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'Doe vooral
Fione Ja,nsen werkt bij de Nationale politie, ze houdt zicin bezig
met de bestrijding van geweld tegen mcnsen met een publieke
taak. 'AJles valt of staa,t met d.e aangifte.,'

aangifte!'
Hoe lans zitie al biide potiriez
Sinds 1995.Ik kwamvande politieschool en benvelvolgens tot
2006 bij de regiopolitie Noord-Ho aDd-Noord in dienstgeweest.
Daarna heb ik driejaar in eenjusritiétejeugdinrichting
gewerkt. Datwas intensiei maàI ik heb er heel veel geleerd.

Zoals?

Jongeren voorbereiden op een terugkeerin de samenleving,
zonderdat zij daarbij opnieuwin de probiemen komen. Her ging
dus om het aanlerenvan maarschappetijk g€accepteerde
pmktische en sociale vaàrdigheden.

Vond ie dat werk louk?

Ja geweldig! Het was Soed om erva ng op te doen bldren de
politie en dieweermee terugtenemen. Dat h€eft meals
peNoon erg verrijkt.In 2009 b€n ik teruggegaan naar de polirie
-en daàrbegonneD als hoofdageDt in Diemen.

Nu ben je projectteider cewetd programma Management.
Wat houdt ie werk in?
Depolitie is in 2010 een pilot begonnen, naar aaÍleiding vaD
alle geweldsincidenten die erwàren tegen mensen meteen
publieke taàk. Ve olgens is er m€r verschillende pubtieke
organisaties een samenwerking.verband gevormd. Mijn raak is
om bij de potitie collega s bewusr te makeD van de aanpak
Veilige Publieke Taak. Daarnaastis het mijn v€ranrwoorcling om
meer b€kendheid omrrent het doen van aangifre tot stand te
brengen. Er is m€t de deelnemers van.l€ pilot een
informatiefilm gemaakt. De boodschap van burgemeester VaD
der Lààn indeze film is heel duideiijk gewetd wordtniet
getolereerd. Als er wel sprake van gewelal is: meld het en doe
aangifte bij de politie.

Heeft dat eÍíect?

Ja, dat is wel voelbaar. Wij hebben meer begrip voor de
organisaties - en zij voor ons. Waàr zaken vroeger vaak op
strandden, was onbekendheid metde werkmethodevan ale

Eilde PostEa

Mark vaa dèr zor-

politie. MenseDweten nu berer ho€ de potitie werkt en wat er
methun zaak geb€urt. Er is een duidelijk stijgende tijD van
aangiftes uitpublieke oryanisaries re zien.

Vind je le werk leuk?

Jà, eDormlHet is leukomveet contacten te hebben metexterne
partne$, om sreeds meermensen te teren kennen uitalle iagen
van organisaties. Ënje bezigte houden met d€bewustwording
rond agressie en ge\reld.

,Hoe is de samenwerking met cVB?
HeelgoedlLaura Sreur zit voor GVB in dez€werkgroep. Zij heeft
een goed coDtactmet de politie. Regelmatig schuive
van de politie aan o» voorlichtingte geven binnen GVB. Het is
qjn als organisaties ons weten teviDden, aloordat de liineÍkorr
zijn.

Wat is je boodschap voor mensen van GVB7
Soms denken menseni sch€tden en afen roe een tik: het hoort
er een beetje bij. Àls je zoiets meemaakr opje verk, reàliseerje
dan dar dat nier is waaNoorje een conrract h€br gerekend. E1l
kijk - alsje het níet metdt, dan geefje de dader eigentijk
toestemming om datnaarandere medewerk€$ m€t een
publieke taakóók te doen. Dus, ats eriets gebeurt: melcl het_ eD
doeaangifrel Enàlserbeeld-en geluidmareriaatis, leveratàrer
dan meteen bij.Alleen met een aangifre kan er een
opspo ngsonderzoek gestartwordenl

BliiÍie dit altiid doen? OÍ heb le andere ambities?
Ik ben b€zig met een hbo-opleiding Managem€nr, uiteindelijk
ambieer ik eeÍ leidinggevendë functie binnen de politie. Maar
voorlopig blijf ik me met ditonderwerp bezighouden. We zijn
bijnaklaarmerde pilor. inprincipe sluitenwe het project dit
jaar af Maar €r is nog veel werk te doen. het is zóbetangrijk. We
zijn per ljanuari opgegaan in de Nationale politie: wat er
alieÍraai gaatveranderen: dat weet ik Dog niet. Het is in ieder
geval belangrijk dar eraàndachtvoor dit onalerwerp btijft.
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Britt Ruysch:

'Itlerken vamrit
vertrouwen'

Sinds een poor moonden is Britt Ruysch (50) monoger Persoonsonlwikkeling' Een nieuwe

funclie, in hei koder von GVB Next. Ze goot zich bezighouden met 'veóindend leiderschop'.

"Miin ombitie is dot iedereen het nog veel meer noor ziin zin kriigt op ziin werkplek."

reksr Ililde PoÉtma Íoloq,or È irohaEtrès Ab€lirrg

Eoe lang b6í je al lrr dlenat van
GVB?
Vierjàar. Dat vind ik al een heletijd,
maar van anderen bij GVB begrijp ik dat

dat voor deze organisatie heel koÍt is.

Eos kwam Je btj GvB torecht?
Ik heb Nederlands gestudeerd. Ik wilde
eigenlijkgaan lesgeven. Dat heb iknog
we1 een tijdje gedaan, onder meer bij het
lÈger, maar uiteindelijk vond ik dat saai.

Eindjaren tachtig kon ik via De Baak een

opleidins tot P&O manager gaan doen.

omdat ikwerkloos was. Dat no€m ik altijd
een opleidingvoor gesjeesde academici,

haha. Na een aantalbaantjes, ondermeer

als p€rsoneelsmanager bij het Amstel

Hotel, b€n ik bij Àchmeaterecht
gekomen. Dàarwerkte ik twaalfjaar als

P&O-adviseur. hoofd vaD het
loopbaanbureau en manager HR. Het

reiz€n, onder meer naar Apeldoorn, voor

Achmea vond ik een bezoeking. Dus toen

ikdaarwegging, ben ik iets in de Íad
gaan zoek€n. lkwitde Slaae in een

Amsterdamse organisatie werken die ai

heel langbestaat. Door een weNing- en

selectieblreau ben ik aan GVB gekoppeld.

Dat leek me meteen te gekllk woon op

een plekwaarikde bei van de tlam kan
horen, namelijk vlàkbij Her Rijk§

museum. Ik vind het leuk dat ik altijd ons

beöijf zie en hoor.

Wat waa Je eersts ftrnctie?
lk ben binnengekomen.als t€ammanager

P&O.In het begiD vond ik het ery
rommelig bij P&O. Waar ik aanw€nnen
moesL bij GVB zitje Diet tussen de

menseÍ van de werkvloer. Dus die moet
je echt op gaan zoeken, alsje coÍtact wilt
houden. En dat wil ik wel, dat vind ik erg

betangrijk.

wat viel le verder op?
Dat mensen geen blad voor de mond
nenren! Ja, de Amst€rdamse mentaliteit-
Maar ook: dat medewerkers vàak een

vertegenwoordiger meenamen bij een

gesprek meteen lëidiÍggevende - iemand
van de vakbond bijvoorbeeld. Dàt had ik
nognergens anders me€gemàakt. Dat had

ook wel een reden: bij cVB waren de

reselinsen niet helder, duidelijk en

inzichtelijk. ze waren ook nietgoedte
vinden voor medewerk€rs. Daardoor

warcn medewerkers vaak afhankelijk van

ànderen: hun leidinggevende eD mens€n

die de regels wildefl uitleggen.

Wat vond J€ da,arvan?
Dat stoorde me wel. Alsje een volwassen

orgaDisatie wilt zijn, waar de reiziger ons

ziet als de beste vewoerder vaÍ
Nederland, dan moetje ook zorgen dat

medewerkers zi.h goed voelen. Dan moet
je op een plezierig€ manier metelkaar
omgaan. En zorgen dat regelingen h€lder

en besrijpelijk geformuleerd zijn.

Is dat iímtddels bster?
We hebben veel geld en energie in
INtranet gestoken. DaaÍ staande rcge1s

en bedrijfsinformatie nu goed en helder

op. Dus dat is alveelbeter. Maarop een

àídeÍe vólwassen manier met elkaar

omgaan: dat ver€t een omslag in cultuur,

Medewerkers die een vertegenwoordiger
meenemen bii een gesprek: dol hod
nergens meegemookt

ik nog
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in het denken. Datduurtbest lang, dat
valt me nog tegen.lk ben nogal

ongeduldig namelijk - ik heb liever dat de

dingen vandaag dan morgengedaan zijn.
Maar metGVB Nextgaanwe daar een

flinlG slag mee maken.

Je b€nt slnd6 1 november
manager Persoonaontudkkeling.
Itrat houdt dat tn?
Àls wij op de toekomst toegerustwillen
zijn en bij de beste we*gevers van
Amsterdamwillen gaan horen - daD

zullen we ons als bedrijfmoeten
ontwikkelen. we kunnen als

mànag€ment de reiziger wel centraal
willen stellen, maar hetzijn de

personenvervoerders die dat voor elkàar
moeten boksen.Je kunt niet verwachten
dat ze dat altijd uit zichzelfdoen.
DaaNoor moeten ze ook goed

ondersteundworden. Om managers een

steuntje in de rugtegeven, hebber we
hei concept verbindend leiderschap'
gekozen. Daargaik me op toeleggen.

Eoeveel managers ztjn daarbtj
betÍokkelr?
Zon 200 tot 220 man. Er komt een

coltectieftraject, maar er zullen ook
individuele trajecten voor ontwikkeline
komen. voor wie daar behoefte aan heeft.
We gaan voor die tminingen heel goed

nadenken: wat ís verbindend leiderschap?
Voor €en deel gaan we een

opleidingsinstihlt1t hi€rvoor inschakelen.

Waarom la dlt zo van b€lang?
we komen vaÍ een organisatie die

controlerend en dirigerend is. Maàrdatis
niet hoe wij willen omgàan m€t elkààr
À1swe orze missie. visie en strategie
ve.derwillen oDtwikkelen. en alle
medewerken daarin mee willen remen,
dan hoort daar een passende

leiderschapsstijl bij. wewillen meer saan
werken vanuit vertrouwen - en vanuit
een concept waarbij leidinggevenden hun

nedewerkers ondersteunen. Daarin
hebben ire met ons allen nog wat te leren

EigsElijk kliltkt det aUemaal
simpsl €t1 logisch, toch?
Ja, dat zouje denkenl Het lijkt logis€h
vanuit v€rtrorwen en verbindingte
werken. Maar de waarheid is datwe uit
een heelandere cultuur komen. Dan is

hetbÈst moeilijkom daarvan los te

Is het medeYrerkeÍhetrokken-
heldÉonderzoek (MBO) daarblj
Eog belaÍgÍdk?
NatuurlijklDe info die we uit het MBO

halen, gaanweinzetteÍ- Dat zal een extra
ladinggeven aan onze nieulre koers. We

checken hiermee ofde Íi.hting die we

inzetten dejuiste is. Ongetwijfeld komen
er ideeën naar voren die \!e kunnen
inzetten. Maar het zou mewel erg
verassen àls de ideeen van GVB Next ni€t
heet br€ed gedràgen worden.

Iga,t moeten we verÉtaàn onder
'verbiadend lelderÉcha,p'?
Vertrouwen geven en dààrmee ook
krijsen. Duidelijke afsprakefl maken -
beide kanten op. En djngen uitjezelf
doen, omdat het bij je hoort. EÍ naar

e1kàar luisteren! Voor een heleboel

nensen zal dat (vooreen dee])al zijn hoe

ze werken. En sommige mensen gaan we

helpen on1 daarte komen. Het is daaNoor
belangfijk dat mens€n het aan durven te
geven a]s ze deze nieuwe lijn lastig
vinden. Daa oor moeten ze zichwel
veiligvoelen. Sfeer en vertrouwen is dus

aan alle karlen erg belangrijk.

Je hebt h€t eigsnlijk oveÍ een
oultutrromslàg. Gaat da.t veel
voeten in de ààrde heblren?

JalHet is ook niet van vandaag op morgen

klaar. En ook niet overeenjaar!Maarwe
zetten het nÍ in - en over e€njaar zal het
wel meer vorn hebbeD sekregen.

Hoe ziet eetr dag van Jou eruit?
vardaag bijvoorbeeld?
Vandaàg heb ik veel overleg! Eerst met de

Iunctional Boàrd Vervoer eD Veiligheid
(met de vervoermanagers, managers Rail

Services enRàilmaterieel en de stafl,
daaÍnà is er een besprekirg over de FLP

regeling. Vervolgens ga iklurchen, dat
doe ik wel met de coach Bus. dar kunnen
we spreken over een aantal zaken die bij
Bus speler. Daarnaheb ik overleg met
een aantal adviseurs, eÍ nog een aantal
functioDeringsgesprekken. Ik h€b ook
nog een overleg over de voorbereidingen
van het MBO. Morgengaik langs bijd€



Op een 0ndere, volwossen
monier met elkoor omgoon:
doi vergl een omslog in culluur,
ln heï denken

remise Havenstraat. Darvil ik vooral
doer: veel wërkplekken bezoeken. Als ik
de hele dagop nlijD kamer zit hoenooi
hij ookis - dan word ik onNsrig. Daar
ben ikook tc bemoeizuchtig voor, haha.

Wat t6 leuk àan je baan?
Dat ik met iedereen over zijn werk mag
praten - en daàrvat aan kan bijdl?gen.
Datikveel dingen zi€ enweer. tn dar wat
ik nietweet, kan ikvràgen. GVB is een
heel boeiendbedrijf. ook op gebiedvan
HR,

Wat ia miÈder leuk?
Soms denk ik:was ik maar fietsenmaker.
dan naakte ik een concreer product. Bij
HR is dat Diet àltijd heet goed duideljjk.
Maarde laalste tijd hebbenvewél fysieke
producten gemaakt: een folder over
tunctioreringsgcsprekken, we hebben
INtra Det verbeterd. We zijn ookveel ner
vel.zuin1 bezig geweest. Bij Bus en
Ra ilmaterieel bijvooÍbeeld. Dar heefï ook
veel resultaat gehad, datis mooi.

Eeb je noE s,mbitles?
Mijn ambitie is dat iedereen het nogveel
DreeÍnaar zijD zin krijsrop ziin wcrk.
wàt ik daaraan lGn bijdràgen, dar wil ik
bijdrascn Dààrmee help je uitcindelijk
ook de reiziger. Dat is àltijd nijn doel

.geweesr.ja. Dàt die visie nu, mede door
CVB Next -breed wordtgedeeid, dàt
maakt het w€l Drakkelij ker die ambitie t€
veMezeÍlijken!Ja, ik heb er zin in.

t


