah gevangenen heen waren gebracht,
de wcrl.;druk van dknslmcisjes dil' door de
eeuwen heen de huishoudens V(lll hun rijke
mevrouwen hestierdl'll of hun l.;indercll op-
voedden tl'gen een iHJnger\oolltje, het is
maar ('en greep. Dit soort wer(';druk is in tal.
loze films aan dl' orde gewl'l'st. En \verhJruk
allno nu doet zich ook in dl' moderne films
in de meest uiteenlopende vormen voor. \Ve
doen l'l'rl ht'l'l willekeurige grccp, dat spreckt
vanzelf.

OFFICE SPACE, een film met Jl'nnifer
r\niston die dczer dagen in roulatie gaat,
geeft zo'n nÎl'uwe vorm van werkdruk aan.
Want al worden de hoofdpersonen dan niet
letterlijk uitgeknepen, lC zijn doodongeluk-
kig in hun haan en willcn alleen Illaar weg.
Gelukkig zijn ze zo wrstandig om initiatie-
ven te ontplooien, want blijven hangen is al-
tijd nog erger dan een sprong in het diepe te
wagen om je situatie tc verbeteren.
In ANALY ZE THIS, Cl'll komedie dil.' on-
langs in prclllière ging, Iwcft Hilly Crystal
llll't een wel heel ongt'1Huikelijk soort werk-
druk te ll1akl'n, want hij krijgt als psydliater
een cliënt opgedrongl'n waar hij absoluut
geen trek in heeft: een gangster van het zui-
verste water. Dat levert Illl'teen de humor op
waar de film om draait, want een gangster
die l'l'n shrink nodig heeft om hij uit te hui-
len is een contradictio op zichzelf. Bonus
\vordt gevormd door het feit d,lt Robert
DeNiro ah dl' jammerendc zware jongell zijn
eigen rollen in films van Coppola l'n Scorsese
op een Iwel geestige manier op de hak
ncemt.
In REGENERATION, die ook kort gellollcn in
ons land \\'l'rd uitgebwcht, hecft Jonathan
Pryce \\"t'cr met een totaal ander soort werk-
druk te maken. [n deze schitterende film
naar de hCf(ll'mde fDJlIan van de Britse Pat
Barker speelt hij een psydliater die is aange-
steld (Jm soldaten die van hct front komcn,
er geestelijk wcer zo goed en zo kwaad als het
gaat bovenop te hl'lpell. \.taar de zil'lcknijper
trekt zich de verhalcn dil' hij te horen krijgt
zo aan, dat hij er zelf bijna aan kapot gaat.
Datlelfde aspect v(Jrmt, zij het in l'en heel
andere vorm, het fundament van de zwarte
kOllledie MASH, waarin twet;' artsen probe-
rt'tl onder de meest harre omstandighedl'n
hun veldhospit,l,ll in Korea draaiende te hou-
den, wetend dat hun opgelaptc patii.;ntl'n in
vel'! gevallen hinnen afzien hare tijd opnieuw
0Jl hun opl'ratil'lafl'! zullen liggen, als ze ht't
de tweede kel'r ;ll overleVl'n. De langlopende
te1cvisil'-serie die van de film is gemaakt, gaf
die specifieke vorm van wcrkdruk nog wel
duidelijker aan.
Sally Field speeldl' in NORMA RAE l'cn
vrouw die probeerde il'ts te doen aan de on-
menselijke werkdruk waar zij en haar colle-
ga's mee te kampen haddl'n in de katoenfa-
briek waar ze werkte: ze begon {'l'n actie voor
beterc arbeidsvoorwaarden, die haar uitein-
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Britse Blackpool. w(lar hij kennis maakt met
el'll serie Britse arthten, en waar hij ook een
aantal sleutels tot zijn eigen verleden oot
dekt.
In WHITE PALACE, een hl'erlijk roman-
tisch melodrama dat al jarcll op mijn liist
van favorieten prijkt, ontde'" james Spader
pas via lijn zeer intuïtief re,lgerende, veel ou-
dere vriendin Susall Saranuon, dat hij in zijn
goedbl'laalde haan in de redame, toch niet
op zijn plaats is.
\Verkdruk in tie IIOfel'a \vordt schittl'rl'nd
geïllustreerd in BIG NIGHT, waarin twee
Italiaanse hroers in New Vork hun geluk he.
prol'Vl'n. Maar terwijl de jongste van de twee
alles probeert om de ({lIlcllfrentie van hUil
overhuurman de baas te hliiven, weigert de
oudste, een culinair zeer fijngevoelige man,
om te koken voor kl,ll1teo dil' zijn kookkunst
nil'! voldoende waarderen. Een ding wordt
duidelijk via al deze totaal uiteenlopende
films: wl'rkdruk wordt pas als negatil'f erva-
ren als men geen voldoening heeft van z'n
werk.
De zwarte verpleegster (Alfre Woodard) in
PASSION FISH, die een blan"e, verlamde
vrouw (~fary O'Donnell) komt verzorgen die
als gevolg van een ongeluk totaal afhankelij"
is gcworclell, kan aanvankelij" de druk van
haar nicuwe haan nauwelijks aan: haar werk-
geefster is lastig, vel'ieisend en wcrkt totaal
niet mee. Een aantal voorgangstcfs is al weg.
gl'iopen, maar stap voor stap wordt duidelijk
waarom zij wel moet blijven. Haar dochtertjl'
is onder voogdij geplaatst als gevolg van haar
drugsverslaving. Alleen door goeu gedrag kan
ze het kind terughijgen. Langzaam maar
ze"er begint bij de twee vrouwen echter het
besef te groeien dat ze niet tot elkaar veroor-
deeld hoeven ziin, maM dat ze er samen 00"

ict'i van kunnen ma"en. En dan verdwijnt de
stress aan heide kanten om plaats te make'n
voor een dil'pe verbondenheid.
lietzelfde patroon doet zich voor in het
leVl'n van de eigenares (C.C.Pounder) van
een wegrestaurant in de hartverscheurend
mooie en bijster originele film BAGDAD
CAFE. Zolang zij in de woestijn van ;s.levaäa
'0 haar eeolie moet opboksen tegen een luie ""1
man, een ongehoorzame dochter, eeo zoon
dil' alleen maar Bad1 wil spelen en die niet
naar .zijn baby omkijkt plus een koffiezetap-
paraat dat verstek laat gaan, gaat ze gcbukt
onder een verlammend soort werkdru". Maar
als er op een dag een di "kl' Duitse toeriste
(Marianne Sagebrecht) haar kwn binnen.
wandl'lt, die h<lar het gevuel geeft dat ze wel
degelijk iets betekent, en die zich howndien
ontpopt als iemand dil' haar zieltogend beo
drijfje nieuw leVl'1lin kan blazen, dan is op-
eens geen moeite haar meer te veel...

/.('0 Vll/l Opzeellilld

delijk op een confrontatie met de politie
kwam te staan. De film leverde Field t'en
Oscar op.
Ook in PLACES IN THE HEART staat de-
zelfde Sally Field voor een ongl'looflijk zware
taak als ze, na de moord op haM m;m, zl'1f
moet zorgen dat de katoen op tijd geoogst
wordt. Opnieuw l'en huzarellStukie van
Field, en opnieuw el'n oscar.
ON THE WATERFRONT behandelt de
stress van de eenling dil' zich verzet tegen dl'
druk van een vakbond van havenarbeiders
dic zich zogenaamd voor hun belangen
inzct, maar dil' hun in werkelijkheid geld af-
perst. \1arloll Br,lrldo speelde er een van ziin
knapste rollen.
In dit overzicht verdient ook de Belgische
produktie DAENS een plek. De werkdruk
van dl' arbl'iders, waaronder veel kindl'ren,
in de slecht bewiligde textielfabril'k dil' daar-
in aan dl' orde wordt gesteld, liegt er bepaald
niet om. Daar kwam nog eens hij dat de ar.
beidsters beducht moesten zijn voor de onge-
wenste intimiteiten van de machtige opzich-
ters~
En met hoeveel stress ZUlll'rl de mijnwerkers
elke "eer naar bl'neden zijn gegaan in de tal-
loze films over dele afschuwelijke tak van ar-
beid, beseffend dat ongelukken altijd moge-
lijk waren? BRASSED OH belicht nog een
ander aspect van dat leven: het wer" mocht
dan onml'llSelijk zijn, de sluiting van de
mijn was altijd nog erger want d,lt betekemk
voor de meesten werklooshdd, plus het eind
van de br;lssb,md \vaar ze hun ziel en zalig.
heid in legden.
Ook in banen die als interessant te hoek
staan, is (Ie werkdruk va;lk enorm. [n FUNNV
BONES bijvoorbeeld, l'cn uitzonderlijk
knappe tragi."omedie, speelt Oliver ['Iall een
Amerikaanse komiek die nil't olllkr dl' scha-
duw vao ziin heroemde vader uit kan komen.
Om inspiratie op te doell reist hij Ilaar het

Fragment uit de
film Passion Fish



Vliegen in deeltijd - en toch
gelukkig

Een goed evenwicht vinden tussen werk en
carrière en de eisen die de huishouding en het
gezin aan je stelt is vaak een moeizaam proces.
Het stellen van prioriteiten hierbij levert in veel

gevallen toch een onbevredigend gevoel en
frustratie op. Het permanente gevoel van tekort

schieten en tijdgebrek kan een belangrijke
stressfactor zijn. Met name bij mannen slaat de

balans nogal eens door naar werk, status en
carrière, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Te veel nadruk wordt dan gelegd op hebben en
doen en te weinig op zijn.

Iemand die kennelijk wél een goede balans
gevonden heeft is Maj-vlieger Guus de Koster

(37 j.), werkzaam op de Vliegbasis Leeuwarden.
Hij heeft na de geboorte van zijn zoontje

ouderschapsverlof aangevraagd; een
ongebruikelijk verzoek binnen het wereldje van
F16 vliegers, dus een goede reden hem daarover

wat vragen te stellen.

"~It 1\'0.\ ie motivalie U1IIgdmlik Ie lIlakf'/11'1111

Ifc regelil/g O/lifcrsdwl'walof?

'De redl'll was dat ik mij lIll'de verantwoorde-
lijk voelde voor dl' opvtwding van om kind,
en dat nil'l alleen op zaterdag en zondag. Ik
ben van mening dat nil'l alleen mijn vrom •...
d.1arvoor op JllOl't dra,lil'll. Bovendien werkt
zij ook vier (korte) dagen in de week. Wc
waren hel cr tOl'n 001.:snel over eells dat we
gebruil.: wilden maken van de hestaande re-
gelingl'n, ook al was Ill't in mijn Sl'l'tor niet
gl'bruikclijk. Voor zover ik weet ben il.:de cer-
ste die gebruik maakte van dit wettelijk
recht. Ik !leb - in owrleg met mijn squadron-
cOlllll1and.1nt - gekozen voor de optie {'én
dag pcr week \"l'rlof gedurende èèn jaar. Dat
jaM is mij onlzl'!tend gOl'd hevallen; de band
die ik kreeg llIl'1 mijn kind was edl! te gek.
Dat leidde ertoc dat ik na dal jaar opnil'llw
/laar regelingen hen gaan kijken en b('slolen
heb in dedlijd Ic gaan w('rkell.:'\u werk ik
vier dag('n pcr \wek. Hij Oefensic is dat op
basis van een jaafl'Ontracl, dat betel.:l'nl dat

ie hl'! elk jaar middels l'erl rl'quest moet aall-
\'fagen.'

Hot' rcaget'flfc i{' sqlllldmllcom/l/(/II<1ml/ I(/{'I/ ie
111/'1iJt'll'azOI.'k OIlIlJlldcrsdwpwt'r/o(kl\"dln?

'Hij was eigenlijl.: niet eens verbaasd; hij had
het bij Illij wel ('('11bl'l'tje verwacht en kon
het ook wel hegrijpl'll. Ik had wel eerder
latl'n merken dat de ludttmacht voor mij
nid twilig was en dat het privé-It'\'l'll voor
mij erg belangrijk WilS.Hij merktl' diJt bij-
voorbeeld ailn de momenten waarop ik ver-
lof opnam en ûan het feit dat ik ook ind('f-
daad mijn verlof opnam. Ik denk dal ik
onder de vliegers l't'n van de weinigen ben
zondl'r 'verlofberg'.
~liin cOllImandant is akkoord gegailn onder
de voorwaarde dat ik mij van mijn kanlooI.:
flexihel zou opslellell 1Ill'1het oog up oefe-
ningen, huÎlenlilndlllbsies e.d., en dat is voor
beide partijen prima verlopen mOl'1 il.:zeg-
gen.'

110<' TCl/scadclI de l/IJdae l'/ieSt'TS l1îemp?

'De t'l'rste reactie van mijn directe collega's
was: '~ll ben je er nooil meer'. lid grappige
was d,l! ik tijdens de zWilllgerschap Villl mijn
vrouw - middels verlofdagen - één dag in de
weck minder had gewl'rkt. Ze mOl'sten toege-
ven dat ze daar weinig van gemerl.:t hadden.
I'lanning-tedlllisch is het af l'n tOl' wat lastÎ~
als jl' H'n da~ in de \Vl'l'k weg bent, maar het
is vooral een kwestie van wennen. Ikl viel
mij op dat cr nauwelijks negatieve Tl'iKties
waren.
VeP)mensen gaven te kennen dat ze cr zelf
ook wel eens aan zall'n te denl.:en. Vooral de
mensen die van plan waren kinderen te
nemen of die jonge kinderen heblll'll. Ook de
l'(>llega's dil' erg vt.'el wcg geweest zijn en hel
ge\"(lcl hadden hun gezin verv.:aarloosd te
hebben, gaVl'n aall wel eens aan l'en regeling
Il' denken. Maar het betekent ook dat je er
\alaris voor moet inleH'ren en dat is blijl.:haar

Te veel nadruk op
hebben en doen en te

weinig op zijn



een tc grote stap. :'vlijn vrouwen ik hebben
daar bij de keuze van ons huis rekening Illee
gehouden. We zijn bewust wal eenvoudiger
gaan WOllel1 om ook nog kukl' dingen Ie
kunnen blijven doen.'

Bij we! werkmdt'fJ met et'IJgezill is er ('('IJ $pml-
Hillg tl/ssell werk ('1/ prin>-/n't'II. Hoe d('IJk iii dat
dat komt?

De eerste reactie van
mijn directe collega's
was: 'Nu ben je er
nooit meer'

"~IM'\I"("'A1999.27*

RI/Ild.mllll1 Gerr;! V/îe!stm

'Toch wc!. Als jl' jc nil'l
profileert als iemand Jie
altijJ beschikbaar is voor
de organisatic, gaat dat
tegen je werken, zeker met
de mensen die nu nog de be-
slissingen ncmen. Maar ik
heb cr absoluut geen spijt
van. In tegendeel, ik kan het
iedercen aanra(kn.'

Lllkt liet je vm je werk il/derdaad
g('dl/(/I/ te krijgelI ill die ~'kr
IldgCII?

I )('I/k ie dat j(' - door ge/Jruik Ie lI1(1kel1 van
deze regdillsell- ie carriáekilllsell
hill/JelJ de KIII scllamit?

'Ja, dat lukt vrij a,mlig, want je leert efficiën-
ter met je tijd om gaan, bijvoorbeeld door te
delegeren. Er wordt helaas voor die vrije dag
nict l'cn extra kracht ingl'zet - wat eigenlijk
wel zou moeten. Wat dal betreft is het verge-
lijkbaar met Je ATV-regeling.'

dat de 'bazen' je kunnen claimen wanneer
hl'! hen uitkomt zonder rekening te houden
Illt't het gezinsleven. Terwijl ik denk dat je
veel meeT aan een werknemer hebt als je die
de luimte geeft om cr een gezond privé-lcvl'll
op na te houden. Helaas is het nog steeds zo
dat als je je gezinsleven serieus !lcl'ml en een
stapje terug doet in werktijd dat door vce]
leidinggevenden toch gezien wordt als desin-
tell'SSt' in je werk en disloyaal naar het be-
drijf.
Een andere uiting van die verouderde cul.
tuur is dat vallaf de rang van Luill'nant-

Kolonel geen oveTwt'rkrege-
lingen meer bestaan (vrob)
en er dl' vanzelfsprekend-
heid van 24 uurs bereikbaar-
heidsdienstcn is hij bepaalde
functies.'

I ';
D£ PS4JCI-IIrtr£R.1<NJ
UNJETONTV~~m-
IE WERKDRLJKï51-D1
IE VEELGav'0R0EN.

I

'Ik denk dal er bij veelleidinggeVl'nden en
managers sprake is van een verouderde cul-
tuur. Een cultuur waarbinnen het vanzelf-
sprekend is dat werknl'mcrs cen hele flexibe-
le opstelling hebben zonder dat daar vCl'l te-
genover hoeft te staan. Waarmee ik bedOl'1



10 ANIEREN
OM STRESS TE VOORKOMEN

I. yoga
2. op tijd pauzeren
3. rustig naar de w,c.
4. leuke collega's
S. 's morgens een cracker met kaas
6. een goede stoel
7. evenwicht tussen werk en privé
8. op tijd naar bed
9. de tranen van je werk, plengen op je

werk
10. goede beslissingen

STRESSOREN

1. hard werken en toch te weinig doen
2. te weinig tijd voor het werk
3. geeo pauze
4. liefdesverdriet
S. te weinig mensen voor het werk
6. files
7. onduidelijke opdrachten
8. naaldhakken
9. te weinig geld
10. teveel drinken

PERSOONSKENMERKEN DIE STRESS
KUNNEN VEROORZAKEN

1. perfectionisme
2. loyaal
3. weinig zelfkennis
4. ontevreden
S. lief
6. onzeker
7. koppig
8. ongeduldig
9. veeleisend
10. gedreven

OM JEWERK OPWINDEND TE HOUDEN

1. ander werk
2. een mars halen
3. even naar buiten
4. een relatie beginnen met je baas
5. de relatie l11etje baas beëindigen
6. solliciteren
7. vakantie
8. de zee
9. het bos
10. een cursus volgen

OORZAKEN VAN BUITENAF

1. stank
2. te zware kisten
3. onzekere carrièremogelijkheden
4. bezuinigingen
5. problemen-zijn-taboe-cultuur
6. ongeïnteresseerde baas
7. bevelsstructuur
8. onduidelijkheid
9. teveel organisatie - te weinig mens
10. een baas die geen - nee - kan zeggen

OM VAN STRESS TE HERSTELLEN

1. slapen
2. zwemmen
3. mediteren
4. op de bank voor je uit zitten staren
5. op vakantie
6. een moeilijk gerecht maken
7. een boek van Willem Elsschot lezen
8. een symfonie van Mozart
9. een bos
10. de zee

STRESSSTRESS
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OIRSCHOT
l.I .. (Immy) Ikijcr
wak 0-10-266-1697
miltd 06-5-19--1697
tllll;.\ 07.1-6.J.J5711

ERMElO

J.Oao) dell Boer
IIwk 03-11-477716
t1l/1h 0321.3189]-1

CURAÇAO
e.e. (Tinekc) Dekker-
llllndlill~
00-5999--16]71 ]6

APElDOORN! KMAR
A.B. (Adri) van
Dcurz.cll
wak 055-:i573741
tlw;s 0522.262273

SCHAARSBERGEN
fl-I.J. (Marias) van Dorp
werk 026-]5:i2776
t/luh 055-5224944

DRIEHUIS
J. (joop) F10kstra
werk 0255-56121'12
mi/tel 06-219-282
tll/li.\ 075-61M252

DEN HElDER
R.l'. (Rob) Geene
thuis 022:1-644487

APElDOORN!KMAR
J.j. (Jaap) Geuz.e
werk 055-3573741
rllllh 030-2:1432:1S

ASSEN
L.W.A. (Bart) lIetebrij
wak 0592-:i58573
miltrl 06.5-11-8573
t1lllis OS16-513579

BREDA
e. (Carine) vall Ilinte
wuk 076-5273f>09
tllllh 0499-57184.1

UITGEZONDEN
A.II.T. (Ad) Hornis
tllIIhi 030.29:i7H08

"" UITGEZONDEN
K.~1. (Karen) Joachim
tJllli.~ 020--190-1824

Raadslieden

"ROTTERDAM
E.A. (Erwin) Kamp
wuk 01O-4539:i41
mi/kl 06-213-341 j 281
tJllIi.~mO-6911120

WEERT
EG. (Frih) van de Kolk
werk 0495-5S2700
GSM ()6-53746795
thuis 045-521218.1

ASSEN
'i';. (Norbcrt) de Kooter
werk OS92.:~58573
mi/tel 06-541-8573
tltl/i,~020-4653483

S£EDORF
B.j.T. (i-kn) van der
Linden
werk ()()49-428175122HS
mi/tel 06-894-2288
thl/is 0049.476173578

RHEINDAHl£N!
DE PEEL
J.<1.J. (Jan) N;lUts
werk (XJ-I9-21615655309
GS.\J 06-53641029
tJllIh 0049-2434S995

AMERSFOORTjCMH
K.S. (Kees) Roza
werk 033-460666:~
mi/tel 06-500-7051
t!luis 020-6:n:~ 785

VOlKEl
G. (Gerard) Sm'ls
werk 0493-598872
millel 06-509.8873
t/llli.\ 024-3229069

EDE
M. (Marijke)van der
St igchel-\Vij ngaard
wf'rk 0318-681605
mi/tel 06-678-125H
O/lli.\ 0318-591675

WOENSDRECHT
J.I'. (Joke) van Straatt'1l
werk 0164-692977j2654
mi/tel 06-504-2654
tllII;S 010.4362192

SEEDORF
J.\\'.F. (jan) Sulman
wak 0049-42817512286
lIIiltcl 06-894.2286
t!1IIi5 0049-42HIH445

LHUWARDEN
G.J. (GeHit) Vlietstra
wak 05H-2346H26
l1Ii1td 06.519-6826
tlllIh 0511-472385

DEN HElDER
M.e. (}..fart) Vogels
wak 02z:i-657520
lIliltd 06.209-57520
tIluis 0118.629844

HOOFDKRIJGS-
MACHTRAADSMAN
J.I'. (joost) de Vries
werk (HO-6914436
t1l11h026-3519188

PI\'. I1oofdkrijgsmacht-
raad~lllan
J.J. (joan) ~ferens
wak 0:m-6914436
tJllIi~ 026-:~629745

COORNHERTHUIS
J. (Jacques) van den
Blink
lI'ak ()]()-6914060
II/llis 057S.5:W937

LIl. (~farlit's) l.aureijs.
Joost('11
wak mO-691406()
11111;\ 030.6923149

11. Remmers
werk 030-6914060
tJlllis 030-2442154

THEMA CONFERENTIE
COORNHERTHUIS199 9

Homoseksualiteit en
Krijgsmacht

DOEL
Deze conferentie is zowel voor militairen als
burgers die zichzelf herkennen in het thema.
Er is alle ruimte om met elkaar van gedach-
ten te wisselen over wat het betekent homo

in het leger te zijn.
THEMA'S

Hoe geef je vorm aan je homoseksualiteit?
Relaties en alleen leven.

Homoseksualiteit op de werkvloer etc.

Het programma wordt mede samengesteld
naar behoeften en op grond van ervaring

van de deelnemers.
DUUR
3 dagen
DATA

6 t/m 8 oktober 1999
aanvang: 10.00 uur afronding::i: 14.00 uur

BEGELEIDING
Kees Roza

Waarden en normen
Waar zijn ze goed voor en

wat heb je er aan?
DOEl

Nadenken over waarden en normen, hun
functie en veranderingskansen en

bedreigingen.
PROGRAMMA

Van welke waarden en normen ga ik uit?
Hoe geef ik daaraan vorm In mijn leven?

Zijn ze crisisbestendig?
Waar worden ze door beïnvloed?

Hoe zit het met de samenhang in mijn
normen- en waardenpatroon?

DUUR
2 dagen
DATA

8 en 9 november 1999
PLAATS

Coomherthuis in Zeist

BEGELEIDING
Marlies laureijs-Joosten

HET COORNHERTHUIS
Oranje Nassaulaan 71

3708 GC Zeist
Tel OlO. 6914060
fax 030 - 6918998
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