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Interview: BOB VAN DER VELDE

vaak moeilijk is om vol te houden. Ookkomen
er taken bij zoals woninginrichting en stagebegeleiding.

Wim Nederveen is sinds 1981 Hoofd Ci-

Hoe verloopt de kr>rrirnunikatiebinnen.de or-

(120 perroneelcleden).
I

I van huisepenv veld
geven, ge-

,

Dit is een

sterk mahet voortHuishoudiet alleen
heeít een
rbereideniet LHNO,
inzicht uit
is dat de
~rnstiabeior d; be-

1

J

B".
*;

l

,.

voor te zorgen dat er zo min mogelijk ont$lagen vielen. Wanneer we nu extern werven,
dan zoeken we niet in een bepaalde groep. We
hebben ook een tijd gewerkt met W.V.M.-ers
(werkverruimende maatregel-BvdV). Deze beschouwen we ook als interne kandidaten. Het
is voor beide partijen plezierig als ze na een interne sollicitatie in onze organisatie kunnen
blijven. Verder is er in de CD nogal wat ruimte
voor ongeschoold en laaggeschoold personeel. Daarvoor is een ruime markt.
Waar let u bij sollicitanten op?
In de eerste plaats ben ik niet de enige die
eisen stelt. Het afdelingshoofd doet daar in
mee. We letten vooral op de inpasbaarheid. Of
de kandidaat past in het team. Heeft de kandidaat bepaalde vaardigheden, dan is dat meegenomen, alhoewel we vinden dat we ze in
sommige gevallen zelf het beste kutwen opleiden. De attitude is echter het belangrijkste.
Hocbedoelt u dat?
Om het wat formeel te zeggen: het grootste
deel van het produkt "zorg" van het zieken@@@ ontstaat in de dienst- en zorgverlening
uWlor.dekliënten. Ook voor de P.R. van het huis
erhoor de onderlinge relaties is de houding
belang. Het is het moeilijkste aan te leren,
&?&r, bilvoorbeeld voor de receptie en voevan essentieel bilang.

@#l&$istenten

kun je aan ruilen van banen denken. Ook een
vorm van motiveren lijkt me, is om zoveel mogelijk te delegeren. Dat geldt voor mij, maar
zeker ook voor de afdelingshoofden.
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Hoe is het met uw motivatie voor het! CDwerk?
Oh, prima. Het werk blijft voor mijn een grote
uitdaging.
Wat vindt u van uw vooropleiding. Gaf die genoeg startbekwaamheid?
Ik denk dat mijn vooropleiding onvoldoende
was om direkt in deze baan te stappen. Gelukkig heb ik ervaring op kunnen doen als assistent HCD. Maar zelfs na een behoorlijke werkervaring was het toch moeilijk om als HCD
hier te starten, direkt na de fusie. Je leert veel
op het werk, als je daartoe bereid bent.

U vertelt het alsof u dat alles zelf heeft moeten
leren. Werd daar i n uw opleiding dan niets aan
gedaan?
Nee hoor, dat bedoel ik niet. Tien jaar geleden
werd aan de theoretische kant van personeelsbeleid en personeelszorg wel wat gedaan. De
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