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Kabinet Rutte: pas op voor de Koppige Terriër!

11 oktober 2010 | GekOpKlanten
Door: Christian ter Maat
Er zijn vele bedreigingen genoemd voor Kabinet Rutte-1 en helaas maar weinig
kansen. Kansen daar moeten we gezamenlijk naar kijken en dat helpt de BV
Nederland. De PVV geeft formeel (per gedoogovereenkomst) gedoogsteun en het
CDA lijkt om te zijn. De echte gedoogsteun zal moeten komen van de Koppige
Terriër. Het venijn zit hem in de staart!

Even terug kijken in de roedel van het recente kabinet. De Koppige Kortharige
Terriër uit begin van dit jaar was Wouter Bos. Hij beet het kabinet in de poten over
de terugkeer van manschappen en materieel uit Afghanistan. De manschappen en
familieleden wilden dat ze de klus zouden afmaken en het materieel is al
afgeschreven, terug halen kost meer geld en resources. Zelf sluit Bos zich nu aan bij
de corporate roedel KPMG. Als instroom partner (iemand die zich niet door de roedel
omhoog hoeft te vechten) heeft hij toch een „leader of pack‟ status bereikt met ruim
4 ton als salaris voor een 4-daagse werkweek. Enkele maanden geleden, was Bos
met regelmaat op de televisie en bezigde hij; „exorbitante beloningen en graaiers‟.
Welkom in de jungle waar het recht van de sterkste geldt en status wordt afgemeten
aan inkomen en positie. Zoals dieren zich snel aanpassen aan veranderende
omstandigheden, kan deze PVDA-er dit ook.
Daarna waren er de verkiezingen met een grote overwinning voor de PVV en verlies
voor de CDA en PVDA. De PVDA kon het verlies vieren met taart, want het was
minder groot dan voorzien; merkwaardig. Vervolgens de onderhandelingen met
nieuwe en oude rotten. Iedere partij heeft strategisch geblaft. Links verwachte een
dogfight op rechts, waardoor zij er met de kluif vandoor konden gaan. Nu likken ze
hun wonden. PVV; de slimste puppy van de klas; heeft macht verkregen zonder
(h)aaibaarheid te verliezen. De CDA heeft gevochten als een buldog en de CDA
roedel weten in stand gehouden. Maar heeft een Koppige Terriër in haar nest
(Koppejan en Ferrier). Wolven onderwerpen zich vrijwillig, als zij dit niet doen,
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worden ze de roedel uitgezet. De Koppige Terriër (CDA dissidenten) heeft zich niet
onderworpen en zijn ook niet uit de roedel gezet. Het CDA nest is bevuild.
Roedeldieren
In een roedel is er een vaststaande sociale structuur. Ieder lid van de roedel weet
zijn plek en rol in de roedelhiërarchie. De persoonlijkheid en acties van een roedellid
wordt beïnvloed en bepaald door andere roedelleden. Een roedel leeft in harmonie en
met veel begrip en wederzijds respect voor elkaar, omdat ze elkaar nodig hebben.
Ze gaan onderlinge gevechten uit de weg en hebben zo een arsenaal aan signalen,
dat vechten zelden nodig is.
De Alfahond
Elk roedel heeft een leider, welke door iedereen gehoorzaamd wordt. De leider van
de roedel is meestal een mannetje (niet altijd) en wordt aangeduid met “alfahond”.
In het wild zal de alfahond als eerste, en het beste voedsel eten, om zo zijn fysieke
conditie op peil te houden in de roedel. De alfahond zal ook op een hoog strategische
plaats slapen zodat hij een oogje in het zeil kan houden in zijn territorium. Hij maakt
de beslissingen voor de roedel en is agressief tegen vreemdelingen die in het
territorium van de roedel komen.
Het Kabinet Rutte-1
De echte gedoog steun voor Rutte-1 zal moeten komen van de Koppige Terriër. In
bedreigende situaties kan Rutte-1 nog wel eens steun proberen te zoeken in het nest
van de SGP. Voor het behoud van roedel op langere termijn zal de Koppige Terriër
toch eens moeten worden verdreven. Heeft de Alfa; Maxime Jacques Marcel
Verhagen, hiervoor voldoende kracht?
Door Christian ter Maat MCC, MMC, CMC; Directeur Carevolution; organisatie-,
management- en fusie/overname advies. Ter Maat publiceert ook op Gek op Klanten,
ManagementSite en op Reply to All en is als spreker beschikbaar via
SpeakersAcademy.
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