Julia’s slangenkuil
Bij één van onze presentaties over ‘Mentaal Verzuim, Gevolg en oorzaak van
toenemende werkdruk en werkstress’ op het congres ‘Inzet op Maat 2017’ (20 en 21
november), ontmoette ik Henriëtte Wijnen. Zij drukte mij haar kaartje in mijn hand en
zei me: “Hans, wat jij verteld over de impact van Mentaal Verzuim op en in organisaties,
heb ik allemaal zelf beleefd. Daar heb ik een boek over geschreven.”:

Recensies:
Julia's slangenkuil is een herkenbaar boek
(verhaal) voor zowel mens en organisaties. Het
zet je aan tot nadenken waarom dit nog steeds
gebeurt binnen organisaties. De auteur geeft
nauwgezet weer wat de impact op het werk is als
intimidatie en machtsmisbruik van het hoger
management niet wordt gestopt of aangepakt
binnen een organisatie/bestuur.
Ook beschrijft zij op een indringende en open manier de gevolgen die het heeft op haarzelf, haar
werk, teams en haar gezondheid. Maar ook mooi een aangrijpend om te lezen hoe Julia zich
terugvecht en er weer bovenop komt. Het is vlot geschreven en daarmee zeker een pageturner
die je niet loslaat!
Het boek leest vlot, maar voornamelijk, omdat ik hetzelfde heb meegemaakt. Het boek heeft
weinig diepgang en is hier en daar slordig geschreven. Wel goed dat ze dit boek heeft
geschreven om te laten zien aan de wereld hoe je opeens vanuit het niets slachtoffer kan worden
van een politiek machtsspel en wat de desastreuze gevolgen hiervan kunnen zijn.
Onvoorstelbaar wat een impact het gedrag van 'verantwoordelijke' en machtige ambtenaren
veroorzaakten en wat ze bij Julia aanrichtten. Een boek waar ik nog een aantal dagen erna over
na bleef denken. Het verhaal zegt veel over de schrijfster en de organisatie waar zij voor werkte.
Een mooi proloog en nawoord waaruit blijkt dat de valkuil een springplank wordt als velen dit
boek ter harte nemen. People managers lees dit boek.

