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uit de praktijk

BLIK VAN BUITEN

het intranet wat er gebeurt, maar ik doe voor-

interesse tonen in hun onderneming. Dan

ander kantoor, met een nieuwe groep men-

al gewoon mijn werk. Er is zoveel werk, we

gaan ze jou ook kennen. Ik ben een paar keer

sen, andere collega’s en de werkwijze was

hebben geen tijd voor zaken daaromheen.

met Peter Boot mee geweest naar klanten.

ook niet hetzelfde. In Nijkerk was het heel

Ondanks de hoge werkdruk en wat werkach-

Dat was heel leuk, verhelderend en leerzaam,

knus met maar drie afdelingen, dat is hier wel

terstanden, loopt het hier goed en soepel.

omdat ik zag hoe zo´n bedrijfskundig advies-

anders. Na een paar jaar was ik helemaal

Onze klanten leveren snel aan en zijn tevre-

afspraak gaat en wat er bij leden speelt.

gewend. Ik ben nu administratief medewerker

den. Daar doen we ook alles voor. Ik zie mijn

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met

en het werk blijft uitdagend.”

werk niet als een negen-tot-vijfbaan, maar

collega’s. Ik geloof in een sterk team, elkaar

meer als mijn eigen onderneming. Ik wil dat

opzoeken en weten wat iedereen doet. Als je

Over de huidige kanteling is Ivy lovend. “Ik

leden tevreden zijn, dat ik mijn werk goed doe

elkaar en elkaars specialisme beter kent, kun

volg alle nieuwtjes over de kanteling op de

en netjes afheb. Ik wil dicht bij mezelf blijven

je het werk ook beter verdelen. Je kunt niet

voet. ’s Morgens op kantoor kijk ik eerst in

en er met volle passie ingaan. Dat straal je

altijd alles zelf doen. Een klant zei ‘als ik bel,

mijn mailbox en daarna op intranet. Artikelen

ook uit naar anderen. Mijn studie maakt het

wordt alles in werking gezet. Het moet een

over de kanteling van VvAA lees ik altijd, want

ook leuker. Ik zie en begrijp meer, omdat ik de

geoliede machine zijn.’ Zo moet heel VvAA één

ik vind het leuk om op de hoogte te blijven

inhoud van bepaalde begrippen nu beter ken.

gezicht zijn voor ieder lid. Ik denk wel dat dat

van waar collega’s mee bezig zijn. Toen de

Ik ben dus geen voorloper in de verandering,

nog niet bij alle afdelingen even duidelijk is.”

kantelkrant op de deurmat viel, stond er voor

“Kantelen doet zeer, want mensen zijn lui en van

mij eigenlijk niks nieuws in!”

nature geneigd om in bestaande patronen te blijven

veel rollen overbodig worden.” Hij noemt de

werken.” Aan het woord is Marcel Kolder (58), sinds

relatie tussen patiënt en arts, die niet is mee-

2004 ‘Kanteldenker en -doener’ en organisator van

gegroeid in de tijd: door internet en zelfdiag-

kantelsessies. Kantelen is een heel noodzakelijke

nose weten patiënten veel meer dan vroeger.

hype, vindt Kolder.

Kolder: “In wezen ben je partners in het op-

maar ga vanzelf mee. Zo gaat het ook met
nieuwe systemen. Je moet er gewoon mee

“Die omschakeling
was best zwaar”

gaan werken.

“Het zou wel mooi
zijn als er meer
rust in de
organisatie komt..”

In het oog van de orkaan is het windstil. Pas als je een stap opzij zet. Merk
je dat het stormt. Daarom is het goed om op onze kanteling te reflecteren
met een blik van buiten. ’t Hart interviewde Marcel Kolder, een eigenwijze
kanteldenker met een gehandicapte dochter.

tekst en beeld Anita van Stel

We moeten de
fabriek ontmantelen

lossen van jouw gezondheidsprobleem. Toch
roepen artsen nog vaak ´dat maak ik wel uit´,

‘Prettige sfeer’

“Hoewel er in onze dagelijkse werkzaamhe-

Voorbij het systeem

de patiënt – dus vraaggestuurd en voorbij het

grijpen naar het curriculum en vergeten naar

“Iedereen is veel relaxter en heeft vertrouwen

den niet veel verandert, zie ik echt een verbe-

Kanteldenker, hoe kom je erop en hoe word je

systeem - denken. “De wachtlijst is aange-

het geheel te kijken, terwijl een integrale, evi-

in elkaar. Dat brengt de kanteling bij ons te-

tering binnen VvAA ten opzichte van vier jaar

dat? “Ik ben al dwars geboren”, lacht Kolder,

pakt”, weet Kolder.

dence based-aanpak op de langere termijn

weeg.” Ivy Lantveld werkt al bijna vijftien jaar

geleden. Er was een duidelijke tweedeling

“en als organisatieadviseur kreeg ik bedrijven

Het zou wel mooi zijn als er meer rust in de

voor VvAA, dus ze heeft de nodige verande-

tussen backoffice en frontoffice, maar nu

zover dat ze dingen anders gingen doen.

Begrijpen hoe het zit

ventief. Dus niet meteen een pil tegen hoge

organisatie komt. Dan kunnen we ons naast

ringen meegemaakt. Ze begon op het kan-

luistert iedereen meer naar elkaar. Ook naar

Overigens is er meestal een urgentie om te

Daar gaat kantelen volgens Kolder om: vanuit

bloeddruk, maar afvallen en gezonder leven.”

het werk meer verdiepen in onze klanten en

toor in Nijkerk, maar toen dat ophield te be-

de assistenten en dat zorgt voor een prettige

veranderen.”

een ander perspectief naar een probleem of

Artsen zitten in de klem van de verzekeraars

hen meer tijd en persoonlijke aandacht geven.

staan, ging ze naar Zwolle. “Die omschakeling

sfeer. Iedereen is er heel positief over.”

situatie kijken, begrijpen hoe het zit, ervarin-

en hun inkomen. “Een perverse prikkel”, vindt

Niet alleen het werk bespreken, maar ook

was best zwaar. Je zit ineens op een heel

Voor Kolder gold dat hij in 2004 aanliep tegen

gen delen en zo een niet-standaardoplossing

Kolder, “met als bijkomend effect dat het

sores in de behandeling van zijn gehandicap-

vinden. Bij voorkeur als gelijkwaardige part-

systeem innovatie tegenhoudt.

te dochter Mayim (nu 18 jaar). Zij was een van

ners in co-creatie. Zijn er weekendvechtpartij-

beter is voor iedereen. Van curatief naar pre-

Leo Moerman is sinds 1 mei als directeur en MT-lid verantwoordelijk voor

Een club met een gezonde bedrijfsvoering,

de 180 gehandicapte kinderen die dagelijks in

en op een stadsplein? De standaardreactie

Vroeger naar bed

het expertisegebied Financieel en Fiscaal Advies (FFA). Sinds december

kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en

de file in busjes naar twee scholen vervoerd

van een gemeente is camera´s plaatsen. De

Kolder heeft legio voorbeelden bij zijn pleidooi

2015 richtte hij de verbetering van het toenmalige VBC. Hoe ervaart hij het

een hoge medewerkerstevredenheid. Als

werden, als bouwvakkers anderhalf uur heen

kantelaanpak is dat je inzoomt op waarom er

voor kantelen. Hij is er ook van overtuigd dat

gekantel?

expertisegebied FFA in het gezamenlijke

en terug. ‘Waarom is er geen school in

heibel ontstaat.

kanteloplossingen dikwijls goedkoper zijn.

“Het ging financieel en operationeel niet

toekomstplan VvAA kunnen we dat echt

Flevoland’, vroegen Kolder en andere ouders

goed. Jaarrekeningen liepen achter, colle

waarmaken. Alle financiële en fiscale

zich af. Er was een stop op scholen voor

ga’s ervoeren hoge werkdruk en onzekerheid

dienstenverlening zit onder één dak en niet

speciaal onderwijs, luidde het antwoord.

en klanten waren niet tevreden. We verbeter

verspreid over verschillende afdelingen.

Ongeveer gelijktijdig opende burgemeester

den toen processen, gingen sturen op kwali

Leden willen ook zo bediend worden.

Annemarie Jorritsma van Almere een spits-

teit en efficiëntie en zetten Deloittes onder

Natuurlijk moeten de kwaliteit en efficiëntie

busstrook om zakenlui filevrij met een krantje

steuning in bij het jaarwerk. Met een

nog hoger en gaan we advieskansen uit het

en croissantje naar Amsterdam te laten rei-

planmatige aanpak maakten we de organi

systeem beter oppakken. Maar het schip is

zen. Kolder plaatste een open brief ´Waarom

satie beter, sneller en voorspelbaarder. We

van de wal en we varen. Ik heb enorme

moeten onze kinderen wel in de file´ naast het

kregen de verwerking van de jaarrekeningen

waardering voor alle collega´s die dit samen

bericht in de krant. “Af en toe moet je stout

op orde en bellen klanten nu achterna voor

mogelijk maakten. De druk is enorm ge

zijn”, gniffelt hij bij de herinnering, maar de

Mensen hebben hulp bij kantelen nodig, want

krijgen dan weer tijd voor echt leuke dingen”,

hun stukken.

weest. Dankzij hun enorme inzet, doorzet

school in Almere kwam er. Toen hij later in het

avontuur hoort niet bij het beestje, stelt

denkt Kolder. Hijzelf is bezig met een nieuw

Zo ontstond ook ruimte en motivatie voor

tingsvermogen, lef en saamhorigheid kijken

VU Mc ervoer dat een neurochirurg van de

Kolder. “Veranderen doet zeer. Mensen zijn lui

kantelproject: in vijftig gemeenten verschijnen

onze hogere ambitie om er een nog mooier

we weer vooruit. Als we zo doorgaan,

zorgverzekeraars maar vijftig operaties per

en verandering kan verlies van status tot ge-

kleine kiosken in krachtwijken, die als health-

bedrijfsonderdeel van te maken, dat bij

worden we in december 2018 winstgevend.

jaar mocht plannen bij een wachtlijst van

volg hebben. Ineens moet je je werk dat je al

shop gaan uitdragen dat gezond leven be-

draagt aan het succes van heel VvAA.

Dan vieren we echt een feest!”

anderhalf jaar, ging er een brief naar Wouter

decennialang op een bepaalde manier deed

langrijk is. Kantelen betekent namelijk ook

Bos en de bestuurder van Zilveren Kruis-

anders invullen. Onvermijdelijk , ook door de

´samen kijken hoe het beter kan en taken

Achmea. Zij spraken samen en gingen vanuit

technologieverandering die zo hard gaat, dat

overnemen als dat nodig is´.

“Waarom zijn er zoveel leraren overspannen?´

Veranderen doet zeer.
Mensen zijn lui en
verandering kan verlies
van status tot gevolg
hebben.

Omdat ze verplicht mee moeten in het overgeorganiseerde systeem. Dat kost de samenleving veel geld. We moeten de fabrieken
ontmantelen. Kleinschalig is bewezen beter
en leidt tot meer werkplezier. Over tien jaar
roept je zelfrijdende auto tegen je dat je vroeger naar bed moet, omdat je er niet fris bijzit.
Metingen gaan via diagnosetools en robots.
Artsen en bijvoorbeeld ook automonteurs

