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MaxvanWeezel
Nieuwe regentenkliek

I D de kerstvakàDtie eindelijk tijd gebad

I om alle verkjezingspros
I totz telezeD.Vcrassing:!ergelekenmct
de oppetalakkigecanpagnesvallen ze rerze
nee. zo blijken d€ progrrÍrmàcommissies
grondig ic hebben Dàgedacht over de grole
kwaal die Nederland teistert de bureaucra
ten en mamgers die ove.aL op de stoel van
de p.ofesionàls zi jn gaàn zirten-

Het verst gaat de wD. De ljberalen beplei
ten dat scholen enziekenhLti2€n nog maar
lijhieD procentvaD bun budget aaD rnaDa
gers en àdministrateurs moSen besteden.
De reÍ van her geld is bedoeld voor meer
hàrden aàD het bed en meer leràren voor
de klas. ookde andefe partijen betogen dat
aan idtante regelzucht €en hah moet wor-
dcn tocgeroepen. Het cDÁ legt de nadruk op
'minder managementlagen binnen de de
paÍtemente n'. De PvdA sch.ijitdat minde.
conrfolfrcaks en mcer doeDeÍs nodig zijn:
'Dit kan worden bereikt door de ondeMij
zers,verple€gkundigen, deambr€narenvan
de reclnssernrgcn dc polirieagenten meer
vert.ouwen en nee.vnjheid te geven. De af
gelopen 

'aren 

hebben deze p rofess ionals te
weinig ruinne gekregen door te veelregels
voorat en re veel toezichtàchteraf-'

De ch.nrenu nie wil m inder beleidsamb-
tenàren. croenlinks belooÍt dat'de over
vloed àà. nrànàgers, di.ectiesenexternead
viseuB \vordr teruggedÍongenr Agent€n,
l.fafcn cD v.rplegeB moeren ruimre krii
gen on hun echte wertte doen.'

Kcn.elijk is het tor DcnHàagdoofgedron
gen datlorige kabinetren erverkeerd aan
hebbeD gedaào ber landoptezadelen met
hondeÍdduiz€nden b€leidstunctioÍnrissen,
manà9e6, Iocrichthoudc6 cn àdviseurs die
de gewon€ buryef nauwl€trendopdevingers
kijker Voo.àl d€ sen1ioverheidssector (ge.
zondheidszo'€en ondc$i jt is doordenrtro

ductie van standaaf dprorocoUen, moniror
syÍemen en modeLlen om de in- en output
vaD!ícrknemers te mercn iD cen surreàlisti
schewereldvemnderd-Medewerke.s zijn een
groor deel vàn hun tijd lwijl nan vergàderen
en overleggcn.AaD hun ooNpronkeliiketaak
komen ze nietmeertoe. celukkiger woden
ze niet.Vakmensenvoelenzich gelrceion€erd
door màDage6 die hcn nietin buDwààrde
laten. Vemeemdingen aparhie zjjn het ge
volg sedoren als zoÍg en onderwijs zil'r bof-
leveranciervan WAO'ers en verroegde uit
t.ede6 geworden. Alle redeD voo. de politiek
om daarverànd€Íingin (e breng€n.

Belere dicn !tverlen ing, mi Dder mÀnage
meni:aan nijis de roep daarom volop be
íeed. Lerder schreef ik over nijn dochrer
die aàn ànorexià lijdt. Dit Dajàar brak mijn
moede.haarheup. Nou,dan loopje snel te-
gen de barricàden op die in hei kadervan
de beheeBingvan dc kosreD in de gezoDd
heidszo.g zijn opgeworpen- ceen gesprek
m€( eenpsychothe.ap€ut of di€tist€ zonder
voorafgaande to€stcmming vàD instanties
die zichtooien met namenals indicàti€com-
m iss ie' en 'indicàtie(€am', G.emia dic Dict
over één nacht iF gaan als ze over hulpver
Lenjngmoeten beíissen. De toegaDgtot d€
g€zondI€idszorgheeir nll€svarr een horden-
loopmerhÍrdcrnisscn.

IldeB is her nier andeÉ. Naaraanlei.ling
vnn de dood van de peulerSàvanrrn bericht
Her rarool over de jeugdzorg. De gemiddel
de sezinsvoosd blijk maareens ind€ zesw€-
keD indcgelegenhcid tczijn ccnbezoekaan
een probleemgeval te brengen. 'De restvan
de tijd gaat heen met overleg metaDdere
hulpveÍl€Ders en jnÍanties, he( regelen vàn
zakenvoorhel gerin cn hctinvullenvàDeen

Sroor aantal lormulieren. Een kennjs van
me is psychiate. HijattendeeÍt me op een
brief die dc vc rc niging dc vrije Proiè$ional

aan de Inspeciie voor de cezondheidszorg
heeft geÍuurd. De vereniging protesteert
tegen dc'vc.schuivingvar de zeggenschap
van de medÈche deslondigen naar de bu
reaucrniie'. overheid en veÍzeke.àars be-
moeien zich metallcs. Dc psychiat$s moe
teD zichvoorelkwhsewasjeverantwoo.den.
lntlmiderend en demotiverend, oof delende

E.ewieeretoekomtvandepoliriekepartij
en washetCDAd€ eerÍ€ diedeoverbu.eàu-
crariseriDgvan sectóreD als het ondeNijs
en de gezondheidszorg aan de kaak Íel
de. Het rijdschrift alirtíen /)e,no.rdrÀclre
Ve,len n'nge,r lier vorigc zomer dc hoogletz
renAdVerbnggeen Dorien Pessers en scbrij
ver Geen Mak aan h€t woord. Hu n conclusie:
de vakmàn wefd sreeds 

'neer 
verdtlkt door

de managers. Voo.alMak brakde stafover
de'gewidrtdoenefige nguren' die de direc-
tiekànrersvan scholen en ziekenhuizen had
clen overgenomen klaar om loopen door
t€ hàkken en de pÍotessionàls van hun be-
voegdhedeD re onrdoc n. [.r] 'nicuwc regen
tenldiek', noemde hij ze.

Uit CDA-hoelwerd ooh he! iniriniieftot
een conlerentie over beroepseer gehou
den (op 7 ap.il 2006 in Den Haag). Minisler
VeermaD l'an Landbouw schersle dnafccn
sotnbe. beeld vàD eeD maarschappij wàar
inde mensenvolstrektveNreemdwaren ge
raakt vàn hLrn lverk.V€enna
de Íilm Modem lim.r die charliechaplin
in 1916 over de toenmalige industrialise-
ring maakte. Nog àlrild àctueel, vond hij:
l{ls we zo doorgaan als nukrijgjeeen maat
s.hàppij waànn de ene helft van de men-
sen de nndeíe helft conÍolee rt.' cDA, PvdA
enChrislenUnie pleiten iD hunverkiezings
programmah alle die voor ontbureaucra-
tiseringvàn Nederlànd. Nu nog even docn,
Wouter, Ándré en lanPerer!

De toegang tot de gezondheidszorg heeft alles
van een hordenlooo met hindernissen


