
 

 

 

 

 

Theo Kersten is OR-lid en vice-voorzitter van OC Extern III. Hij werkt als kinderverpleegkundige. 

NA MIJ NIET DE ZONDVLOED 

Gisteravond was er de Genneper gemeenteraad en vandaag heeft hij vóór de middag al een appeltaart 
gebakken – zijn dochter Marlou is jarig – ettelijke telefoontjes beantwoord en een interview gegeven voor de 
OR-column. Straks rijdt hij naar het RadboudUMC voor de OR-vergadering. Wordt u al moe? Theo zelf soms 
ook een beetje, en zijn vrouw vraagt hem af en toe met wie hij eigenlijk getrouwd is: met de PvdA, de OR, zijn 
werk of met haar. ‘Met allemaal een beetje’, antwoordt hij dan, ‘maar met jou het meest!’ 

‘Ik ben behoorlijk maatschappelijk betrokken en ja, dat kost tijd. Op zich is dat geen probleem, zolang je je 
agenda heel gedisciplineerd bijhoudt en ook weet wanneer je ‘nee’ moet zeggen. Dat laatste leer ik vooral de 
laatste jaren, omdat ik naast al het andere zitting heb genomen in de OR. Mensen hebben me wel gevraagd 
waarom ik niet terugtrad uit de OC, nu ik “ook nog eens” OR-lid ben, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben gekozen 
voor een bepaalde periode en dan trek ik me niet halverwege terug. Half werk leveren, is ook geen optie. Als er 
over een half jaar weer verkiezingen zijn, ga ik een keuze maken: of de OC, of de OR.  

Kiezen was van meet af aan de insteek, maar een fietsvakantie in Andalusië heeft me nog meer van de noodzaak 
overtuigd. Samen met een vriend beklom ik berg na berg en terwijl de pedalen hun omwentelingen maakten, 
had ik veel tijd om na te denken en dingen op een rijtje te zetten. Waar gaat mijn hart sneller van kloppen, vroeg 
ik mij af. Van eerlijk delen, in geld, kennis en kunde. Met oog voor de toekomst, maar vooral ook met een blik 
over mijn schouders: lopen daar mensen die ik de hand kan reiken om hen verder te helpen? Hulp van anderen 
heeft mij gebracht waar ik nu ben en het zou niet in me opkomen om nu te denken ‘Na mij de zondvloed ...’ We 
moeten het samen doen, in het leven en in het werk. En bij voorkeur op een positieve manier. Je hoeft het niet 
altijd met elkaar eens te zijn – niet in de OR, niet op de werkvloer of waar dan ook – als je maar samen zoekt 
naar een weg die voor iedereen acceptabel is.  

Voor die gulden middenweg moet je soms een zijpad inslaan of even in een parkeerhaven wachten tot de tijd rijp 
is. Vroeger vond ik dat nog wel eens lastig, inmiddels weet ik dat een iets andere route of het verstrijken van de 
tijd in ons gezamenlijk voordeel kunnen werken. Als voorbeeld: het RadboudUMC is een groot ziekenhuis en dus 
soms wat log. Datzelfde geldt voor de medezeggenschap: de slagvaardigheid is minder groot dan de OR en de 
zeven OC’s misschien zouden willen. Daarom ben ik voorstander van een kleiner aantal medezeggenschappers. 
Maar een enquête laat zien dat de meerderheid - met wat aanpassingen - wil doorgaan in de huidige omvang. 
Met zo’n besluit kan ik prima leven, omdat we samen kritisch hebben gekeken naar wat we doen, wie dat doen 
en hoe we dat doen. De schaalverkleining die ik voorsta is er niet gekomen, maar ik sta helemaal achter de 
aanpassingen waartoe wél besloten is.  

Kijk, wat voor mij belangrijk is, is dat de ‘mist’ nog verder oplost. Medewerkers weten dat er achter de nevel iets 
gaande is, maar wat precies? Dat weten ze niet. En hun gebrek aan zicht op de weg zorgt voor onrust en 
gemopper in de wandelgangen. Waar begrip ontstaat, verstomt het gemor. Want verdorie: we werken toch in 
een prachtig ziekenhuis, laten we de negativiteit in de kantlijn uitbannen en samen actief de koe bij de hoorns 
vatten. Er is geen betere manier dan die om onszelf te verzekeren van klantvriendelijkheid, een fijne 
werkomgeving en werkgelegenheid. Dus vooruit: samen verder!’ 

Wilt u reageren op deze spotlight? Mail dan naar OR@OR.umcn.nl 
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