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Kunst Zilveren Toren

Aanraakbare
mussen en een
dolend meubel
MN trakteerde zich onlangs op een
groep monumentale mussen en een
tuimelend zitmeubel. Deze
gewaagde en eigenzinnige
kunstwerken komen in de
ontvangsthal en de binnentuin van
de Zilveren Toren. Tot groot
genoegen van de kunstcommissie
van MN én de makers.
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Grote

kans dat je na de
zomervakantie oog in oog staat
met een ondefi nieerbaar object.
Iets dat je graag nader zou observeren, onderzoeken en uitproberen. Juist, uitproberen. Want je
kunt erop zitten. Verbazingwekkend comfortabel zelfs, als je ontwerper Carmela Bogman mag geloven, hoewel het bolvormige ding
een natuurlijke neiging heeft tot
omkukelen en wegrollen.
Mooi sculpturaal gegeven
MN werkt samen met het Amstelveense bedrijf Art Partner
dat de kunstenaars selecteerde
en het proces van begin tot eind
begeleidt. Directie en kunstcommissie kozen unaniem voor twee
kunstenaars om kunstwerken te
maken voor de binnentuin van

de Zilveren Toren en de entree.
De kunstcommissie kwam uit
bij artistiek designer Carmela
Bogman en beeldend kunstenaar
Douwe Halbertsma. Douwes werk
siert de Haagse ontvangsthal inmiddels: twee paar MN-mussen
staan daar opgesteld. Hij kreeg
inspiratie in de hal, toen die nog
in aanbouw was. ‘Het plafond van
de entree vind ik geweldig! En
er werd destijds gesproken over
aluminium bomen die bedoeld
waren voor de buitenruimte. Dat
vond ik een mooi sculpturaal gegeven. Het idee van de monumentale mus die bij zo’n boom past,
begon te ontstaan.’
In december van vorig jaar begon
Douwe al met ontwerpen. In april
kregen zijn mussen defi nitief

vorm: de vogels werden flink wat
groter dan hun levende soortgenoten. En één paar is iets hoger
op de sokkel (cortenstaal) geplaatst dan het andere. Afgezien
van de omvang zijn de vogels
identiek en gemaakt van glasvezel, roestvrij staal, en acrylic one.
‘Dat is een gegoten kunststof op

‘Het evenwicht is er
ook in financiële zin:
afwegen wat je
nodig hebt’
waterbasis die veel in de decorbouw wordt gebruikt’, verklaart
Douwe. ‘De buitenlaag heeft een
soort beton-look, die desondanks
zacht overkomt.’
Collectieve gratie
Carmela Bogman formuleerde
eerst secuur eigenschappen voor
haar werk: solidariteit, interactie, anders werken, toekomst,
optimale vorm en verhouding,
en vooral balans. ‘Pensioenfondsen bestaan bij de gratie van een
collectief. Gelooft iedereen in
het groepsverband, dan blijft de
voorziening bestaan. Maar valt
een deel weg, dan verlies je de balans en valt het systeem om. Dat
evenwicht is er ook in fi nanciële
zin: afwegen wat je nodig hebt.
Balans vind ik een mooi aspect
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van pensioenen.’ En met dat gegeven ging ze aan de slag.

opdracht gegeven om ook een variant te ontwerpen die binnen door
het gebouw doolt. Leuk! Ik hoop dat
medewerkers veel met de krukjes
gaan slepen.’

Ook Douwe speelde met een collectief aspect: ‘Dat spreekt mij
meer aan. Voor mijn gevoel vormen
vier beelden in een ruimte een dy-

die vertrouwde vorm, waarmee iedereen affiniteit heeft.

namischer geheel, dan een enkel
statisch beeld.’ Het aantal verwijst
naar de vier MN-locaties in Rijswijk
die zijn samengevoegd. De MNmussen werden grijs gekleurd.

‘Ik hoop dat
medewerkers veel
met de krukjes
gaan slepen’
Douwe: ‘Ik wilde een beleving van
vorm, waarin kleur niet afleidt.
Natuurlijk, de eigenlijke vorm van
een mus is ook eenvoudig. Maar
als je van zoiets kleins en fragiels,
iets volumineus en monumentaals
maakt, gaat het spelen met je en
wordt het juist spectaculair. En tegelijkertijd houden de MN-mussen
16

Opengewerkt zaadje
Carmela ontwierp een compact
zitmeubel. ‘Een soort krukje dat
een persoon nodig heeft om balans
te vinden. Zonder gebruiker tuimelt het om en dan rolt het door de
binnentuin. Het object heeft ook
een solidair kenmerk: dit krukje
heeft de mens nodig en andersom.’
Het design krijgt een aluminium
frame met houten zitdelen. De
vorm doet denken aan een opengewerkt zaadje. Dat is bedoeld als
verwijzing naar de toekomst. Het
object zal rollend zwerven door de
binnentuin tot iemand het wil gebruiken. Een idee waar de kunstcommissie enthousiast van raakte. Carmela: ‘Ze hebben me ook de

Babynaam
Het aluminium krukje is nog niet
vervaardigd. Het design is wel
vrijwel klaar, maar daarna moet
metaalbewerker Roxal uit Best
de vormen nog maken. En een
passende naam ontbreekt. Carmela: ‘Meestal verzin ik eerst een
naam, om vervolgens een design
uit te werken. Maar nu werk ik
juist naar een naam toe. Dat vind
ik wel een mooie gedachte. In delen van Azië krijgen baby’s ook
pas na drie maanden een naam.
Eerst leren ze het kindje een
beetje kennen en dan kiezen ze
een naam die goed past.’ ≤

Werk aan de winkel
voor de OR
MN is het afgelopen jaar aan veel veranderingen onderhevig
geweest en die storm is nog lang niet overgewaaid, zo lijkt
het. Debbie Sprenger: ‘Ik kan het vooroordeel dat je veel
extra uren maakt bij de OR, niet ontkrachten.’

De OR

heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten.
Grote veranderingen binnen MN hebben ervoor gezorgd dat
de 13 leden heel wat dossiers hebben moeten doorspitten en
vele gesprekken zijn aangegaan. Maar zeker niet voor niets.
Er zijn uiteenlopende redenen om bij de OR te komen, maar
de belangrijkste is toch wel de impact die je hebt op bepaalde beslissingen die van bovenaf worden genomen. De OR
kan aankomende veranderingen binnen de organisatie bijsturen, verbeteren of soms zelfs tegenhouden. ‘Het mooie
vind ik’, legt Egbert Vroomman uit, ‘dat je een antwoord
krijgt op het waarom. Waarom wil MN Pensioenen & Diensten
uit elkaar trekken en vervolgens een nieuwe businessunit
maken in de vorm van Pensioenen en Verzekeringen? Als
medewerker krijg je vaak alleen de verandering mee en
weet je niet waarom zo’n beslissing beter is voor het bedrijf.’

Nieuwe leden

Douwe Halbertsma

Douwe Halbertsma (1980) studeerde in 2003 af aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem. Halbertsma woont en werkt nu in Rotterdam waar hij sculpturen maakt voor publieke ruimtes. In zijn werk combineert hij frisse eenvoud en
ondubbelzinnigheid.

Carmela Bogman

Carmela Bogman (1978) studeerde in 2004 af aan de Design Academy Eindhoven
en heeft nu Haarlem als standplaats. Ook haar ontwerpen zijn vooral bedoeld
voor openbare ruimtes. Bogman gaat vanuit uitgebreid onderzoek op zoek naar
de ‘genius loci’ (het intrinsieke karakter van een locatie, red.) en verwerkt dat
subtiel in haar werk.
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Ook de OR zelf zit in nieuw vaarwater. Door verschillende
omstandigheden - langdurig zieke, een nieuwe functie en
het einde van een contract - zijn er drie vrouwen weggegaan.
Dat is jammer, want voor de balans is het fijn om wat meer
vrouwen in de groep te hebben. Debbie: ‘We zijn nu maar
met twee vrouwen en dat verschil is te merken, we denken
toch wat meer met ons gevoel.’ Egbert kan dat alleen maar
beamen. ‘Natuurlijk zijn we op dit moment vooral blij met extra handjes. Want drie OR-leden is al gauw 25 procent van de
bezetting die is weggevallen. En de sfeer is toch anders als
er een goed evenwicht is tussen vrouwen en mannen.’ Als de
twee worden gevraagd naar hun ideale OR-lid komen ze met
een mooi lijstje op de proppen. Egbert: ‘We zouden graag
wat extraverte en creatieve leden erbij krijgen. Gek genoeg
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zijn we allemaal wat analytisch en introvert ingesteld.’ Debbie voegt daar nog aan toe: ‘Hij of zij moet goed kunnen communiceren met directies en leden van de Raad van Bestuur.’

Nieuwe manier van werken
De laatste tijd is de OR ook bezig om een nieuwe manier van
werken te ontwikkelen. Soms komt het voor dat er al heel
lang op een plan is gebroed en deze pas in een laat stadium
bij de OR bekend is. Dat kan voor onduidelijkheid zorgen
en nog belangrijker: een lang adviestraject. Debbie: ‘Soms
denken mensen dat de OR processen tegenwerkt, maar het
tegendeel is waar. We willen snel handelen, maar kunnen het
ons niet permitteren onzorgvuldig te werk te gaan.’ Vandaar
dat de OR graag ook via de informele weg wat te weten wil
komen. Dat doet ze door regelmatig te spreken met de verschillende directies en zich niet per se vast te houden aan de
beschreven processen. Egbert: ‘Door je wat flexibeler op te
stellen en vooral je doel voor ogen te hebben, in plaats van
de weg ernaar toe, bereik je veel meer.’ ≤

Kom bij de OR!

Wil je je aanmelden voor de verkiezingen? Stuur dan een
e-mail naar: Mailbox OR Ondernemingsraad, of meld je
aan bij een van de OR leden.
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