Van de hoofd-hartredactie HMR - De menselijke maat
Introductie
De ‘toeslagenaﬀaire’ illustreerde op een pijnlijke manier hoe een nadruk op maatregelen, handhaven en controle het
leven van mensen volledig kan verpesten. De menselijke maat verdwijnt uit beeld. Uit die ervaring zijn belangrijke
lessen te trekken over management en leiderschap – in onze samenleving, onze bedrijven en instellingen en zelfs in
onze eigen straat.
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DE MENSELIJKE MAAT
VAN DE HOOFD-HARTREDACTIE

Ons tjdsperspectief is sinds een jaar enorm ingekort.
Tot dan was er de klacht ‘We leven teveel in de waan
van de dag’, tegeljkertjd verheugden we ons op nieuwe projecten en mooie reizen. Vanuit een bepaalde
mate van zekerheid zou ons dageljks leven voorspelbaar bljven, dachten we. Dat paradigma werd bruusk
verstoord. De e-bike uitzoeken, de spanning van opendagen voor de nieuwe school van dochterlief, op tjd
en voordelig de tickets boeken naar Indonesië. Zelfs
de meest simpele zekerheden zjn verdwenen. Na een
jaar Corona zjn onrust en vervreemding daar, we leven in onzekerheid.
Veel van de onrust die we ervaren over wat komen
gaat, komt door de voortdurende aanpassingen van
maatregelen en beleid op de korte termjn. Met als leidraad de ‘Haagse’ mengtafel. Waar voortdurend aan
knopjes en schuijes gedraaid en geschoven wordt. Of
je nu voor of tegen een strenge(re) aanpak van Corona
bent; het ljkt toch alemaal te gaan om: ‘Het onder
controle krjgen van gedrag door straf !’ Wanneer komen perspectief en beloning?
Met zo’n blik op beleid – gericht op de winst op korte termjn en vooral het uitstelen van verlies – hebben
we bljkbaar al langer te maken. De gevolgen werden
recent weer eens pjnljk duideljk. Zo hebben de inwoners van Groningen lang moeten wachten totdat
de gaskraan dichtging – het herstelplan voor de aardbevingsschade is nog lang niet afgerond. Minstens
zo schrjnend is de langslepende afaire rond de kinderopvangtoeslag, waardoor kinderen en hun ouders
inancieel en emotioneel in de knel ziten. En het alerminst zeker is of zj ooit de elende achter zich kunnen
laten.
De politieke dadendrang op de korte termjn, om
fraudebestrjding tot een nietsontziend doel te verhefen, stelselmatig gepraktiseerd door onze volksvertegenwoordigers en bestuurders, is een pjnljk voor-
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beeld van hoe de focus op maatregelen, handhaven en
controle het leven van mensen voledig kan verpesten.
Niet aleen het perspectief, maar ook de menseljke
maat zjn verdwenen. Deze regels en de asociale toepassing daarvan, beschadigen ouders en kinderen en
brengen de samenleving in onbalans. Dat besefen ook
politici. ‘Als we iets hebben geleerd van deze crisis is
het dat de menseljke maat voorop moet staan en dat
mensen belangrjker zjn dan regels,’ aldus fractievoorziter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers in Op1
op 15 januari. Het antwoord moet dus ook niet worden
gezocht in nog meer regels, om de uitvoerders ervan
te dwingen het juiste te doen, of sneler opvolgende
maatregelen via het mengpaneel te verjnen. Het antwoord zit eerder in het gesprek over wat er leet en
nodig is, het belonen van het gewenste, en niet in het
minst in het schetsen van het beeld van waar we naar
onderweg zjn.
Als we dergeljke lessen over management en leiderschap meer in onze samenleving, onze bedrjven
en instelingen en zelfs in onze eigen straat toepassen,
hoeven we ons niet die knikers te voelen die alemaal
door hetzelfde gaatje moeten. Dan krjgen we prachtige verhalen, zoals in dit nummer bjvoorbeeld over
inclusie van mensen met een andere geaardheid (artikel Deker) en de ondernemersdrang om bj te dragen aan de toekomst voor onze kinderen (interview
met De Graaf en Abbas). Want de grootste beker die
we hebben is die van de menseljke maat, dus laten we
zorgen dat die nooit leeg raakt.
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