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TegenPortret
het licht
In deze rubriek toetst Michael van der Velden gebeurtenissen en ethische kwesties uit de beroepspraktijk van
organisatieadviseurs aan de professionele gedragscode. Deze keer: vijf zorgorganisaties die een adviseur
inhuren, omdat ze ontevreden zijn over de governance van het shared service-centrum.

TRAMMELANT IN ZORGLAND
Zij: ‘Ja, we hebben een samenwerkingsprobleem en ja, we gaan erover praten. Maar het gesprek gaat
niet over onze samenwerkingsrelatie. Het gaat over jouw exit. Denk de komende dagen maar na hoe je
er het meest soepel uit kunt stappen. Daar gaan we het over hebben. Ik zal het advies gebruiken ter
onderbouwing van jouw ontslag.’
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