
Bevriezen van het beweeglijke:
Zin en onzin yan prestatie-indicatoren binnen de Rijksoverheid

Bijdragevan Drs. D.P. Noordhoek aan de Managententdag Rijludienst 1999,

§essie D: de Rijluoverheid als prestatíegerichte organisatie.

De kem van mijn bijdrage aan deze 'managernentdag' is dat prestatie-indicatoren een

welbewuste versimpeling en bewiezing van de werkelijlJreid zijn,met als doel het
brengen van dynamiek in dilemma-achtige afwegingsmomenten. Met het oog op de

gewenste discussie doe ik mijn best te provoceren.

Wonderbaarlij ke prestaties
Het is wonderbaarlijk waar we toe in staat zijn. Ooit kreeg ik tijdens een werkbezoek
twee grote computerschijven in mijn handen geduwd. "KljH', zei de directeur, "in
deze schijvenzitalle informatie opgesloten die nodig is om een F-16 straaljager te

laten vliegen. Als je een F-16 op de landingsbaan zet, dan weegt zo'n machine een

aantai ton. Zou je deze schijven uitprinten op A-4 papier, dan zou dat een berg papier
vorïnen die al gauw drie keer zoveel weegt als die hele machine." Fantasfisch, zo
dacht ik. Wij zijn als mensen dus in staat om een enonne berg papier vol rnet tekens
en cijfers om te toveren in een apparaat dat we met behulp van een paar vingers
kunnen laten vliegen door de lucht en waarmee we veilig kunnen stijgen en landen.
Als je er goed over nadenkt is dat een geweldige prestatie en het is een prestatie die
wordt gelevercl door mensen die als militair werkzaam zijn voor de overheid of als
vliegtuigbouwer vooral bezigzijn als toeleverancier van die overheid. Wat nou slecht
imago? Het is dornweg fantastisch waar die overheid toe in staat is.
Tegelijk is diezelfde overheid er wel toe in staat om te vergeten tijdig een actuele
wegenkaart van Belgrado te kopen zodat per ongeluk door zo'n zelfde straaljager de

Chinese ambassade wordt getroffen in plaats van een opslagplaats van het leger. Op
zo'n moment verandert het imago van een staat ook even in een rokende ruïhe.
Vreemd eigenlijk hoe snel zoiets zich tegen de overheid richt. Het beeld dringt zich op
van de Bijlmerenquëte. Opvallend hoe zoiets uitmondt in een aanklacht tegen de
werkwijze van de overheid in plaats van een aanklacht tegen de onveiligheid van het
particuliere vliegverkeer. El Al blijft buiten schot. De overheid slaagt er vooral in
zichzelf telkens weer in de eigen voet te schieten. Geen wonder dat er welhaast
wanhopig wordt gezocht naar manieren om greep te krijgen op dat imago, tot en met
prestatie-indicatoren. Of prestatie-indicatoren daarvoor het geëigende middel zijn is
bij voorbaat de waag, maar het zoeken naar prestatie-indicatoren geeft het zoeken aan
naar manieren om greep te krijgen op die onvoorspelbare, risicovolle omgeving
waarin overheidsdiensten moeten opereren en waar de Rijksovetheid middels haar
beleid vat op moet zien te krijgen. Het moet beter, de lat moet hoger, de prestaties
moeten zichtbaar worden gernaakt.

Het komt niet uit het bedrijfsleven
Het is niet voor het eerst dat prestatie-indicatoren om de hoek komen kijken. Het is de
eerste van een reeks misvattingen rondom het begrip prestatie-indicatoren dat het
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hierbij om een fenomeen zou gaan dat aÍkomstig is uit het bedrijfsleven. Prestatie-
indicatoren kunnen rechtsheeks worden teruggevoerd naar trends als 'Management By
Objectives' en andere laeten uit de jaren zestig en zeventig, toen het marktdenken
allesbehalve overheersend was. Management By Objectives zelf komt uit de
Verenigde Staten, waar het op het Pentagon werd ingevoerd door de toenmalige
minister van Defensie onder Kennedy, Schlesinger.Deze kwam weliswaar daarvoor
van de autofabrikant Ford vandaan, maar hd had het vak weer tijdens de oorlog
geleerd in allerlei overheidshoedanigheden.
Het werken met prestatie-indicatoren is dus op zich geen marktfenomeen, eerder het
tegendeel. Waarom zouden we dan teruggaan naar iets wat in het verleden kennelijk
ook niet overtuigend heeft gewerkÍ? Dat is te simpel. Wat er wel is veranderd sinds de
tijd van Management By Objectives is de omgeving. Er is zoveel meer beweeglijkàeid
en complexiteit in de omgeving van het openbaar bestuur gekomen, dat het veel meer
dan in het verleden nodig is heel geskuctureerd te zoeken naar informatie waarop je
kunt koersen, wat als een kenmerk van prestatie-indicatoren mag worden beschouwd,
daarover straks meer. Dit verschijnsel raakt het bedrijfsleven en overheid op zich even
hard, maar anders dan het bedrijfsleven is de overheid niet in staat te grijpen naar
simpele prestatie-indicatoren als winstgevendheid en aandeelhouderswaarde, Een
bedrijf als Asea Brown Bovery kan het zich permitteren om een oneindigaantal
werlonaatschappijen aan te sturen vanuit een klein hoofdkantoor omdat het niets meer
maar ook niets minder waagf. dan een paar keiharde ratio's rondom de bedrijfsvoering.
Daarop wordt gestuurd en niets anders. Binnen de overheid zott dat om goede redenen
ondenkbaar zijn. Afwegingen van algemeen belang en inschattingen van politieke
risico's maken dat er met veel meer rekening moet worden gehouden dan bijvoorbeeld
alleen de onderuitputting van een budget. Tegelijk is het echter niet meer zo dat alles
in het schemerduister kan worden gehouden. Er zijn veel mensen binnen de overheid
die op voorhand tegen prestatie-indicatoren zijn omdat hetze de flexibiliteit zou
onhremen om in te spelen op de waan van de dag. De prestatie die op de ene dag
verlangd wordt kan op de andere dag weer een heel andere zijn. Dan is het niet in het
eigen belang om zich teveel vast te leggen op bepaalde prestaties. Dat klinkt rationeel,
maar dat is het uiteindehjk toch niet. De overheid is geen gesloten systeem, waarbij
men zichzelf eindeloos de maat kan nemen, de ene keer zus en de andere keer zo. Er is
wel degelijk een druk om zich naar buiten toe te verantwoorden en zich daarin
consistent te tonen. Een deuk in het imago is de minste straf die men kan krijgen als
men voorbij gaataan gerechtvaardigde verwachtingen in de samenleving.
Zo simpel en eenduidig als in het bedrijfsleven kan het inderdaad niet, maar doorslaan
naar de andere kant is er ook niet meer bij.

Waar hebben we het eigenlijk over?
Hier komt een poging tot omschrijving, die gelijk een indicatie geeft van het vluchtige
van prestatie-indicatoren.
Laat ik niet direct een formele omschrijving geven, maar starten met een voorbeeld.
Geen standaardvoorbeeld, zoals de paspoortverstrekking, maar iets van een andere
orde. Als je een gevangenisbewaarder waagt wat de 'norm' is als het gaat om het
aantal zelfdodingen, dan is het antwoord simpel: nul. Meestal voldoet de realiteit
gelukkig aan de norïn, maar niet altijd en dan ontstaat de discussie. Soms kan er een
jaar zijn dat er meerdere zelfdodingen zijn of pogingen ertoe. Dan blijkt opeens 'de'
norïn een bijvoeglijk naamwoord te krijgen: 'de maatschappelijke' norïn. Het aantal
zelfdodingenzal in een gevangenis waarschunluk lager zijn dan in de normale
maatschappij, maar uit te sluiten zljn ze nooit. Maar het mag natuurhjk niet te vaak
voorkomen. Stel dat er in een jaar vijf pogingen zijn geweest en twee zljn er gelukt,
dan zou het een 'prestatie-indicator' kunnen zijn om het aantal van twee terug te
brengen naar een, want helemaal terug naar nul kan onrealistisch zijn. Voorwaarde om
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dat te kunnen zeggen is het gedurende langere tijd verzamelen van informatie die op
het aantal pogingen tot zelfdodingen befrekking heeft, anders is het een slag in de
lucht. Dan hebben we gelijk al een probleem, want meestal is er niets aan de hand en
iedereen heeft een ongelofelijke hekel aan 'onnodige bureaucratie'. Omdat het hier om
iets gaat dat en zeldz.aam, publiciteitsgevoelig en echt ingrijpend is voor de
gevangenisinrichting zullen er op dit vlak wel cijfers worden verzameld. Er is dus een
basis voor een prestatie-indicator. De verschuiving van twee naar een geslaagde

zelfdoding zou dus een prestatie-indicator kunnen zijn,te toetsen door eanjaar later de
feitelijke prestatie te meten. Dat lijkt sirnpel genoeg. Of het werkelijk als een prestatie-
indicator werkt is echter de waag. Het halen van die prestatie-indicator hangt namelijk
af van de samenhang in talloze maatregelen en een constante alertheid aan de zijde
van de medewerkers. Het is in de praktijk ernstig de waag of medewerkers rondlopen
met de gedachte 'we moeten de prestatie van twee naar een terugbrengen' en of dat
zou helpen. Het is ook de vraag of een departement of hoofdkantoor echt kan sturen
op het doorbreken van de nulnorm van geen zelfdodingen. Direct ingrijpen is zelden
mogelijk, want ook aan de top weet men uiteindeldk wel dat de dagelijkse
werkelijkheid van een inrichtingniet zo makkelijk valt te beïnvloeden. Als er al sprake
van sturing is, dan vooral indirect, door te inspecteren, door aandacht te wagen, door
richtlijnen te geven en dan maar te hopen dat ze worden nageleefd. Kortom; het woord
prestatie-indicator heeft in de praktijk niet de harde kant die het suggereert. Het woord
prestatie geeft vooral een streven aan, het woord indicator geeft een kengetal aan of
een klein stukje sleutelinformatie waar het streven op is gericht. Niets meer, niets
minder.

Meer misvattingen.
Het formuleren van prestatie-indicatoren wordt vaak verward met het verzamelen van
informatie. Het is veel meer en tegelijkveel minder dan dat.Informatie is er eigenlijk
al genoeg binnen de overheid. Eerder teveel dan te weinig. Het is als bij die dame aan
boord van de Titanic nadat het op een ijsberg was gelopen. Met een glas whis§ in de
hand komt ze aan dek, overziet de situatie en zegt dan: "I asked for ice, but this is
ridiculous". We verzamelen ons wezenloos, maar slechts heel zelden leidt dat tot het
soort (statistische) informatie waar je echt iets mee kan. In Groot-Brittannië is recent
het Cabinet Office benchmark project van start gegaan en het hele project blijkt één
grote worsteling te zijn om de relevante informatie op tafel te lcrijgent.
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Wat men wel heeft is een ruwe vergelijking van de manier,traarop een groot aantal
overheidsdiensten hun eigen inzet en resultaten in beeld brengen, gegroepeerd langs
de lijnen van het EFQM-model, in Nederland bekend als het model yan het Instituut
Nederlandse Kwaliteit.

Het is bijzonder interessante informatie, maar echte prestatie-indicatoren genereert het
niet, want daarvoor ontbreekt nog te zeer de'kalibratie'; elke organisatie bedenkt haar
eigen manier om haar prestaties te wegen. Het meest opvallende is eigenlijk nog dat
overheidsdiensten zíclvelf niet lager blijken in te schatten dan hun collega's in het
bedrijfsleven en dat relatief nog beter lijken te doen dan verzekeringsbedrijven. Over
imago gesproken.
Prestatie-indicatoren worden ook vaak in verband gebracht met sturingsdiscussies en
de mogelijkheden om overheidsdiensten beter te controleren. Ook dat zal in de
praktijk doorgaans een misvatting blijken. Er zijn eigenlijk maar een paar momenten
waarop kengetallen of andere sleutelinformatie even de status van een prestatie-
indicator laijgt; bij het formuleren ervan, bij het wijzigen eryan en incidenteel bij het
veranderen ervan. Voor het grootste deel van de tijd vallen prestatie-indicatoren terug
naar de status van informatie; iets wat je leest - of niet, iets waar je over nadenkt - of
niet. Elke echte poging om een prestatie neer te zetten, wordt onmiddellijk onderwerp
van discussie. Denk aan de geluidsnormen van Schiphol, denk aan het aantal
asielzoekers dat mag binnenkomen; geen enkel cijfer houdt stand als het vanuit het
licht van verschillende belangen bekeken wordt. Sturen op die cijfers is als het sturen
van een auto met een dolgeworden sfuurbel«achtiging.

Het gaat om het proces
Is het dan zinloos om je op prestaties, c.q. prestatie-indicatoren te richten? Natuurlijk
niet, het komt weer aan op de manier waarop. In mijn ervaring is het proces van het
identificeren van prestatie-indicatoren minstens zo belangrijk als het gebruik van de
prestatie-indicatoren zelf. Dit geldt des te meer als er tegelijk ook sprake is van een
perspectiefwisseling, met name als het gaat om een wisselingnaaÍ het perspectief van
de burger als klant.
Eigenlijk praten we hier over de essenties van kwaliteitszorg. En die essenties zijn niet
te vinden in kwaliteitshandboeken of normenstelsels. De essenties van kwaliteitszorg
komen neer op het vinden van consensus over wat men wel of niet verstaat onder een- bepaald begnp, wel ofniet goed vindt aan een bepaald product ofdienst. Vy'at voor de
één een bijzondere prestatie is, is voor de ander de normaalste zaak van de wereld. De
medewerkers van een inrichting die gelukkig kunnen zijn met het feit dat er in een jaar
geen zelfdodingen zijn geweest omdat die trjdig onderkent zijn, mogen van het
publiek een schouderophalen verwachten omdat dit niet meer is dan minimaal
verwacht mag worden. Sterker nog; menigeen in het publiek zal zeggen, of wellicht
denken, dat een paar misdadigers minder in de samenleving geen slechte zaak hoeft te
zijn.

Praten over prestaties
Discussie over prestaties en prestatie-indicatoren kan dat aliemaal zichtbaar maken. In
het geval een inrichting niet aan de prestatie-indicator van nul zelfdodingen voldoet
hjkt dat helaas al snel een discussie die zich zal afspelen in de media en de
verjaardagsfeesdes, maar zelfs op dat niveau hebben inrichting, hoofdkantoor en

departement zin bij een discussie over wat nu eigenlijk de afspraken zijn om
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zelfdoding te kunnen onderkennen enzo mogelijk voorkomen. Op talloos veel andere
fronten is die discussie nog veel malkelijker mogelijk en zinvol.
In de afgelopen acht jaren heb ik mij intensief bezig gehouden met het verschijnsel
'kwaliteitshandvesten'. Ik moet bekennen dat ik na de inkoductie ervan in 1991 de
verwachting had dat op korte termijn alle Nederlandse overheidsdiensten over zo'n
handvest zouden beschikken. Het is niet gebeurd. Er zijn best momenten geweest dat
ik zo teleurgesteld was door het beperkte aarrtal organisaties dat er aan begon dat ik
aan mijzelf begon te twijfelen en dacht dat ik het verkeerde medicijn had
voorgeschreven voor publieke dienstverleners. Maar zo zithetniet. Inmiddels heb ik
al vele keren meegemaakt wat er gebeurt als je een organisatie stimuleert om na te
denken over hoe ze hun prestaties leveren in de ogen van de klant. Elke keer blijkt het
weer een eye-opener Íe zijn. Een echt moment van ontdekking en de start van het
plezier krijgen in de eigen prestaties. Tegelijk snap ik maar al te goed dat het nog een
grote stap is tussen het formuleren van een handvest en het publiceren ervan. It takes
two to tango. Recent is het kwaliteitshandvest van de Informatie Beheer groep
gepubliceerd. Het allergrootste nut van het handvest is absoluut de omkering geweest
die het binnen de organisatie heeft gegeven van een organisatie gericht op
wetsuitvoering naar een organisatie gericht op studenten en andere klanten. Een bijna
net zo belangrijk neveneffect is te zien geweest in de relatie met het ministerie. Een
kwaliteitshandvest is primair de eigen verantwoordelijl*reid van een dienst, zeker in
het geval van een zelfstandig bestuursorgaan. Maar het valt de ambtènaren van het
departement niet kwalijk te nemen dat zij zich af hebben gewaagd welke
Kamerwagenzij op het bord l«rjgen als de dienst niet aan haar eigen normen kan
voldoen. En trouwens, wie mag er betalen voor de uitbreiding van de
centralecapaciteit als de norm voor telefonische richtlijn niet bereikbaar blijkt? Toch
kiest het departement er uiteindelijk voor de komst van het handvest te verwelkomen
en er, als het te lang hjkt te gaan duren, om te gaan wagen. 'Waarom? U zou het ze zelf
moeten vragen, maar het is natuurlijk een hele zichtbare manier om te laten zien dat de
werking van de studiefinanciering verbetert en dat de problemen kennelijk al zo ver
achter de rug zijn dat een handvest mogelijk is. En, last but not least, het ministerie
heeft het handvest ontdekt als een manier van outputsturing op afstand. Ze mogen er
rustig vanuit gaan dat het niet halen van het handvest eerst en vooral een stimulans zal
zijn voor de dienst om haar prestatie te verbeteren. Kortom; door een vergroting van

_ de responsiviteit van de IBG wordt uiteindelijk de betrouwbaarheid gediend.

Betrouwbaarheid en responsiviteit
Beiden, betrouwbaarheid en responsiviteit, zijn voor mij de meetlatten waarlangs het
verïnogen tot zelfsturing voor onderdelen van de Rijksoverleg mag worden gelegd.
Maar niet als één-dimensionele termen. Betrouwbaarheid is een term die in de praktijk
vele gradaties kent. Betrouwbaarheid kan blijken uit de afwezigheid van incidenten,
een negatief criterium, maar betrouwbaarheid kan bijvoorbeeld ook blijken uit de
aanwezigheid van een inspectieoÍgaan ofde toetsing van een proces door een
certificerende instantie, allemaal positieve criteria. Responsiviteit kan ook op veel
manieren worden ingevuld. Sommige organisaties zijn al blij met een
klachtenregeling, ook al is het niet meer dan een papieren tijger. Responsiviteit kan
wellicht nog veel beter blijken uit het veÍïnogen van overheidsorganisaties om het
soort trendmatig onderzoek te doen onder de belanghebbenden in haar omgeving dat
daar pro-actief, vooruitkijkend op kan worden 'gestuurd', om dat fraaie woord toch
maar te §ebruiken.
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In een recent onderzoeÉ heb ik beide begrippen nader systematisch mogen invullen.
Inhoudelijk komt het er op neer dat, geredeneerd vanuit het perspectief van een
sturend orgaan, in het bijzonder een departement, een aan te sturen organisatie meer
'recht' heeft op zelfsturing naar mate het meer systematisch werkt aan haar
betrouwbaarheid en haar responsiviteit. Zotder nadere toelichting wordt hieronder een
schema gepresenteerd hoe veel van de instrumenten die op een dag als deze de revue
passeren ingepast kunnen worden in deze benadering. V/el is hetzaak een enkele
conclusie te fuelften, alvorens dat concreet te maken met een voorbeeld. Het begint
met een constatering. De constatering is"dat in de praktijk van de rijksoverheid het
overgrote deel van de activiteiten gericht zijn op de betrouwbaarheid en dan in een
uitgesproken enge zin;het woord'eng' in de dubbele betekenis gebruikend. De
activiteiten van inspecteurs, toezichthouders, accountants, controllers en anderen zijn
bijna allemaal gericht op het hoekje linksonder, gericht op het voorkomen van
incidenten, het verzamelen van basisinformatie en het blussen van brandjes. Daarbij is
de conclusie makkelijk te trekken dat het aspect betrouwbaarheid het aspect
responsiviteit zvvaar overheerst. Een tweede conclusie is, dat veel van de instrumenten
die worden gehanteerd om daar wat aan te doen - van government governance aan de
bekouwbaarheidszijde en kwaliteitshandvesten aan de responsiviteitszijde, ten minste
één fase verder worden ingezet dan waar de meeste overheidsdiensten zich bevinden.
Met andere woorden; veel van die instrumenten zullen waarschijnlijkmislukken
omdat ze te ver voor de troepen uit worden ingezet. Tot slot dan een conclusie inde
voÍïn van een stelling: het is mijn overtuiging dat een hoger niveau van
bekouwbaarheid alleen maar kan worden bereikt door de mate van responsiviteit te
vergroten. Veel van de maatregelen die nu worden bedacht in de sfeer van toezicht en
conhole zijn inde kern meer van hetzelftle en maken de speelruimte voor echte
effectiviteit van de Rijksoverheid alleen maar kleiner. Een meer responsieve overheid
is de enige manier om dat te doorbreken en op de langere termijn de enige manier om
het imago van de Rijksoverheid te versterken.
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wint een overheidsinstelling het van het direct concuÍïerende bedrijfsleven! Als dat
niet werken aan het imago is dan weet ik het niet meer.
Wat schetst de verbazing als na eindeloos soebatten er in de l«ant het bericht
verschijnt dat het paspoort niet langer meer via de gemeente zal worden versffekt maar
dat dit cenkaal zal gaan gebeuren. De reden mag in het verlengde van de
paspoortenquëte bekend worden verondersteld; de fraudegevoeligheid van het
paspoort. Natuurlijk moet de veiligheid van de paspoortverstrekking worden
gewaarborgd, maar zeker vanuit het perspectief van het imago van de overheid lijkt dit
een bij uitstek niet-rationele beslissing. De nu al hoogst zeldzame fraudegevallen
vallen in het niet tegen de honderdduizenden Nederlanders die per jaÍr een paspoort
aanwagen en nu een directe verslechtering in de dienstverlening zullen meenemen.
Het besluit is een prachtig voorbeeld van een 'bias' van de centrale overheid in de
richting van betrouwbaarheid - en dan op het niveau van de incidentgevoeligheid - en
een uiteindelijk niet meewegen van de responsieve kant van die overheid.

De 3u dinsdag in mei
Hoe zal dat gaan als de Tweede Kamer haar controlerende taak sterker gaat oppaliken
op de 3'dinsdag in mei? Het goede van het nieuwe initiatief is dat de cirkel er veel
beter door wordt gesloten. Het past perfect in de klassieke kwaliteitsgedachte van
'plan, do, check, act' (de zogenaamde Deming-cirkel) om de confuole op de
jaarverslagen structureel ter hand te nemen. Zeker als men dat op gerichte wijze doet,
door een aantal speciÍieke thema's bij de kop te nemen, is er een goede kans op een
geslaagd begin van deze operatie.
Zorg is er ook" Die zorg schuilt heel praktisch in het werk dat het met zichmee zal
brengen en dat een nog grotff beslag zal doen op de al beperkte ambtelijk capaciteit.
De grootste zorgzit echter in het effect dat er van uitzal gaan om nog harder de
betrouwbaarheid te gaan benadrukken ten koste van de responsiviteit. Die
betrouwbaarheid zou dan wel eens zo benadrukt kunnen gaan worden dat het blijft
steken in een primitief voorkomen van incidenten door alles dicht te timmeren met
informatie wat maar dicht te timmeren valt: "dan zijn we immers ingedekt."
Echte verhoging van de betrouwbaarheid valt alleen maar te bereiken door verhoging
van de responsiviteit. De verhoging van de gevoeligheid voor de omgeving en de
prestaties die daar moeten worden geleverd geven ook de kans om de activiteiten
gericht op de betrouwbaarheid te richten op de essentiële informatie. Informatie die
daarmee echte informatie geeft over de prestatie.

Het is als het beetpakken van water
Denken aan een meer prestatiegerichte Rijksoverheid is denken aan een rijksoverheid
die haar eigen verandering denkÍ te kunnen beheersen. U bent hier als managers
binnen de Rijksoverheid en misschien deelt u met mij de ervaring dat het veranderen
van een overheidsorganisatie is als het vastpakken van water;je wordt nat en het
druipt van je handen af, maar je hebt er niet echt greep op. De enige manier om daar

wat aan te doen is door het water even te bewiezen. Dat is wat je doet met prestatie-
indicatoren, in de vorm van kwaliteitshandvesten of iets anders. Je bewiest de

werkelijkheid door uitspraken te doen over wat je wenst te bereiken. De bewiezing
Iukt het beste als anderen met je meedoen. Pas dan ontstaat een blok ijs dat echt wat
voorstelt. Tegelijk weet je dat het grote nadeel van een blok ijs het feit is dat het koud
is en in z'n koudste vorïn soms prjnhJk bhjft kleven aan je huid. Je wordt er dus niet
warrn van en soms doet het pijn. Gelukkig is het zo dat op het moment dat je ijso
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blootstelt aan de buitenlucht het normaal gesproken begint te smelten. Zo is het ook
met prestatie-indicatoren; onmiddellijk na het formuleren ervan begint de

werkelijkheid erachter te smelten. Maar als het goed is heeft u als slimme manager uw
doel dan al bereikt; even duidehjkheid over waar het naar toe moet gaan. Ik wens u
heel veel succes met het tijdelijk bewiezen van het beweeglijke.

Peter Noordhoek is directeur van Northedge b.v. te Gouda.
lloor informatie: 0182 - 684545. E-mail: northegde@compuserve.com.
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