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PERSOONLIJK

Ambtenaren doorgelicht
De laatste jaren worden niet geringe a a n 
tallen a m b te n a r e n geconfronteerd met een
van de m od ieu ze rages van deze tijd: s e n 
sitivity- en assertiviteitstrainingen on d er
leiding van psychologen van al dan niet
universitaire instellingen, die het zoveelste
gat in de markt hebben ontdekt. Hele d i
recties van d e p a r te m e n te n o f secretariaten
van
doorgelicht.

door prol. nir.
C. A. J. M. K ortm ann

Hoe het daarbij exact loegaat kan ik niet uit
eigen ervaring meedelen. Wel sprak ik di
verse a m b te n a re n , die het genoegen h e b 
ben mogen sm aken van psychologische
g roepstherapieën. Voor deze gelukkigen
had ik enige nieuwsgierige vragen in petto.
De eerste was: móet je aan een dergelijke
‘cursus* deelnem en? Het antw oord luidde:
formeel is deelnam e niet verplicht, maar,
doe je niet mee, dan kun je je verdere car
rière v\el vergeten. Feitelijk moet je ge
woon m eed o en , ook al ben je er hart
grondig tegen.
Mijn tweede vraag luidde: wat is eigenlijk
het doel van een dergelijke ‘c u r s u s ’? De
a n tw o o rd e n hierop liepen niet helemaal
parallel. Sommigen zeiden dat het ging om
de ‘v e rb ete rin g ’ van hun eigen p e rs o o n 
lijkheid: b eter kunnen o nderhandelen, je

niet door je ch e f laten ‘o n d e r s n e e u w e n ’, je
kritiek op anderen niet o n d e r stoelen of
banken steken, je eigen zw akke plekken
(h)erkennen. Anderen m eenden dat het
veeleer ging om de verbetering van de hele
organisatie: men moest allerlei ou d erw e tse
vooroordelen, pro ced u res en houdingen
jegens anderen afzw eren, men moest van
‘oud' ‘n ie u w ’ worden. Alleen de ‘ver
n ie u w d e n ’ zouden nog passen in een m o
derne ambtelijke organisatie.
Is iedereen dan bereid om ‘vernieuw d' te
w orden, zo vroeg ik verder. Wel neen.
luidde het a n tw o o rd , o n g e v e e r d e helft van
de betere a m b ten a re n van de secretarie is
inmiddels vertrokken. Zij zijn w eg
gesprongen naar andere g em e en ten , de
provincie of het rijk. Degenen die bleven
moeten zich inderdaad wel als ‘v e r n ie u w d ’
gaan gedragen, willen zij in de toekom st
nog kans op een aantrekkelijke functie
hebben. Maar intussen, zo vervolgde mijn
g e sp re k s p a rtn e r, loopt de hele organisatie
spaak door de vacatures van de v e rtro k k e 
nen. de deels verpeste persoonlijke en
ambtelijke relaties en het grote tijdsbeslag
dat de cursus op het apparaat legt.
Onderdelen van z o 'n cursus hebben veel
weg van een klassieke groentijd bij een der
vaderlandse stu d en ten c o rp o ra. Tot diep in
de nacht worden in ‘g ro e p sg e sp rek k e n ' de
leden van de groep uitgedaagd, geplaagd,
opgehem eld,
v e rn ed erd ,
bekritiseerd,
boos gem aakt. Het collectief staat niet toe
dat je je er aan onttrekt, de psychologengoeroes verhinderen een vroegtijdige af
tocht. Sommige a m b te n a re n , zo heb ik mij
laten
vertellen.
komen
dergelijke
groepstherapieën nauwelijks meer te bo
ven, z o z e e r worden zij geschokt door de
onbarm harigheid. of de - schijnbare? - ri-
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Documentatie per
beeldband

tionairs. Maar dat zat er ook niet zo zeer in ,
als je (ook) verantwoordelijk bent voor de
wijziging van reorganisatie in organisatie
van het binnenlands bestuur.
Ten slotte wijs ik ook nog op het a a n h a n 
gige wetsvoorstel Algemene regelen ge
meentelijke indeling. Daarin worden v o o r
zieningen getroffen met de bedoeling al
lerlei overgangsproblem en op te lossen en
dat is - ook voor uniformiteit - een winst
punt.
Toch is het zaak het duo op Binnenlandse
zaken op het terrein van de (streeksgewij
ze) herindeling van gem eenten kritisch te
blijven volgen.
4

Ze moesten er op het Departem ent van
verkeer en waterstaat even aan wennen:
beeldband als docum entatie. Maar het
bleek heel effectief en ti jdbesparend.
De Haarlemse w e th o u d er Kraak was naar
Den Haag gekom en om te pleiten voor een
rijksbijdrage voor de aanleg van een haltehaven langs de S p a a rn d am m erw eg voor
de stadsbus.
Dat kan met w oorden, het gebeurt ook wel
met foto's, m aar de H aarlem se delegatie
had voor deze gelegenheid een videore
corder en een tv-monitor meegesjouwd om
de onhoudbaarheid van de v erkeerssitua
tie in bewegend beeld te schetsen. V o o r
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dieuliteit ervan. Serieuze, evenwichtige
mensen worden ‘uitgenodigd’ een lijst met
vragen te b e a n tw o o rd e n , eerst met het
hoofd naar links, dan met het hoofd naar
rechts geneigd. Aldus zou duidelijk wor
den o f iemand m eer taakgericht (koelheid,
efficiëntie, vaderbinding) dan wel relatiegericht (w arm te, moederbinding) is.
Dergelijke (voor psychologen wellicht in
teressante en aanvaarde) tests zijn mede
bepalend voor iemands carrière. De psy
chologen maken voor een groot deel uit of
persoon X al dan niet geschikt is voor zijn
huidige functie, ook al heeft hij deze tot up
dat ogenblik naar ieders tevredenheid ver
vuld.
Nu kan men van het v o ren staan d e vinden
wat men wil. Kennelijk zijn er ministers en
colleges van b. en w. die dergelijke exerci
ties met hun am b ten aren - som s doen zij
zelfs zelf mee - noodzakelijk, gewenst of
o p z ijn minst instructief achten. Ik zelf zou
het vertikken aan dergelijke semi-gedwongen exercities mee te doen, carrière of niet.
W aaraan ontlenen ministers en andere
chefs van ambtelijke diensten het recht om
hun a m b ten are n dergelijke therapieën te
doen ondergaan? Ik geef toe, de artikelen
10 eerste lid en 11 van de nieuwe Grondwet
zijn nog niet in werking getreden. Maar is
het ook naar huidig rechtsbewustzijn
reeds niet zo, dat niet alleen een gewone
burger maar ook een a m b te n a a r niet ge
dwongen kan worden zich door psycholo
gen of wie dan ook te laten doorlichten,
tenzij deze plicht een wettelijke grondslag
zou hebben (en dan nog!).
Nog niet zo lang geleden eiste de Hoge
Raad voor de rechtmatigheid van de
fluoridering van drinkw ater een expliciete
wettelijke grondslag. N a a r mijn oordeel
gaan sensitivity- en assertiviteitsexercities
als hiervoor bedoeld nog een stapje verder.
Zolang deze niet op de wet berusten zi jn zij
onrechtmatig. Er dient dan ook ten
spoedigste een einde aan gemaakt te wor
den.

lichter Paul van der Burg had in een pro
gram m a van 6 minuten de gevaarlijke si
tuatie met opstoppingen en al vastgelegd
en was meegekom en om dit drs. Mesker,
de loco-directeur-generaal, en zijn staf te
tonen als waren zij ter plekke.
Instructief was het zeker. Of het ook ef
fectief was zal moeten blijken uit de beslis
sing van de minister.

