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Simultaanspel
Ontvlechten, ontdubbelen, integreren én bezuinigen. Het is geen 

eenvoudige opdracht die de drie SG’s van de nieuwe fusieministeries 

uitvoeren. Zelf vergelijken ze het veranderingstraject met 

schaken op verschillende borden tegelijkertijd. 

Drie SG’s over de samenvoegingen van ministeries

D
e bladeren ritselden al een tijdje in 
Den Haag over een mogelijk fusie-
ministerie van Economische Zaken 
en Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit. Maar toen het ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie 
in het conceptregeerakkoord werd aangekondigd, 
stond Chris Buijink toch even te kijken. ‘Er wordt 
al jaren over gesproken, maar dit kabinet deed het 
echt.’ Toen de toenmalige secretaris-generaal van 
Economische Zaken werd gepolst voor de functie 
van ambtelijk hoofd van het nieuwe fusieministe-
rie, was het antwoord ja, vooral uit inhoudelijke 
betrokkenheid met de beide ministeries. Maar ook 
vanwege de uitdaging. ‘Hoe vaak krijg je de kans om 
een nieuwe organisatie te bouwen en tegelijker-
tijd te zorgen dat het departement prestaties blijt 
leveren voor de samenleving? Want dat mogen we 
ondanks alle fusieperikelen niet vergeten: dat we 
aan het werk blijven met zijn allen.’

HERINDELING 
Tijdens het gesprek over zijn eerste vijf maanden 
aan het hoofd van een superministerie gebruikt 
Chris Buijink een trefend beeld om zijn opdracht 
te omschrijven: gelijktijdig schaken op verschil-
lende borden. Ook zijn collega Siebe Riedstra 
(Infrastructuur en Milieu) heet het over simultaan 
schaken. De overeenkomstige beeldspraak is niet 
zo verwonderlijk, want de SG’s praten bijna dage-
lijks met elkaar. ‘Het komt niet vaak voor dat er 
tegelijkertijd twee nieuwe departementen worden 
gevormd. We kunnen veel van elkaar leren.’ ‘We 
hebben veel plezier over wat we als SG meemaken’, 
vult Siebe Riedstra aan, ‘Voor ons is het spannend 
hoe je een topstructuur bouwt, processen inricht 
en slecht-nieuwsgesprekken voert.’ Ook SG Roos 

van Erp-Bruinsma (Binnenlandse Zaken) spreekt 
haar collega-SG’s van IenM en EL&I regelmatig. De 
uitgangspositie van het nieuwe BZK is volgens haar 
anders dan de andere fusieministeries. ‘Wij heb-
ben onderdelen overgedragen aan Veiligheid en 
Justitie en kregen delen van VROM en Justitie erbij. 
Maar we zijn nog steeds het ministerie van BZK, dat 
is een belangrijk verschil.’
Toch stonden de drie SG’s voor dezelfde opgave 
toen ze begin oktober een telefoontje kregen over 
de nieuw te vormen ministeries. ‘We wisten dat de 
departementale herindeling eraan kwam’, vertelt 
Roos van Erp-Bruinsma. ‘Daarom hadden we in het 
SG-Overleg vooraf besproken wat geregeld moest 
zijn voordat de bewindspersonen aantraden.’ En 
dus had de SG een dag later al gesprekken met de 
vertrekkende en inkomende DG’s. Zes dagen later, 
bij het aantreden van de nieuwe bewindsperso-
nen, waren op de belangrijkste functies rond de 
minister mensen geregeld: eerste woordvoerder, 
secretariaat, kamerbewaarder, chaufeur. 

GUUR
Dat vormde het begin van een ingrijpende 
ontvlechtings- en ontdubbelingsoperatie. Siebe 
  Riedstra: ‘IenM gaat van vier bewindspersonen naar 
twee. In alle staven en centrale diensten zijn dus 

Chris Buijink

‘We hebben 
de ambitie om 

van dit EL&I 
iets nieuws te 

maken’
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meer mensen op een functie. Vaak moeten we van 
vier naar twee, soms zelfs naar één functie.’ Maar 
daar blijt het niet bij. Alle departementen ronden 
in 2011 nog de oude taakstelling van   Balkenende 
IV af. Daarnaast zijn er de bezuinigingen uit 
het regeerakkoord, zoals de decentralisatie van 
landschaps- en natuurbeheer bij EL&I. En dan is 
er nog de taakstelling op de rijksoverheid van het 
kabinet Rute van een kleine 2 miljard euro. Voor 
BZK betekent dit een bezuiniging van ruim honderd 
miljoen. ‘Ik denk niet in problemen’, zegt Roos van 
Erp-Bruinsma, ‘maar dit is wel een punt van zorg 
voor mij. Hoe gaan we deze taakstelling uitvoeren? 
Met andere woorden: wat gaan we niet meer doen?’ 
Ongeveer veertig procent van de bezuinigingen 
kunnen worden ingeboekt door het programma 
Compacte Rijksdienst. Maar zestig procent moet 
“uit eigen huis” komen. ‘Dat zal niet lukken zonder 
taken af te stoten, over te dragen of te stoppen.’
De meest urgente vraag van Siebe Riedstra 
sluit hierop aan: hoe behoud je bij een nieuwe 
taak  stelling kwaliteit en zorg je er toch voor dat 

voldoende mensen vertrekken? IenM moet 
de komende vier jaar 19 procent bezuinigen, 
EL&I levert zelfs 22 procent in. Ander punt van 

zorg is het formuleren van een doorleefde, 
gemeenschappelijke visie. Riedstra: ‘Ik 
hoop dat mensen in 2015 zeggen: het was 
ingewikkeld, we hadden tegenslagen, soms  
was het zelfs guur. Maar ik heb me altijd 
verbonden gevoeld met het veranderings -
proces, ik ben serieus genomen en de 
  collega’s die weg moesten zijn goed 

  terechtgekomen.’

MOOIE COCKTAIL
Op korte termijn speelt de integratie van de 

ministeries een belangrijke rol. Daarbij laat Chris 
Buijink zich assisteren door ABD TOP Consultant 
Koos van der Steenhoven, als projectdirecteur 
Integratie. ‘Meteen bij de start kon ik aankon-
digen dat iemand met gezag van buiten de twee 
departementen de integratie ging begeleiden. 
Dat onderstreept dat dit een fusie is en geen 
overname.’ Buijink denkt dat de combinatie van 
‘inhoudelijke betrokkenheid’ bij het oude LNV en 
de ‘economische denkkracht’ van voormalig EZ kan 
zorgen voor ‘een mooie cocktail’. Voorwaarde voor 
een succesvolle integratie is volgens hem ‘open en 
transparant’ communiceren met medewerkers. ‘Ik 
ben zo snel mogelijk begonnen met kennismaken 
met het oude LNV. Ook om duidelijk te maken dat 
we de ambitie hebben om van dit departement iets 
nieuws te maken.’
Ook het nieuwe IenM heet te maken met twee 
culturen. Verkeer en Waterstaat is traditioneel  
van de projecten en resultaten, VROM draait meer 
om ontwerpen en processen. Siebe Riedstra doet 
het hele fusieproces met zijn eigen DG’s. Externen 
van   buiten de overheid zijn uit den boze. ‘Wij 
moeten geen kunstjes leren van iemand van buiten. 
Het is onze cultuurverandering en die moeten we 
zelf vormgeven.’ Ook wil hij geen partij zijn in het 
reorganisatieproces. Alle direct sturende taken die 
hij als SG bij Verkeer en Waterstaat had, stoote hij 
bij zijn aantreden als nieuwe SG IenM af. ‘Dat zorgt 
voor hygiëne in het proces.’ Want de VROM’ers 
voelden de fusie met het twee keer zo grote Verkeer 
en Waterstaat als een overname. ‘Als dat zo gevoeld 
wordt, is het waar’, stelt Siebe nuchter. ‘Toch  
willen we het beste van twee werelden behouden.’ 
Dat is ook de inzet van Roos van Erp-Bruinsma bij 
de vorming van het nieuwe ministerie van Binnen-
landse Zaken. ‘We hebben afgesproken dat wij  
deze klus met elkaar doen. Dat betekent dat geen 
ministerie een stempel mag drukken op het  
nieuwe BZK.’

Roos van 
  Erp-Bruinsma 

‘We hebben 
afgesproken 
dat we deze 

klus met elkaar 
doen’

Siebe Riedstra

‘Wij moeten 
geen kunstjes 

leren van 
iemand van 

buiten’

fo
to

 T
he

o 
B

os
fo

to
 T

he
o 

B
os





11abdblad no.1/2011

Wat doet een aBD Top Consultant? 

‘We zijn nog in het begin van ons bestaan. Als ik op 

een verjaardag die vraag krijg, zeg ik: ik ben consultant 

bij het Rijk. We krijgen adviesopdrachten, doen aan 

interim management, zijn waar nodig dwarskijkers – 

een ministerieoverschrijdende visie is een vereiste. Alle 

opdrachten zijn op tijdelijke basis. De opzet is dat een 

consultant met meerdere klussen tegelijk bezig is.’

Waarom deze overstap? 
‘Ik heb behoete aan verdere verbreding, wil me 

verdiepen in meerdere domeinen binnen het Rijk. Bij 

ABD TOP Consultants krijg ik die kans. Ik vind het erg 

spannend om mee te bouwen aan deze groep. Het sluit 

mooi aan bij mijn behoete aan een meer strategisch 

relectieve rol. Dat geet ruimte’

saai? 
‘Oké, qua reuring is het behoorlijk akicken, dat heet 

alles met het minder direct politieke van deze functie te 

maken. Als directeur-generaal komt een aantal zaken 

standaard op je bordje. Hier is het nog zoeken. Ik noem 

het een ontdekkingsreis, met een mooie groep mensen.’

Je eerste consultantklus? 
‘Twee opdrachten uit de Compacte Rijksdienst. 

De eerste is te onderzoeken hoe de verschillende 

inspecties, die toezicht houden op de veiligheid van 

bedrijven, in de toekomst kunnen samenwerken. De 

andere opdracht gaat over clustering van de backoice-

subsidies aan bedrijven en instellingen.’

Een eenzaam bestaan, zo zonder directe collega’s? 
‘Haha, nee zo voelt het niet. Mijn collega’s zijn de 

andere consultants. We werken in duo’s voor de 

groepsbinding en hebben iedere dinsdag teamoverleg 

met de andere consultants, waarin we alle opdrachten 

bespreken en met elkaar sparren op inhoud.’

Top? 
‘Zeker top! Omdat ik echt in de top van het Rijk aan iets 

nieuws ben begonnen. “Waarom geef je je positie op” 

kreeg ik te horen. Omdat ik het heel belangrijk vind dat 

interne consultancy gaat slagen binnen de rijksdienst 

en ik geloof waarachtig dat het gaat lukken.’

tekst Caroline Togni 
foto Ilya van Marle

TOPTransfer
Een interessante carrièremove/overstap 

uit ‘wie, wat, waar’ uitgelicht. Deze 
keer: Anita Wouters. Zij was directeur-

generaal bij LNV en maakte 1 januari de 
overstap naar ABD TOP Consultants.





1
Wat is je huidige gemoedstoestand?

‘Goed, vrolijk. Ben ik meestal wel. Maar 
zeker nu ik na acht maanden bij BPR 
merk dat ik het werk in de vingers krijg. 
Voor een vernieuwingsprogramma zijn 
er net een paar goede mensen binnen-
gehaald. Er zijn ook dagen dat ik denk 
‘tsjonge’. Er is hier veel achterstallig 
onderhoud, terwijl ik van BPR een ser-
vicegerichte organisatie wil maken.’

2
Van welk bedrijf zou jij de  

baas kunnen zijn?

‘Ik zou goed kunnen werken bij 
 Nutricia. Dat is een mooi, sterk merk. 
Nederlandse zuivel is een kwaliteits -
product, en chocomel is écht lekker. 
Ze zijn internationaal, niet bang voor 
traditie, consequent. Van BPR zou ik 
zo’n sterk merk willen maken.’

3
Lig je wel eens wakker van je werk?

‘Zelden. Ik slaap makkelijk in. Dat heb 
ik van mijn vader. Mijn moeder klaagde 
wel eens dat ze wakker lag, en dan zei 
mijn vader: je ogen dicht doen en ner-
gens meer aan denken. Ik ben gewoon 
geen zorgelijk type. Het hélpt ook niet, 
om te liggen piekeren. Dat klinkt ratio-
neel en dat is het ook.’

4
Wat is je devies?

‘Gedoe komt er toch. Ik merk aan colle -
ga’s terughoudendheid om problemen 

aan te kaarten. Soms is het dan te laat 
tegen de tijd dat ik erachter kom. Dat 
vind ik vervelend. Mensen lossen proble-
men graag zelf op, maar niet iedereen 
kan dat. Ik zeg vaak: ik ben ingesteld op 
problemen, ik kijk er niet van op. Laat 
me meedenken, daar ben ik voor.’

5
Wanneer ga je luitend naar kantoor?

‘Ik heb altijd wel zin in mijn werk. Zeker 
als dingen meeziten, zoals nu ik goede 
mensen heb kunnen aannemen. Ach, 
werken hoort voor mij bij het leven. 
Een werkdag is een werkdag, ik kijk niet 
op tegen maandagochtend. Ik moet na 
vakantie wel iets overwinnen om weer 
naar kantoor te gaan. Het overschakelen 
van een lege naar een volle agenda, daar 
zie ik even tegenop. Ik weet inmiddels 
uit ervaring dat die weerstand weer snel 
verdwijnt.’ 

6
Zijn er dagen dat je niet aan werk 

denkt?

‘Nee. Juist tijdens de vakanties vallen bij 
mij de kwartjes. Dan krijg ik invallen. 
Vooral over mensen: wie kan mij waar-
mee helpen, wie wil ik om me heen 
hebben. Ik bel tijdens vakanties één 
keer per week met mijn directiesecreta-
ris. En ja, dan wil ik ook de problemen 
horen.’ 

7
Wie is je leermeester?

‘Dat is Peter Draaisma. Hij was directeur 
bij LNV toen ik daar werkte. Hij heet 
me geleerd mijn schroom af te werpen. 
Lef heb ik van nature, maar na jaren 
overheid ging ik toch sociaal aangepast 
gedrag vertonen. Peter leerde me dat 
het goed is om je uit te spreken, en ook 
voorstellen te doen als ze nog niet rijp 
zijn. Soms is het niet meteen goed, nou 
en. Ik hoor mezelf vaak zeggen wat Peter 
ooit tegen mij zei.’

8
Hoeveel procent van je werk is niet leuk?

‘Ik zou zeggen dertig procent. Dat is 
corvee: klusjes die erbij horen, maar 
niet leuk zijn. Het is net als moeder zijn: 
fantastisch, maar je hebt altijd veel was.  

9
Wat kreeg je van huis uit mee?

‘Mijn moeder werkte, niet gebruikelijk 
in die tijd. Daardoor heb ik zelf ook sterk 
het gevoel dat werk erbij hoort. Ook in 
de combinatie van werk en zorg geldt: 
gedoe komt er toch. Als je er vanuit gaat 
dat het niet makkelijk is, houd je het 
vol. Mijn zoontje is geboren met een 
beperkte weerstand. Ik heb zware dagen 
gehad, maar kan ook goed loslaten. Je 
voelt wel wanneer je er echt moet zijn.’

openhartige
vragen 

gerdine  
keijzer-baldé  (44)

Directeur van het agentschap 
Basisadministratie Persoons-
gegevens en Reisdocumenten 

(BPR), ministerie van BZK

9
tekst Marieke van Gils 
foto Merlijn Doomernik

‘Ik ben gewoon  
geen zorgelijk type’
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ABD BLAD spreekt de manager  
onderweg naar een afspraak in den lande. 

Op de voorbank naast: Cor Visser (54), 
adjunct-directeur Handhaving  

politie Haaglanden.

is de adjunct-directeur handhaving veel 

onderweg?

‘Met grote regelmaat, meestal voor 

korte riten. Ik ben verantwoordelijk 

voor zes wijkbureaus in het centrum 

van Den Haag, Scheveningen en 

Haagse Hout, en daarnaast voor het 

bureau Conlict- en Crisisbeheersing. 

Eén keer per drie weken kom ik op 

alle wijkbureaus voor een afspraak 

met de wijkbureauchef.’

Vandaag naar bureau scheveningen…

‘Een regulier overleg met de chef daar. 

Het strandseizoen nadert, de strand -

exploitanten zijn bezig met de opbouw. 

Maanden geleden starten we samen 

met onze partners de voorbereidingen 

voor het nieuwe strandseizoen. Over 

een maand zijn we volop in uitvoering.’

Zoals?

‘Behalve de dagjesmensen krijg je 

op het strand steeds meer feesten. 

Strandtenteigenaren organiseren 

grote feesten van vaak meer dan 1000 

personen en sinds vorig jaar kent 

Scheveningen het Royal Beach Festival 

waar duizenden mensen op af komen. 

Je begrijpt dat dit voor de politie-inzet 

ook consequenties heet. Het kan 

erg druk zijn, midden in de nacht, 

met zo veel mensen op de been. Met 

bijkomende zaken, dronken types, de 

nodige vechtpartijen…’

hoe is het voor een voormalig politieman 

van de straat om bezig te zijn met statistie-

ken en analyses van criminaliteitscijfers?

‘De straat, da’s lang geleden. Alleen 

mijn eerste zeven jaar bij de politie 

werkte ik veel op straat als agent. 

Daarna doorliep ik de politieacademie 

en begon drie jaar later in Den Haag 

VAN: Hoofdbureau politie Haag -
landen, Burgemeester Patijnlaan,  

Den Haag NAAR: wijkbureau 
  Scheveningen, Nieuwe Parklaan,  

 Den Haag MET: de auto, Opel Insig-
nia AFSTAND: 3,8 km GELEZEN: niet 

(moet sturen) TELEFOONTJES: 
1 (met Hessel, projectleider multi -

disciplinair informatiemanagement) 
MUZIEK: radio (100% NL)

15

ONDERwEG

als bureauchef. Ach, het gaat zo  

successievelijk. Ik deed de Strategische 

Leergang Leidinggeven, dat stimuleert 

om weer een volgende stap te zeten. 

Zo ben ik steeds meer beleidsmatig 

met politiewerk bezig.’

Leuk? of toch saai?

‘Zeker leuk! Zolang er verbinding is 

met de operatie, bijvoorbeeld in de 

veiligheidsregio, waarin we samen-

werken met brandweer, gemeente en 

GGD, ben ik ook als adjunct-directeur 

met de uitvoering bezig. En af en toe, 

het afgelopen jaar twee keer – tijdens 

  Veteranendag en de jaarwisseling –  

ben ik algemeen commandant op 

het regionaal commandocentrum. 

Natuurlijk is dat anders leidinggeven, 

als je appèl houdt, echt voor die groep 

commandanten staat. Of zoals een 

maand geleden, toen ik een nacht 

meedraaide op bureau Jan Hendrikstraat 

hartje centrum. Het blijt belangrijk je 

op de werkvloer te begeven. In zo’n 

nacht, met alle horecaproblemen die 

spelen, krijg ik scherper op het netvlies 

wat er speelt. Mijn credo is: samen 

sterk. Binnen de politieorganisatie, 

maar ook daarbuiten, met de partners 

en de individuele burger. Haaglanden 

loopt voorop met burgerparticipatie in 

de wijken, iets om trots op te zijn.’

14:28  
uur
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Blik in de woonkeuken van ABD-manager Edward John Kitselaar in zijn 
  herenhuis in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Edward John bakt pannen-
koeken voor vriendin Karlien, zoon Ramses, en dochters Luna en Madelief.THuIS Edward John Kitselaar (42), 

directeur a.i. Raad voor de Kinderbescherming

karlien (41) links met zoon Ramses (2, ‘ik heb 

de liefste papa van de hele wereld’)

‘Deze zomer zijn we zeven jaar samen. 

Hij is spontaan, een positief mens. Soms 

heet hij moeite met nee-zeggen, maar 

ik verwacht dat er als manager niet met 

hem te sollen valt. Edward John is iemand 

van grote lijnen, hij kijkt vooruit. Het is 

best pitig, nu hij het ABD Kandidaten-

programma volgt. Hij is met regelmaat 

enkele dagen weg. En dat in het jaar dat ik 

mijn vierde kind krijg… We managen echt 

samen het gezin, hij is een leuke vader, 

die graag dingen samen met de kinderen 

doet. Hij geet veel echte aandacht.’

Luna (12) midden

‘Ik noem Edward John mijn tweede 

papa, mijn ouders zijn gescheiden. Hij is 

superlief en ik vind het grappig zoals hij 

van structuur houdt: hij legt ’s avonds zijn 

spullen klaar, het klokje en de sleutel-

bos ernaast. Dan hoet hij ’s ochtends 

niet meer te zoeken. Wij zijn altijd alles 

kwijt. Fijn is dat Edward John heel goed 

kan uitleggen. Als ik iets niet snap, ga ik 

naar hem. Hij weet veel en vertelt nog 

meer. Hij kookt best vaak, net als mama 

trouwens. We doen samen leuke dingen, 

bedachten een keer een droommachine. 

Helaas hebben we ’m nooit afgemaakt.’

Madelief (9) helemaal rechts

‘Hij moet zich altijd omkleden als ie thuis 

komt van het werk, dan trekt hij snel zijn 

pak en stropdas uit. Hij kon eerst geen 

stropdas maken: iemand deed het voor 

hem en als hij ’m dan afdeed liet ie hem 

zo liggen dat ie netjes bleef. Edward John 

is sportief. Voor zijn verjaardag kreeg hij 

van mama een sportschoolkaart. Soms 

vind ik het wel lang duren als hij iets 

vertelt. Dat durf ik dan niet te zeggen, 

maar ik luister eigenlijk niet meer. Als het 

op school over de kinderbescherming 

gaat, ben ik heel trots. Dan zeg ik dat mijn 

vader daar de directeur is.’
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