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U werkt bij het Alfa-college in
Hardenberg of Hoogeveen of Groningen, hebt net les gegeven aan
een klierklas die niet linksom of
rechtsom wilde, een uur daarvoor
had u een aanvaring met een leidinggevende die vond dat uw team
beter moest presenteren en nu leest
u in uw krant dat de medewerkers
van uw school met plezier werken.
Dan krabt u zich wel even achter de
oren, verwacht ik, en denkt ondertussen: wat een waardeloze krant of

wat een waardeloze journalist, want
dat verhaal klopt niet. In elk geval
niet voor u.
Achteraf blijkt het geen eigen
verhaal van de krant te zijn maar
een persbericht, afkomstig van
de school. Een bericht dat in de
meeste gevallen klakkeloos wordt
overgenomen. Terwijl het wel
uitnodigt met een beetje kritische
blik te kijken. Want wat staat er
nou eigenlijk in het bericht? In de
eerste plaats dat 80 procent van de
medewerkers heeft meegedaan aan
een tweejaarlijks medewerkersonderzoek. Uiteraard uitgevoerd door

een onafhankelijke bureau, want
een directeur die in de personeelskamer roept dat degene die niét met
plezier werkt even moet gaan staan,
geeft geen betrouwbaar beeld. Een
extern bureau waarschijnlijk wel.
Maar als 80 procent wèl heeft meegedaan, betekent dit dat 20 procent
het is vergeten. Of heeft geweigerd.
Bijvoorbeeld omdat ze niet durven,
of te kwaad zijn, of het oninteressant vinden.
Die 80 procent die braaf het formulier heeft ingevuld heeft ervoor gezorgd, dat er beter wordt gescoord
dan twee jaar geleden. En boven

het landelijk gemiddeld. Maar hoe
hoog is dat dan? Is 10 procent van
de Alfa-medewerkers tevreden en
landelijk 8 procent? Of is 50 procent
blij? 70 procent? “Voor de kwaliteit
van ons onderwijs is het van groot
belang om goede, bevlogen en betrokken medewerkers te hebben”,
zegt Christien de Graaff, lid van
het College van Bestuur. Dat klopt,
maar dat geldt voor elke school,
elke instelling, elk bedrijf.
Goed beschouwd zegt het bericht
dus niks, zolang je niet weet hoe de
cijfers landelijk zijn, hoe de cijfers
van het Alfa-college zijn en hoe
de cijfers van bijvoorbeeld Wavin,

Saxenburg Groep, brandweer of
zwembadpersoneel zijn om te kunnen vergelijken. En de media nemen
het allemaal over. Of het nu de
regionale zender RTV Noord is of
de landelijke Telegraafsite Dichtbij.
Het wil overigens niet zeggen dat
het niét fijn werken is bij het Alfacollege. Misschien gaan de medewerkers aan het eind van de dag
wel huilend naar huis omdat ze niet
mogen blijven werken. Het is alleen
een slecht persbericht, dat ook nog
eens kritiekloos wordt overgenomen. Misschien een tip voor uw
instelling, club of organisatie?

Kortweg
Digitaal - Ouders kunnen voortaan
de geboorte van hun kind digitaal aangeven vanuit het RöpckeZweersziekenhuis in Hardenberg.
Via een iPad, aangeboden door de
gemeente, kunnen de ouders een
geboorteaangifteformulier invullen.
Repareren - Zaterdag 23 januari
wordt in De Koppel in Hardenberg
het eerste Repair Café van 2016 gehouden. Van 13.00 tot 15.30 uur kan
men hier voor herstelwerk terecht.
Jazz - De JazzClub Hardenberg
ontvangt zondag 24 januari in de
foyer van theater De Voorveghter
de Duitse formatie New Hot Club
de Ruhr. Het repertoire bestaat uit
nummers in de Gipsy Swingstijl.
Aanvang 16.00 uur.
Groen – De provincie Overijssel
zoekt 100 leden voor de publieksjury die 28 januari beslist welk
idee het best is om een groenere
omgeving voor kinderen te maken.
De winnaars krijgen 15.000 euro
voor hun idee. Juryleden zijn van
16.00 tot 20.00 uur in Zwolle in de
weer om tot een besluit te komen.
Reiskosten worden vergoed en er
is een buffet. Aanmelden kan t/m
25 januari via http://bit.ly/groenst
Veteranen – Indiëveteranen kunnen
maandag 1 februari om 10.30 uur
aanschikken aan de koffietafel van
de V.O.C., het ontmoetingscentrum
van de veteranen aan de Bruchterweg in Hardenberg.
Zwemmen – Een motie van CDAraadslid Max Bakhuis e.a. om
de leeftijd te verlagen voor een
bijdrage uit het Sportfonds van de
gemeente Hardenberg, is dinsdag
unaniem aangenomen. Als B&W
de kosten in de begroting weten te
verwerken kunnen ook kinderen
jonger dan 6 jaar zwemles krijgen.
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In het lied Helden van Herman van Veen komen de
volgende regels voor:
Er staan veel mensen aan de kant
En ze kijken rustig toe
De een heeft zeven kinderen
En de ander is doodmoe
Op 8 december 2014 keken vier passanten niet toe, toen
ze zagen dat een automobiliste na het inhalen van een
45-km auto de macht over het stuur verloor en terecht
kwam in de Lutterhoofdwijk in De Krim. Ze probeerden de vrouw en haar zoontje van anderhalf jaar uit
het water te halen, samen met twee politiemensen die
even later arriveerden. Ondanks verwoede pogingen is
het hen niet gelukt om de beide inzittenden uit de auto

te krijgen. Uiteindelijk moesten ze zelf uit het water
worden gehaald omdat ze onderkoeld waren geraakt.
De vrouw heeft het ongeval overleefd, haar zoontje is
aan de gevolgen overleden.
Vrijdag 15 januari kreeg het viertal Erwin Nagelholt,
Henk Wessel, Tobias Prins en Henk Timmer (op de foto
v.l.n.r.) uit handen van burgemeester Peter Snijders de
zilveren medaille uitgereikt van het Carnegie Heldenfonds. Van politiemensen wordt beroepshalve verwacht
dat ze helden zijn zodat er voor hen geen medaille was,
maar zij kregen van burgemeester Snijders een attentie
voor hun aandeel. De automobiliste uit De Krim was
zelf ook aanwezig, zij had voor alle ‘helden’ een blijk
van waardering voor hun reddingspoging.

Motie over gaswinning: symbool of signaal?
HARDENBERG - Sinds bekend is dat de gaswinning in Groningen voor aardbevingen en schade aan huizen heeft gezorgd en
sinds men weet dat de winning van schaliegas vervuild drinkwater kan opleveren, is de politiek in Nederland alert op nieuwe
initiatieven van ondernemingen als de NAM.
Dit bedrijf – eigendom van Shell
en Exxon – is onlangs in Den
Velde begonnen met het opnieuw
winnen van aardgas. Dat gebeurt
daar al sinds 1985, maar er is
vorig jaar een nieuwe, vierde put
bijgekomen. Om het gas te winnen
wordt de frackingmethode gebruikt.
Hierbij wordt vloeistof onder hoge
druk via de boorput in het gasveld
gebracht. Door de hoge druk ontstaan plaatselijk kleine scheuren in
het gashoudende gesteente, in het
geval van Den Velde op ruim drie
kilometer diepte.

In oktober heeft oud-Hardenbergse
Agnes Mulder als lid van de Tweede
Kamerfractie van het CDA een
motie ingediend waarin van minister Kamps van Economische
Zaken wordt geëist dat de NAM
stopt met fracken. Die motie kreeg
brede steun, vooral omdat de politici door het aardbevingsgevaar in
Groningen met wantrouwen naar
aardgaswinning kijken. De minister
wil echter niet tornen aan bestaande
vergunningen, vooral omdat de
NAM de methode als sinds 1950
gebruikt en er nog nooit problemen

zijn geweest. Wel wil hij de Mijnwet aanpassen zodat bij nieuwe
aanvragen andere regels gelden.
Voor GroenLinks en de ChristenUnie in Hardenberg is dat niet genoeg. Zij vinden fracken niet goed
omdat de gevolgen voor milieu en
grondwater onduidelijk zijn. In die
mening worden ze gesteund door
de Vereniging van Waterbedrijven
in Nederland, die vindt dat eerst
onderzoek afgewacht moet worden. “Roep de gemeente uit tot
frackenvrije gemeente zolang er
geen duidelijkheid is en laat dat
weten aan de provincie, de Tweede
Kamer en de minister”, zo stond in
een motie die beide partijen vorige
week dinsdag indienden.
Symboolpolitiek, vond VVD’er

Bert Gelling. “Er wordt al gefrackt,
dus een frackingvrije gemeente
kan niet meer. De motie heeft geen
toegevoegde waarde”, meende hij.
Volgens GroenLinks-raadslid Anne
van den Hoek was die opmerking
ten dele juist, “maar als ze niet
weten waar wij als gemeente staan
kunnen ze denken dat we dit niet
serieus nemen.”
Wethouder De Vent meende dat de
motie nu geen zin had, omdat het
nog niet het goede moment was.
Minister Kamps is immers bezig
met het aanpassen van de Mijnwet.
“Maar wanneer zijn we dan aan
zet”, reageerde Van den Hoek.
“Het gaat over toekomst van onze
kinderen. Wat hebben die aan een
sorry? In afwachting van verder
onderzoek kunnen we best een

Medaille
voor
helden
helder en duidelijk signaal afgeven.
Dat hoort onze taak te zijn.” Ook
CU-raadslid Klaas Mulder was die
mening toegedaan. “We zitten hier
voor de burgers van Hardenberg
en niet alleen om gas naar boven
te halen.”
Hoewel CDA, PvdA en VVD de
actie sympathiek vonden stemden
ze wel tegen. Ook D66 steunde
de motie niet, want – zo meende
fractievoorzitter Jacco Rodermond
– “het is een lege motie, alleen
bedoeld om tegen onze nazaten
te kunnen zeggen dat we ons best
hebben gedaan.”
Uiteindelijk werd de motie via
hoofdelijke stemming – op verzoek
van het CDA – met 9 stemmen voor
en 20 tegen verworpen.
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