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Weg

‘Per 1 september ga ik werken bij Intermin junior, waar ik
word opgeleid tot allround overheidsmanager. Zo doe je
veel ervaring op bij verschillende overheidsorganisaties.
En als onderdeel van het pakket krijg ik opleidingen en
trainingen; daar krijg ik nog voor betaald ook! En ja, je
moet de ambitie hebben om manager te worden en die
heb ik ook. Veel collega’s gaan nu weg, ja. Ik weet niet
hoeveel, maar mijn indruk is: te veel. Redenen zijn
volgens mij toch de onzekerheid vanwege de
reorganisatie en tijdelijke contracten die
niet verlengd worden. Dat geldt voor
mij niet echt. Maar als er bij BZK een
‘Naarmate
soort jong-ABD was geweest, was ik
misschien wel gebleven. Als organiWilders harder
satie moet je je echt gaan afvragen
hóe je goede mensen binnenhoudt.
gaat gillen, erger
Die boodschap begint nu wel binik mij meer’
nen te komen, maar ik zie er nog
weinig concreets mee gebeuren.’

Burgerparticipatie

Gloria Geschiere (30) wordt, via een bliksemcarrière burgerparticipatie, BoomingBZK en de
directie Brandweer & GHOR, nu opgeleid tot
overheidsmanager bij Intermin junior.
Onderzoeker

‘Ik ben opgeleid tot onderzoeker, heb algemene sociale
wetenschappen gestudeerd met als specialisatie conflictstudies. Mijn afstudeerstage- en onderzoek ging over de
privatisering van de Amerikaanse defensie-industrie. In
Irak werkt op iedere tien militairen één civiele contractant.
Voor toestanden zoals in de Abu Ghraib gevangenis, zijn
de schuldigen nauwelijks aan te pakken. Ze vallen vaak
niet onder civiel of militair recht. Politieke belangen zijn
ook groot: vice-president Cheney was bijvoorbeeld topman
bij Halliburton, die grootste opdrachten heeft in Irak. Nee,
ik ben geen voorstander. Maar het blijft een interessant
onderwerp, zeker nu Nederland ook overweegt om de
ondersteunende diensten te privatiseren.’

Jongerenvereniging

‘Ik werd lid van BoomingBZK om mensen te leren kennen.
Vrij snel kwam de plek als voorzitter vrij. Ja, ik heb meteen
aangegeven dat ik dát wel wilde. Ik ben negen maanden
voorzitter geweest. Iedereen van het bestuur werkt nog
maar kort bij BZK. Ik denk dat de jongerenvereniging
wel wat zichtbaarder is geworden. Hoe? We zijn eigenlijk
gewoon ons jaarplan gaan uitvoeren. Wel hebben we
geprobeerd de leden overal bij te betrekken, met enquêtes
of door ze te laten stemmen over het nieuwe logo. Dan
gaat het meer leven. Het werk voor Booming opent deuren
die anders gesloten blijven: zit je ineens met de minister,
de staatsecretaris of de SG om de tafel. Geweldig, toch?’
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BinnensteBuiten

‘Hiervoor werkte ik bij Andere Overheid BZK
en hield ik me bezig met “burgerparticipatie”. Dat was
toen niet zo “hot”, maar leek mij juist interessant. Hoe
kun je burgers betrekken bij beleid? Zo ontstond het
burgerplein, op intranet. Toen ik in oktober bij Brandweer
& GHOR kwam werken, heb ik het onderwerp meegenomen: ik was er nog niet klaar mee. Ik wilde een speciale
dag organiseren, waar alle ministeries hun projecten
konden presenteren. Die kwam er op 28 juni: de Participatiedag. Natuurlijk heb ik het niet alleen gedaan, maar
er kán een hoop. Je moet het gewoon dóen.’

Anders

‘Ik woon in Utrecht, maar ben opgegroeid in Denekamp,
een klein dorp in Twente. Oh, kun je dat horen? Op m’n
tweede ben ik samen met mijn zus geadopteerd uit Lima
in Peru. Ja, ik ben er geweest, op vakantie. Wat ik ervan
vond? Mensen daar lijken op mij, dat is wel grappig.
Het is een mooie cultuur. Nee, ik heb niet de behoefte
om op zoek te gaan naar mijn biologische ouders. Wel
voel ik me aangesproken op het “anders zijn”, mijn
dagelijkse realiteit. Dat kende ik vroeger niet: ik ben best
beschermd opgevoed. Ik zit er ook een beetje tussenin:
als mensen negatief praten over buitenlanders, voel ik
me aangesproken. Naarmate Wilders harder gaat gillen,
erger ik mij meer. Maar als er negatief over Nederlanders
wordt gesproken, schiet ik ook in de verdediging.’ [EZ] •
O Gloria heeft net haar laatste werkdag bij BZK achter
de rug. Wel is ze per e-mail bereikbaar:
gloriageschiere@interminjr.nl
Krant: Volkskrant
Boekentip: Eckart’s Notes, over succesvol managen
(zeker lezen, hilarisch)
Film: The Matrix (alleen deel 1)
TV: De series van Net 5
Stad, land: Utrecht, Tanzania

