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Springlevende 
relicten van 
de PIB

Tjeu Cornet |

Ze kijken allebei met veel plezier terug 
op hun PIB-tijd. De ene anekdote na 
de andere gaat over tafel. Ze hebben 
gezien hoe de organisatie de laatste 
 decennia is veranderd. En ze hebben 
daaraan samen steeds opnieuw via het 
personeelsorgaan een bijdrage weten te 
leveren. Nu PIB niet meer bestaat, zal 
dat niet meer gaan. Jan: “De kunst is 
nu om de functie van een personeels-
blad via intranet vorm te geven. Ik hoop 
vooral dat het ons lukt ook op die nieu-

we manier bij te dragen aan sociale bin-
ding. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.”

Informatieblaadje
PIB begon ongeveer tegelijk met de 
 ingebruikname van het provinciehuis 
in 1971. rené “Er bestond voor die  
tijd al wel een informatieblaadje. Maar 
 Pieter Hoogveld, toenmalig hoofd 
Communicatie, wilde de interne com-
municatie meteen goed organiseren  
in dit nieuwe grote gebouw waar de 
medewerkers elkaar al gauw niet meer 
allemaal kennen. Kort daarop kregen 
we met Bien Koene-Ackermans een 
professionele journaliste en redactrice 
in huis.”

Salaristabel
In die tijd was het Provinciale Informa-
tie Bulletin vooral een verzameling 
dienstmededelingen. Je las er alles in 
over je rechtspositie, ziektekosten, ver-
zekeringen, promoties, jubilea en noem 
maar op. Af  en toe stond er ook een 
 salaristabel in. “Dat was leuk,” grijnst 
Jan. “Want daarop kon je precies zien 
wat je chef  verdiende en wat je dus zelf  
misschien ook ooit ging beuren. Maar 
voor ons werd het leuker toen we meer 
aandacht gingen besteden aan de 
 mensen en het werk dat ze doen.”

Trots
En zo maakten rené en Jan talloze 
portretten van collega’s die de meest 
uiteenlopende werkzaamheden verrich-
ten. Jan: “Wat we vooral hebben gezien 
en overgebracht is het plezier en de 
trots waarmee mensen hun werk doen. 
Al helemaal als ze uit de toren ‘het 
veld’ ingaan. Denk aan de mede-
werkers die aan de reconstructie 
 werkten, de buitendienstmedewerkers, 
de  natuur- en milieumensen .”

Beleid
Via de mensen zelf  is ook het provinci-
ale beleid steeds zichtbaarder in PIB 
gekomen. rené: “Zoals de recente serie 
over de Agenda van Brabant. Steeds 
verteld door de medewerkers die er  
zelf  dagelijks met hart en ziel mee 
 bezig zijn. Met zo’n artikel geeft ie-
mand gezicht aan zijn of  haar werk, 
maar ook aan zichzelf. Geen wonder 
dat mensen zich soms ook zelf  bij de 
redactie meldden met hun verhaal. Dat 
laat tegelijk zien dat PIB een functie in 
de organisatie vervulde.”   

Rebels
“Of  wij ook kritisch mochten zijn?  
Dat is de eeuwige discussie in de 
 bedrijfsjournalistiek,” zegt rené. 
“Maar ik geloof  dat deze organisatie al 
zo open is dat het personeelsblad daar 
niet extra zijn best voor hoeft te doen.” 
Jan is het daarmee eens, maar geeft toe 
een enkele keer rebels te zijn geweest. 
“Ik hoorde dat de resultaten van een 
werknemerstevredenheidsonderzoek 
ineens niet openbaar werden vanwege 
de tegenvallende uitslag. Die heb ik 
toen zelf  maar gepubliceerd. Nog de 
landelijke pers mee gehaald ook…” 

Wijn
Voor rené en Jan zit deze episode 
erop. Voorbij is de tijd dat Jan op 
 vrijdagmiddag langs de werkkamers 
liep en tot zijn eigen groot genoegen  
vele collega’s verdiept zag in PIB. Tot 
de verleden tijd behoort ook het lezers-
onderzoek, een respons van 70%, heel 
veel goede suggesties en een gemiddeld 
waarderingscijfer van 7,5. “Dat we 
 iedereen die een enquête kwam 
 inleveren, een fles wijn meegaven,  
was enkel voor de aardigheid.”  
Springlevend toch, die twee? 

rené van den Heuvel en Jan roosen

Jan roosen (57) en rené van den Heuvel (61) waren 
 beiden een aanzienlijk deel van hun tijd bij de provincie 
betrokken bij de redactie van PIB. rené was eindredac-
teur van 1984 tot 1999, Jan vervult die rol vanaf  die   
tijd tot nu toe. De laatste twee jaren zit rené weer in  
de redactie. “Ik denk met Jan mee en maak af  en toe  
een  artikel.” Nu PIB ophoudt blikken ze samen terug. 
 “Werken aan PIB levert je veel op, van contacten tot 
 inzicht. Wij zorgden al die tijd voor binding en soms  
reuring in de tent. ”

Blijf verhalen sturen
Informatie in PIB vindt vanaf nu een plek 
op BRAIN. Nog niet duidelijk is in wel-
ke vorm dat gebeurt. Daar hoor je de 
komende tijd meer over. 
Laat al die veranderingen je er niet van 
weerhouden ons te voorzien van infor-
matie en verhalen die je van belang 
vindt voor je collega’s. Op de één of 
andere manier gaan we daar iets mee 
doen.

De passie van…
Hoe mens en werk met elkaar zijn 
 verbonden toonde de rubriek ‘De passie 
van’. In de PIB van september 2011 
 vertelt Emile Heesters (jurist contracten) 
hoe hij ondanks zijn spastische lijf een 
 begenadigd judoka en coach is gewor-
den. Maar ook hoe die sport hem in zijn 
werk helpt om mee te buigen, pas op de 
plaats te maken en dan pas antwoord te 
geven.


