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Als dochtter van een kaapitein was ik als klein meissje al gefascineerd door tecchniek. De laggere schoolvakkanties
werden aan
a boord van
n een Drijvend
de Bok doorgeebracht. Mijn vader vulde zijn wachtdageen aan boord met
bijvoorbeeeld het ondeerhoud en hierrbij mochten mijn broertje en ik helpen. Mijn vuile handen staken uit
u de
opgerold
de mouwen vaan mijn overalll. De immense kracht van de
d motor en de
d functionalitteit van elk trimvlak trok
mijn aandacht. Een trimvlak is een klein
k
roer dat het grote roe
er aanstuurt dat op zijn beu
urt, weer een heel schip op
koers houdt.
j
later weerk ik als direcctiesecretaressse op de afde
eling Financieeel Economisch
he Zaken (FEZ) van het
Nu, vele jaren
Uitvoerin
ngsorgaan Weerkgevers Verzzekeringen (U
UWV). De orgaanisatie zou in
n de storm, diee de naam Participatiewet
kreeg, afkoersen op 20
017. Om dezee storm aan tee kunnen zou er
e opnieuw naaar de dienstvverlening geke
eken moeten
o
an, uitgedruktt in de Koersn
nota 2017, werd ingezet. On
nderhoud watt nodig is om
worden. Kortom het onderhoudspla
olders te biedeen waar ze reccht op hebben
n, namelijk eeen stabiel UWV
V.
de klanteen en stakeho
Met de kennis
k
uit de Koersnota
K
201
17 kon ik mij zo
z voorstellen dat door de werkdruk,
w
diee de afdeling onder
o
de
veranderringen zou gaaan voelen, een
n aantal collegga’s in deze sttorm overboo
ord zouden vallen. Zouden we
w wanneer
we ons best
b deden om
m elkaar te beggrijpen en te inspireren
i
nie
et juist sterkerr met z’n allen
n uit deze fase
e kunnen
komen? In de praktijk verbaasde ik mij al met enige regelmaatt over woordeen die door co
ollega’s niet uiitgesproken
durfde tee worden. Waat zou er gebeuren als zij off de leidinggevvende het ged
drag c.q. de stijl zou veranderen. Wat is
daar voor nodig?
werp van mijn scriptie werd daarom: Wellk roer moet er
e om als je dee onderstroom
m‐
Keuze van het onderw
hting wilt laten veranderen? Ik heb van dit
d document geen manageement rapportt willen
communicatie van rich
m
een docu
ument dat voo
or al mijn colleega’s op de affdeling leesbaar is. Een document om ied
der te
maken maar
inspirereen de moed op
p te pakken om
m eens naar het
h eigen gedrrag te kijken en
e te laten zieen dat ook jij, in welke
functie dan ook, er toee doet. Door de
d onderwerp
pen heen treftt de lezer vraaagstellingen aaan en zelfs ee
en
o het werk maar ook voor thuis. Aan alle
e managers op de afdeling werd door mij een
luisteroefening voor op
k
Niet alle
a antwoord
den zijn in dit d
document verrwerkt omdatt
vragenlijsst voorgelegd om hen zo beeter te leren kennen.
er rekeniing gehouden is met de privvacy van betrokkenen. Waaar je ‘hij’ leestt wordt ook ziij bedoeld.
d huiswerkopdrachten is in
i de vorm van een voetnoot weergegevven. De tekst is een persoon
nlijke
Eén van de
beschrijvving van een trimvlak, in ditt geval mijn ro
ol van Spin in het
h web bij FEEZ. Dit verhaal bleek bij een
n eerdere
publicatie velen tot naadenken te heebben gezet. Inzage in mijn werkrelatie met
m mijn manager laat zien dat
vertrouw
wen in elkaar het
h beste in jee naar boven haalt.
h
Het mocht daarom niet ontbreken
n.
oep van de Voorzitter van de
d Raad van Beestuur om UW
WV eens andeers te zien, gaff mij de inspiraatie om de
Een opro
organisattie onderdelen door een an
ndere bril te bekijken.
b
In ditt werk heb ik mijn interessees en mijn visie willen
vastleggeen voor het geekozen onderw
werp.
j uit om met mij aan boord te gaan van het passagiersschip UWV. We gaan sam
men op zoek naar de rol en
Ik nodig je
waarde van
v de trimvlaakgroepen en waarom ondeerhoud van ellk onderdeel bijdraagt
b
aan een behouden vaart.

Mariannee A.W. Steenkkamp
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