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Hein van Ierset

Betere banen door beter management ?
Een andere visie op onderhoudsmanagement.
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ll'lllèlnd goed prtJsteen dan kun 1e hem
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headgreel"l.eeper en P<'ll goede t\'lll'Cde
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I omt ddQ rn. rlag Uil len•g •
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het CultUU!lPChJ11SChe hehL'Cr UIIIK'\teed
aan C.rOP.fii.'Woud Sp<Jn & Reueall! Het
gaat hser om 'rtmderwold', 'Lccuwl'n·
berqtl', 't-locmferclaaf', 0•' Amsterdèlmse·

'de M.r~sdu1m •u' C"n s1nd~ ~ nrt 'dP J touu~:
Banen slurtt:n doorqr1ans f!\!f1 ove: een-

komst ai voor een pe11ode van VIJf 1aar
Paul Sagtermdn\ • Jp ~unl tultuurtcchnrsch Wt!rk pas echt op ZtJn waarde
schatten over verloon v/Hl een aantal
1aar Dan heb je de eflec tl'n van het
weer ook verd1scontPerd Een gebru : ,._
Baan-management
n.~
o, 1·t u lt•rvrP.W Zlln echte•
11 al de d~rcl •hln d<' wf'rklililmtwden.
maar m·~r dP OPll'l. ot al~ u w•lt dt>
fdosof•e èKhter de v.Nklaamhedcn
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1e oo~ verantwoordr.lij~ bt>nt over liet
onc;erhoud Dat te hN hl'le omJ~>rhoud
prole~•onal~•!rt WIJ denken dat er on
zo'n manrer t.'i.'ll lwtr>r!' br1au contstaat,
maar het heeft. volqcr ~~ ons. ooi orgam-

liJk onderdeel van de over~komst IS
het aanstelfPn van een onpartiJdige per·
soon of 111$tclhno doe de l:wahtett moet
controleren Zo worrJt de kwahH!tt van
de Arnsterclrllllsc en lPt!hrliencfam-.e hiJ·
voorbeeld gecontroleerd door de~ TRI •

GRfENI([FPER

