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‘Er moeten mensen uit.

mogelijk te werk te gaan’

rga Zuurbier (pagina 8)

Ik probeerzo rechtvaardig
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HET RIJK UIT
Zoek ook mogelijkheden
buiten de krimpende
Rijksoverheid. Maarten
Ruys werd gemeente
secretaris in Groningen

8
EMOTIES
Omgaan met emoties
van je medewerkers,
en met die van jezelf;
bij grote veranderingen
in de organisatie

I5
ONDERWEG
‘Hoe blijf ik mezelf, als
enige vrouw tussen de
mannen?’ Op reis met
directeur Gebiedsontwik
keling ElaineAlwayn
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WIE ZIT
WAAR?
Overzicht van de
laatste benoemingen
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Jacco Groeneveld (regiodirecteur Noord-Oost Gevangenis
wezen DJI, Veni): ‘Een variantop “Vertrouwen is goed, maar controle
is beter”. Deze uitspraak hoor ik vaak en ik heb daar mijn eigen, bij
mij passende, variant op gevonden. Ik werk in een omgeving die sterk
wordt gedomineerd door risicomijding, controle en beheersing. Ik zet
mijn uitspraak daar graag tegenover.’

KOFFER
Wat gaat er dit weekeinde mee
in de pilotenkoffer aan werk-
zaken? En hoeveel weegt ie?

Deze keer: de zwarte polyamide
Nopapijri -rugzak van Mark Dierikx,

directeur-generaal Luchtvaart en
Maritieme Zaken, ministerie van lenM.

Een OG meteen rugzak?
Ja, ik ioop in een keurig pak, maar

altijd meteen rugzakje. Ikweigerzo’n
saaie, fantasieloze doodgraverskoffer
te gebruiken. Men is er inmiddels aan

gewend, maar laatst voor een dienstreis
kreeg ik weer de opmerking “jij neemt je

rugzakje zeker weer mee...?”

Nu vol met werk voor het weekend?
Het is een heel gewicht, 6,5 kilo, maar

dat wil ik even nuanceren.Allereerstzit
het jaarverslag van Schiphol erin,

300 pagina’s dik. Dat alleen weegt al
bijna z kilo. Daarbij komt de stapel pa

pieren van mijzelf, inclusief twee stevige
mappen. Maandag is toevallig de eerste

van een serie hoorzittingen van het
Topteam Logistiek. De ruim 30 bijdragen

hiervoor zitten ook in mijn tas.

Wat moet in ieder geval gelezen?
Het evaluatierapport van de Nationale
Havenraad, zo’n zo pagina’s. Verder zal
ik wat zaken op volgorde leggen en het
jaarverslag van Schiphol doornemen.
Ik bekijk de cijfers, maar lees ook zeker
de passages over de maatschappelijke
kant. Met dit lekkere weer zet ik m’n

stoeltje dan wel in de tuin.

TOPSPIN: CARRIÈRESTAP
BUITEN HET RIJK?
Sinds begin dit jaar hebben achttien ABD-managers zich gemeld bij
Bureau ABD voor TopSpin, het project dat zich bezighoudt met het
verbreden van de arbeidsmarkt voor ABD-managers. Binnen TopSpin
wordt voor een volgende carrièrestap vooral gekeken naar vacatures
buiten de Rijksoverheid. Overweeg je die stap, dan krijg je hierbij
individuele begeleiding.
TopSpin heeft op dit moment contacten met vier sectoren die een
interessant werkgebied kunnen zijn voor AB D-managers: zorg en welzijn,
onderwijs, de rechterlijke macht en woningcorporaties. Verder wordt
gewerkt aan het opzetten van alumninetwerken. TopSpin staat open voor
alle ABD-managers die hun carrièremogelijkheden willen verbreden. Zij
kunnen via hun MD-consultantvan het ministerie of van Bureau ABD een
beroep doen op TopSpin. Voorwaarde is dat de managers bereid zijn
daadwerkelijk een stap buiten de Rijksoverheid te maken.

TNHOUD NOGTE LEZEN TUKKES {SVAAROND[R DE GLOSSY
ZEEHAVENS AMSTERDAM (4,7 KL, JAARVERSLAGSCHCP

HOL (1,8KG); IN HET VOORVAId: RIIKSPAS, -IUISSLEIJEELS,

OORTJES VOOR DL IPIJONE (7 DR), 1 PAPERMATE BALPEN

(RESERVE. I0GR.), TUBE HERÔME HANOGEL 75 DR.),

PCIETBOEKIE (75 DR), PAKIE WETTIES 127 DR.), 00081E

SMINT 8 DR ), CONTAC F0105 VAN HET DIRECTORAAT

GENERAAL, PAKIESUITANA NATUREL (26 DR.)

109
HET CIJFER In 2010 Zijn

109 ABD-managers in een
nieuwe functie benoemd.
Mede door de samenvoegingen
van diverse departementen
zijnde ministeries van IenM en
Binnenlandse Zaken koploper
met elk z6 benoemingen in het
afgelopen jaar, gevolgd door
EL&I met 17 benoemingen.
BRON: BUREAU ABD
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WERKWEEK
maandag 9 mei
11.15 uur
overleg met minister
Schippers over de beleids
briefSport

Verbruiksbelastingen
over de compensatie van
energiebelasting voor
sportverenigingen

Met dit soort evenementen
zetten we Nederland op de
kaart met het oog op het

mogelijk organiseren van de
Olympische en Paralympi

sche Spelen in zoz8.

van Bart Zijlstra (46),
directeur Sport (VWS)

donderdag 12mei

middag en avond
met VlL’;ezondheid op
de fiets door Den Haag
onder het motto ‘Zorg en

woensdag 11 mei %sport in de buurt’
13.30 uur

1 bezoek aan de ieugddag4 vrijdag 13 mei
op het WK Tafelten hele dag

ouderschapsverlof

dinsdag io mei
11.30 uur
vergadering met de
directeur Douane en
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1 ILLUSTRATIE Valesca van waveren

Het Rijk uit

..

‘Niet bang zijn de

Compacte
Rijksdienst

In het regeer
akkoord is onder

de aanduiding
‘kleinere overheid’

een ombuiging
opgenomen van

6,4 miljard euro
in 2OI5fl

6,56 miljard euro
structureel. 1-let

realiseren van
deze ambitie

vraagt om een
compacte over
heid. Dit raakt
alle overheids-

lagen: rijk,
provincies,

gemeenten en
waterschappen.

U
it de krantenkoppen van het afgelo
pen halfjaar: een kleinere overheid,
flexibel en slagvaardig, programma
Compacte Rijksdienst, afslanking,
6,5 miljard bezuinigingen bij de

Rijksoverheid, een nieuwe taakstelling, onrust
onder ambtenaren... Bovenop de taakstelling
van het vorige kabinetvolgen de bezuinigingen
van Rutte cs.: 2 miljard euro. Alle departementen
moeten het werk met minder mensen doen, het
aantal leidinggevenden moet omlaag. ‘Zet een
carrièrestap buiten het Rijk’, adviseert Bureau ABD,
dat zich via het project TopSpin sinds begin dit jaar
bezighoudt met hetverbreden van de arbeidsmarkt
voor managers. Managers die de stap naar buiten
overwegen, krijgen hierbij individuele begeleiding.

GEMEENTESECRETARIS
De nieuwe gemeentesecretaris van Groningen,
Maarten Ruys, zette drie jaar geleden de stap naar
buiten op eigen initiatief. De voormalig secretaris-
generaal van Sociale Zaken werkte tien jaar in
DG- en SG-functies bij de Rijksoverheid. Na een jaar
als interim-DG bij de Belastingdienst werd hij door
het Rijk uitgeleend aan de gemeente Amsterdam,
waarna hij de stap zette naar de stad Groningen.
Mobiliteit was een van zijn speerpunten als
secretaris-generaal bij Sociale Zaken. ‘Het lag voor
de hand dat ik zelf ook zou uitkijken naar nieuwe
functies. En tja, waarom niet buiten het Rijk.’
Maarten Ruys heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe

functie als gemeentesecretaris van Groningen.
‘Vanuit een compleet nieuw perspectief zie ik hier
hoe beleid en toezicht dat in Den Haag bedacht
is, uitwerkt in de dagelijkse werkelijkheid van een
gemeente. Ookvanuit Sociale Zaken had ikveel te
maken met gemeenten. Maar nu heb ik heel con
creet te maken met de maatregelen die Den Haag
neemt. Het leuke bij de gemeente is, vind ik, dat ik
met alle onderwerpen te maken krijg, en daarvan
op de hoogte ben.’

GEMIS
Maarten is blij dat hij de stap ‘naar buiten’ heeft
gemaakt. Maar hij heeft, zeker in de eerste maan
den, wel eens terugverlangd naar het werken op
het ministerie. ‘Natuurlijk, als je iets achterlaat is
er altijd een gevoel van gemis. Ik miste de collega’s
met wie ik nauw samenwerkte, de vaste routines,
de vertrouwdheid van de omgeving en het werk,
en ook de spanningen die het politieke speelveld

De Rijksoverheid moet nog verder krimpen.
Samenvoegingen van ministeries en een
nieuwe taakstelling nopen de ambtenaren
naar nieuwe werkomgevingen uitte zien.
Ook voor de leidinggevenden met integrale
eindverantwoordelijkheid luidt de opdracht:
zoek ook mogelijkheden buiten het Rijk.
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sprong te maken’

metzich meebrengen. Nietgekals je, zoals ik, een
jaar of tien DG en SG bij het Rijk bent geweest.
Maar het mooie van zo’n stap is, dat je ontdekt dat
er ook een andere wereld is. Je wordt uitje routine
gehaald, en daar leer jeweerveel nieuwe dingen
door.’

SCHWUNG
Mobiliteit is goed en nodig, meent de gemeente
secretaris. ‘Het is belangrijk dat je de kennis van de
Organisatie verbreedt, en ookvoor jezelf, dat je fris
en alert blijft.’ Een meer mobiele, flexibelere over
heid is ook een zorg. ‘Je moet er goed over naden
ken hoe je ervoor zorgt dat de opgebouwde kennis
en ervaring nietverloren gaan, dat je dat verankert
in de organisatie. Als iedereen aan de wandel gaat,
heb je een probleem. Dan waaiert kennis uit. Het is
ook goed om ergens wat langer te zitten.’
Wat betekent de overstap voor zijn carrière? ‘An
deren zullen dit misschien zien als een stap terug.

Het is maar hoe je er zelf naar kijkt’, meent Maarten
Ruys. ‘Ik kan het collega-managers bij de Rijks
overheid aanraden. Als je eraan toe bent, levert
een nieuwe werkomgeving ontzettend veel op.
Samenvattend: veel inspiratie, schwung, en nieuwe
energie om andere dingen te gaan doen. Natuur
lijk is het een stap uit je comfortzone, maar je
wordt uitgedaagd om je kennis en ervaring in een
nieuwe context in te zetten. Je leert andere mensen
kennen, vergroot je netwerk en kunt spannende
nieuwe verbindingen tussen werkvelden leggen.’
Maarten was al langer op zoek naar mogelijkheden
om zijn eigen perspectief te verbreden. ‘Bij Sociale
Zaken was ik toch voornamelijk gespitst op één
domein, de sociale zekerheid, pensioenen, cao’s
en arbeidsomstandigheden. Nu ben ikverantwoor
delijk voor een heel divers palet aan onderwerpen,
van herdenkingsbijeenkomsten O 4 mei, tot de
organisatie van grote evenementen zoals Roze
Zaterdag ofde politieke besluitvorming over het

ABD TopSpin
Binnen ABD
TopSpin wordt
voor een volgende
carrièrestap vooral
gekeken naar
vacatures buiten
de Rijksoverheid.
TopSpin heeft
op dit moment
contacten met
de sectoren
zorg en welzijn,
onderwijs, de
rechterlijke macht
en woning
corporaties.
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6 ABDBLAD

armoedebeleid in de gemeente. Ik ontdek hier een
nieuwe kantvan mezelf, doordat ik in een nieuwe
omgeving werk en er een ander beroep op mijn
capaciteiten wordt gedaan.’
Het leidinggeven in een gemeentelijke organisatie
heeftvolgens Maarten Ruys veel overeenkomsten

(vlaarten Ruys met zijn werk op hetdepartement. ‘Je stuurt mede-

Maarten Ruys is werkers aan die met hun kennis van zaken werken

sinds 1januari op de verschillende onderwerpen. Met ditverschil

2ollgemeenre- dat mensen bij Sociale Zaken in het hele land wer

secretaris van ken, hierwerkt iedereen in Groningen en is betrok-
Groningen. ken bij de ontwikkelingvan zijn of haar stad.’

Hiervoor was
hijwerkzaam ADVIES
als secretaris- Wat kan de gemeentesecretaris zijn collega’s bij de

generaal (5 jaar) ABD adviseren, als zij ook moeten uitkijken naar
en directeur- werk buiten dievertrouwde Rijksoverheid? ‘Het is

generaal bij het lastig, het probleem is dubbel’, meent Ruys. ‘Niet
ministerie van alleen bij de departementen, ook bij gemeenten

Sociale Zaken en moeten waarschijnlijkveel mensen weg. Je moet
Werkgelegenheid. ‘<jerealiseren dat je voor zo’n overstap uit die veilige

basis moet, maar als je dan eenmaal ergens een
nieuwe functie hebt, levert dat ongelooflijkveel
voor jezelf op. Ik sluit dit graag af met, het is een
cliché: zie het onbekende als een uitdaging om je
zelfopnieuw uit te vinden! Probeer goed te kijken
naarwat je leukvindt, daar begint alles mee. Zoek
een omgeving waar je kunt ontdekken waar je goed
in bent en waar je jezelfkuntverbeteren, kunt ont
wikkelen. Datkan bij een gemeente. Maar ook bij
bedrijven en organisaties in de marktsector, zoals
in de logistiek, de dienstverlening en de zorgsector,
kunnen onze managers een belangrijke rol spelen.
Het Rijk is een goede leerschool met prachtige
opleidingsmogelijkheden, zoals het Kandidaten
programma. Juist onze managers moeten niet
bang zijnde sprong naar buiten te maken!’

WAAR
Gemeente Ermelo, provin
cie Gelderland, gelegen aan
de rand van de Veluwe, met
ruim 26.000 inwoners.

*
AMBITIE
De gemeente Ermelo zoekt
in de eerste plaats een ver
binder en een ambassadeur.
Iemand die zowel intern als
extern bruggen kan bouwen
en zich naar buiten toe sterk
maakt voor Ermelo.

*
PRO F1 EL
De burgemeester:
• is voorzitter van de raad en
van het college;

• heeft een centrale rol in
de samenwerking tussen
politiek, bestuur en de
Organisatie;

gevende en communica
tieve kwaliteiten;

• is belast met de wette
lijke taken op het gebied
van openbare orde en
veiligheid en beheert deze
portefeuilles in het college;

• is volledig op de hoogte
van alles wat er op het
gebied van openbare orde
en veiligheid speelt en is
in staat bij calamiteiten
daadkrachtig en met over
tuiging op te treden;

• is bereid om naast zijn
wettelijke portefeuilles
en beleidscoördinatie ook
inhoudelijke portefeuilles
te beheren;

• is actief aanwezig in de
samenleving en weet wat
daarin leeft;

• zet zich nadrukkelijk in
voor de belangen en ambi
ties van Ermelo.

*
SCHRIJF
Belangstelling? Sollicitatie
brief, cv en pasfoto voor
6juni2011 richten aan:
Hare Majesteitde Koningin
door tussenkomst van de
heer C.G.A. Cornielje,
Commissaris van de Konin
gin in Gelderland, Postbus
9090, 68oo GX Arnhem,
met op de enveloppe de
woorden “Kabinet” en “Ver
trouwelijk”. Meer infomatie
over de functie: Chef Kabi
netvan de Commissaris van
de Koningin drs. A. i. van
Hout, 026-3598659.

ZIE: ‘.‘ÎWW ALGEMENEBESTUURSDIENST.

NLjAACATURE5 VOOR MEER VACATURES

* • heeft bestuurlijke, leiding-TOP
KLUS

Functie:
burgemeester Ermelo

Reageren:

uiterlijk 6juni2011
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TEKST Pjorr an Lenreren
FOTO Iurgen Huiskes

Kennismaken met de nieuwe DG ABD Manon Leijten

ABDBLAD NO.2/2011 7

‘Alleen van de centen? Juist niet!’
Zeven persoonlijke vragen
aan Manon Leijten.

i. Wat voor persoon ben jij?
‘Ikben vrij uitgesproken. Ik zegwat ik ergens van
vind, en anders zie je hetwel aan mijn lichaams
taal. Ik ben enthousiast en laagdrempelig, iedereen
kan bij mij binnenlopen. Bij mij is het glas altijd
haliVol. Ik ben niet zwaar op de hand, bekijk dingen
graagvan de positieve kant. Je zult mij vaak horen
zeggen: “We gaan het gewoon doen!”

2. Wie wachten er thuis op je?
‘Mijn man Maarten, internist in een Haags
ziekenhuis, mijn drie kinderen Pepijn (12),

Fien (ii) en Friso (s), onze SpringerSpaniël Flip en
onze konijnen Pim en Pluis. Een hele familie.’

3. Bij je vorige baan had jewoensdagvrij. Hoe
moet dat nu?
‘De ochtend geef ik op, de middag blijft. Dat is
trouwens de drukste middag in de week. Pepijn en
Friso moeten naarvoetbal, Fien naar hockey en
toneel. We wonen in Benoordenhout, bij wijze
van spreken grenst onze tuin aan het gebouwvan
Bureau ABD. Ik kan dus op de fiets naar mijn werk.
Dat is wel heel praktisch.’

4. Wat doe je zelf graag, om te ontspannen?
‘Erwordtbij ons thuis veel muziek gemaakt, maar
ik ben zelf erg onmuzikaal. Ik lees graag, ben op
dit moment bezig met de biografie van Roald
DahI. Ik heb een rijk sociaal leven, ga veel met
vrienden naar toneel of film. Verder ben ik het
liefst buiten, in de zomer zeilen we op de Kaag.’

5. Je studeerde economie en we zien op je cv een
hoop financiën staan, ben je erg van de centen?
‘Nee hoor. Juist niet. Mijn vrienden moeten wel
eens lachen als ze horen wat ik doe. Ik vind
economie interessant omdat het over schaarste
gaat en omdat het een mooie mix is tussen
wiskunde en psychologie. Geld is belangrijk, het
objectiveert het beleid. Maar ik ben ook graag met
mensen bezig.’

6. Waarom ben je blij met je nieuwe baan?
‘De juiste mens op de juiste plek krijgen vind ik
een van de leukste onderdelen van mijn huidige

baan. Ik ken Jan Willem al een tijd, we hebben
samen de Comenius Leergang gedaan. Ik heb toen
wel eens tegen hem gezegd: wat heb jij een mooie
baan. De Rijksdienst kan alleen maar doen wat ze
doet met goede mensen. We hebben een enorme
taakstelling en de vergrijzing komt er nu echt aan.
Ik vind het ontzettend boeiend werk om te zorgen
dat het Rijk goede mensen binnenboord houdt,
nieuw talent kweekt en koestert en ook mensen
van buiten weet te interesseren.’

7. Waar kunnen we jou altijd voorwakker maken?
‘Als je hulp nodig hebt. Ik los graag problemen op.
En verder kun je me altijd plezieren met lekker
eten, een strandwandeling of een feestje.’

Geboren
i6 november
1966, Tilburg

1986-1992
Erasmus

Universiteit,
Economie

1992-1996
beleidsmede

werker Inspectie
Rijksfinanciën,
Ministerie von

Finonciën

1996-1997
plv. sectiehoofd

Inspectie
Rijksfinanciën,
Ministerie von

Finonciën
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1997-2000
afdelingshoofd

Inspectie
Rijksfinanciën,
Ministerie van

Financiën

2000-2002
plv. directeur
Begrotings

zaken,
Ministerie van

Financiën

2002-2008
roadadviseur

Kabinet Minister
President,

Ministerie van
Algemene Zaken

2008-2011
directeur
Financieel

Economische
Zaken,

Ministerie van
szw
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TEKST CarolineTogni
FOTO’S Frank Ruiter, Serge Ligtenberg

..

‘Blijfdicht bij

D
e opkomst is groot bij het
ABD-seminar ‘Organisatie
veranderingvanuit een
individueel psychologisch
perspectief’, gegeven

door organisatiepsycholoog Rob van
Eijbergen. Het seminar werd al herhaald
en een derde sessie komt eraan. De
ABD-managers blijken behoefte te
hebben aan ondersteuning bij de
uitvoering van hun taak: weer een
reorganisatie, de volgende taakstelling
staatvoor de deur. Hoe ga ik hier mee
om, en hoe vertel ik moeilijke bood
schappen aan mijn medewerkers?

Marga Zuurbier, directeur Arbeids
inspectie Arbeidsomstandigheden
(SZW), was een van de deelnemers aan
het seminarvan Rob van Eijbergen. ‘We
zitten middenin een reorganisatiepro
ces, een fusieproces van drie inspectie-
diensten en dan ook nog een taakstel
ling er bovenop. Het is triest, het gaat
om mensen die met harten ziel werken
voor de Arbeidsinspectie, die het effect
van hun werk dagelijks zien. Het is ver
velend datwe het met minder mensen
moeten gaan doen. Maar ook rotklus
sen horen er helaas bij. Het helpt me om
vanuitverschillende invalshoeken naar
de problematiek te kijken en daarom
leekhetmij nuttig juistditseminarbij
te wonen. Watvooral bleefhangen was
hoe snel je als mensen een vijandbeeld
opstelt. Je vraagt je afwaarom juist jij
deze veranderingen moet doormaken.
In de strijd van bezuinigingen komt een
ieder eerst op voor zichzelf. En voordat

je het weet ben je bezig met die ander,
misschien wel je naaste collega, heel
negatiefneer te zetten. Hoevergaje
in zo’n proces met die ander “zwart” te
maken? Ikweetvan mezelf dat ik er juist
helemaal nietvan hou, dat ik absoluut
niet zo in elkaar steek, Ik projecteer de
ander niet als vijand, Ik ben me — na
het seminar — nog bewuster dat ik niet
meewerk aan een vijandbeeld. Dat mag
je van goed leiderschap verwachten.
Die bewustwording was de invalshoek
van het seminar. Laten zien wat je zelf
doet en waar je goed in bent. Het feit is
er, er moeten mensen uit. Ik probeer
daarbij zo rechtvaardig mogelijk tewerk
te gaan. lkvind het belangrijk dat ik,
ondanks mijn eigen emoties, helder
blijfoverde processen, aan verwach
tingenmanagement doe, mijn mensen
laatweten op welke termijn dingen
spelen. Ik probeerde onzekerheid niet
groter te maken dan die al is. Het mooie
is dat er door de taakstelling een grote
bereidheid is, ook bij de bewindslieden,
om het werk efficiënter en effectiever
te maken, maar ook dat ze staan voor
een kleinere compacte overheid en dus
dat je niet alles meer kan doen. Dat je
keuzes moet maken. Dat helpt, we kun
nen daardoor snel werken. Dat maakt
energie los bij de medewerkers, en dat
is leuk om te zien en het helpt ookl Ik
vind het mijn taak om de medewerkers
te faciliteren om de noodzakelijke
veranderingen mogelijk te maken en
tegelijkertijd hen te enthousiasmeren
om belangrijke verbeteringen door te
voeren.’

Kees Lever, directeur Regionale Zaken
(EL&I), vindt de emotionele kantvan
leiderschap van groot belang. ‘Ons
departement heeft met enorme veran
deringen te maken, zo’n fusievan mi
nisteries is echt een omslag. Daarnaast
heeft mijn directie ook te maken met
decentralisatie op alle terreinen. Kort
om, de krimpopgave zal enorm zijn,
in de orde van grootte van 50 procentl
Logisch dat je in zo’n situatie met aller
lei stadia van emoties te maken krijgt.
Ik ben iemand die zelf emotie laat zien,
ik kan het niet goed verbergen. Maar
ik vind het fijn dat ik er feedback op
krijg, mensen waarderen het dat ik mijn
zwaktes en twijfel laat zien. Een reactie
is dan: “Fijn, hij begrijpt het.” Natuur
lijk moet je ookaltijd een toekomst-

Grote veranderingen in de organisatie, als
leidinggevende sta je voor de goede uitvoering.
Dat betekent ook dat je goed moet kunnen
omgaan met de emoties die spelen. Dievan
jouw medewerkers, en die van jezelf.

Marga Zuurbier: ‘Ik probeer
de onzekerheid nietgroter te
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dat ik mijn zwaktes laat zien’

perspectiefschetsen, maar je moet je
daarbij wel realiseren dat mensen er
een broertje dood aan hebben als je met
mooie verhalen over kansen en moge
lijkheden komt, terwijl ze weten dat er
gewoon keihard mensen uit moeten. Ik
laat zien en merken dat ik het ook alle
maal meer dan vervelend vind. Een van
de managers in de regio had zeer grote
moeite met dit regeerakkoord, daar
kwamen de emoties op tafel. Ik kan ze
niet wegmasseren of ontkennen. Daar
kan je dan zelf alleen maar stil bij zijn
om dan op een goed moment de boel
weer op te pakken, een oplossing te zoe
ken. Ik ben gevoeligvoor non-verbale
signalen, daar lees je vaak meer uit dan
uit wat mensen zeggen. Ikvraag er dan
naar, maak het bespreekbaar. Ik heb
moeite met mensen die bewust botsen.

Daar kan ik moeilijk mee omgaan. Ik
merk dat ik dan boos ben en moet me
zelf ervan weerhouden om een sms of
mail te sturen. Ikvind het belangrijk
emotioneel intelligent te zijn, het is ver
domd lastig als je moet samenwerken
met mensen die daar nietvan zijn. Dan
ben je dus eerder in het nadeel. Ik ben
ervan overtuigd dat je er in alle gevallen
sterker uit komt als je dicht bij je gevoel
blijft. Dat biedt zekerheid. Ik probeer
dit ook bij de mensen waar ik direct
leiding aan geef bespreekbaar te maken.
Emotioneel leiderschap, die term zou ik
niet gebruiken, dan verbijzonder je het
zo. Het hoort er gewoon bij, het is een
deel van je taak. Ik probeer helderheid
te bieden over het proces, ook als ik de
inhoud nog niet ken. Goede communi
catie is een basisvoorwaarde.’

Laat jezelf zien
Organisatiepsycholoog Rob
van Eijbergen geeft het seminar
‘Organisatieverandering vanuit
een individueel psychologisch
perspectief’. Er is altijd veel
aandacht voor de inrichting van
het verandertraject, maar de
vraag “Wat gebeurt er met de
individuen” wordt nog te weinig
gesteld. Ik probeer in mijn semi
nars aan te geven dat het heel
belangrijk is hoede manager zelf
metde veranderingen omgaat en
wat hij ervan denkt. Dat straalt
uit naar de medewerkers. Dat is
voor sommige deelnemers echt
een eyeopener. In dit seminar
laat ik zien hoe mensen reage
ren bij veranderingsprocessen.
Medewerkers zijn sterk geneigd
vooral op het proces te reageren,
bijvoorbeeld de manier waarop
men over ingrijpende verande
ringen wordt geïnformeerd. Voor
de manager is belangrijk om te
weten dat deze behoefte aan
procedurele rechtvaardigheid een
manier is van verwerken. Mijn
boodschap aan deze groep is dan
ook: communiceer zorgvuldig,
maar accepteer dat mensen daar
toch over klagen. Een boodschap
die ik de leidinggevenden met de
moeilijke opdracht wil meegeven:
hele gezonde mensen kunnen in
extreme situaties tot heel extreem
gedrag in staat zijn. Bij alle emo
ties die loskomen, is het goed je
bewust te zijn dat je die emoties
zelf ook hebt, omdat je zelf ook
onderdeel bent van de situatie. Bij
authentiek leiderschap laatje een
deel van jezelf zien. Dat helpt.’

je gevoel’

Kees Lever: ‘Mensen waarderen het
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A! 1 E ActueIeABD-benoemingen,
ABD TOP Consultants, AGO Politietop

wat waar? enABD Interim.

MINISTERIE VAN
ECONOMISCHE ZAKEN,
LANDBOUW EN INNOVATIE

ERNST-PAUL NAS
functie: kwarniermaker/beaogd directeur
bij destafdirectie l)Nergeving en)
Juridische zaken it.
per: 8maart2011
was:dfrecreurWmgesfngeniutidische Zaken

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

GERT-JAN BUITENDIJK
functie: directeur-generaal Bestuur en
I<oninkrijksrelaries
per t s 1:221120

was:directeurBestuuren Democratie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAP

JOOP KRUUK
functie: kwartiermakerdirectie Facilitair
Management/tCTi.e.
per. t t apniest
was: prajecndirecteurvan programma’s
in het kader san de compacte rijksdienst

MINISTERIE VAN
ECONOMISCHE ZAKEN,
LANDBOUW EN INNOVATIE

ABVAN RAVESTEIN
functie: directeur-generaal Uitvoering
per t SCÏ 2,) t t
was: algemeen directeur

MINISTERIE VAN
ECONOMISCHE ZAKEN,
LANDBOUW EN INNOVATIE

SIMON SMITS
functie: DO Internationale Betrekkingen

t 1)12) 20t t
was: wnd. DO Buitenlandse Econami
sche Betrekkingen a.i, ministerie San
8uitenlandse Zaken

MINISTERIE VAN VEILIGHEID
EN JUSTITIE

HANNEKE SCHIPPER-SPANNINGA
functie: directeur Juridische en
OperationeleAangelegenheden
per t mei20) t
was: directeur Bestuumondernreuning,
ministerie van lenM

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAP

RIKIE SEERDEN
functie: kwartiermokerOrganisatieen
Personeel i.o.
per 9oleI2at 1
was: directeur sonde interdepartemen
tale directie Leren en Werken, ministeries
van SZWen OCW

MINISTERIE VAN VEILIGHEID
EN JUSTITIE

GERARD BOUMAN
functie: kwartiermakerNationale Politie
per t 2011

wou: haefdAlVo, ministerie van BZI<

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

JAN-KEES GOET
functie: waarnemend hoofd Al VD
per t6n:riseti
was: plte hoofdAlVo

MINISTERIE VAN VEILIGHEID
EN JUSTITIE

ERIK DE BORST
functie: directeurLandelijke Dienst
Ve,woer & Ondersteuning
per t JUH) 2011
was: pragrommamanager Programma
aanpak georganiseerde hennepteelt
Regio politie, ministerie san Veni

MINISTERIE VAN VEILIGHEID
EN JUSTITIE

HANS DE JONG
functie: directeurFacilitaireZaken,
Huisvenling en Inkoop
per. t juli2011
was: hoefd FHID en plv. unitmanager
Beleid &Advies, ministerie van OCW

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KON IN KRIIKSRELATIES

GERARD VAN DER WULP
functie: vertegenwoordigervanNeder
land in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
per, 1 a::q:nrut 2Ott
was: plv. ChefdePosteAmbassade
Washington, ministerie San BUZA

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

MANON LEIJTEN
functie: directeur-generaal soorde
Algemene Bestuursdientt
per nadezomer
was: directeur FEZ, ministerie von SZW

ABD -In terim
MINISTERIE VAN VEILIGHEID
BN JUSTITIE

MARSHA HAMILTON
functie: interim hoofd Cantrol
per: 27 februun 2011

uitgeleend door: OCW

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONIN KRIJKS RELATIES

JOEP REUVERS
functie: voorzitter Plaalsings
udviesteam EGO
pec t cpn 2Ott
uitgeleend door: Kadaster
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MINISTERIE VAN VEILIGHEID
EN JUSTITIE

MATTHEUS WASSENAAR
functie: directearFinanceen Control
per. t juni eet t
was: hoafdafdeling Begroting,
directie FEZ, ministerie van SZW

MINISTERIE VAN VEILIGHEJD
EN JUSTITIE

KARIN MENSES-STEENVOORDEN
functie: direcleurlnformatievoorziening
per t j)t11120t t
was: hoofd IVO en waarnemend CIO
Dienstiustitiële Inrichtingen,
ministerie van Ven)

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAP

HANS VAN DER VLIST
functie: secretaris-generaal
per. t al:Jusrus 2011

was: directeur-generaal Rechtspleging en
Rechtshandhaving, ministerie van Ven)

1

MINISTERIE VAN FINANCIËN

WILMA DE MUNCK
functie: projectmanager t Auditdieosl
per t tpr:leet 1
uitgeleend door: VWS

MINISTERIE VAN
INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

BEN VE R LE 0
functie: programmumanager
Herdefiniëring Verhouding Bestuur/Staf
per t apnleoto
uitgeleenddoor:gemeenteAmsterdam
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$ TOPTransfer
Een interessante carrièremove/overstap uit ‘wie

wat waar’ uitgelicht. Deze keer: Marianne Donker,
sindsi maart ‘directeur Publieke Gezondheid’ bij
het ministerie van VWS. Zij werkte hiervoor bij de
gemeente Rotterdam; een jaar als ChiefScience
Ofl5ceren acht jaar als algemeen directeur bij de

GGD Rotterdam-Rijnmand.

Was de rijksoverheid uw droom?
(Lacht) ‘Niet als klein meisje, maar inmiddels ben ik

wel verslingerd aan de publieke sector. De maatschap
pelijke opgave is complex en heeft raakvlakken met de
politiek. In Rotterdam adviseerde ik de wethouder, hier
ondersteun ik de minister. Een gemeente zit bovenop
de praktijk, maar bij het ministerie snappen ze verras
send goed wat er speelt. Wel is bij het ministerie het

beleidsproces professioneler ingericht.’

Wat doet u?
‘De hele dagvergaderen, haha! Met het ministerie van
ELE7I ben ik nu bezig met dierziekten. Die kunnen over
slaan op mensen, maar als je dieren antibiotica geeft,

werken ze misschien niet meer bij mensen. Ik houd me
ook bezig met een ethische kwestie als abortus of met

de actualiteit, zoals de ramp in Japan.’

Wederom de zorgsector...
‘Het zou kapitaalvernietiging zijn als ik mijn kennis en

netwerken niet zou gebruiken. In dit soortfuncties heb
* je leiderschap nodig, méér dan alleen management

vaardigheden. En voor leiderschap is het handig als je
weetwaaroverje het hebt. Ik werk vanuit de inhoud,

maar heb niet zozeer een missionaire drive, Ik ben geen
arts, maar socioloog.’

Wat is uw stijl?
‘Ik ben in eerste instantie meewerkend voorman, Ik

verwacht zelfstandigheid van mijn mensen, initiatieven
en inzichten, Zodra er gaten dreigen te vallen, volg ik

vanuit de samenwerkende modus: ik denk mee.
Wanneer nodig overzie ik hetspeelveld en zet ik de

langetermijnstrategie uit. Daarnaast ga ik alle scenario’s
na, 66k de zwartste. Niet omdat ik verwacht dat het mis

gaat, maar om alle mogelijkheden te bekijken.’
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Rotterdam is actie, Den Haag diplomatie.
‘Hierzijn ze héél erg voorzichtig. Ik ben gewend een gokje
te wagen. Als je misgegokt hebt, probeer je het opnieuw.
Maar ik ben geen olifant in een porseleinkast. Ik ga wel na

of iets functioneel is of dat er een tandje bij mag.’
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WIE
wat waar?

(deel 2)

MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN EN
KON INKRIIKSRELATIES

ROB SENT
functie: programmantunagerRGD,
Leenfaciliteiten Stelselherziening
per: t 8 spr:l 20 t
uitgeleend door: EL&I

ABD Politietop
KORPS LANDELIJKE POUITIEDIENSTEN

HANS VAN DER NEUT
functie: haofdoienstlloninklijke en Diplomatieke Beveiliging
per 1 Ifl20I20 11
was: hoofd DienstSpecialistischeRecherche Toepassingen, I<LPD

KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN

DIRK P111
functie: hoofdoienstSpocialistische Recherche Toepassingen
per 1 5120fl 20 II
was: hoofd Dienst I<oninklijka en Diplomatieke Beveiliging, J<LPD

POLITIEKORPS HPAGI.ANDEN

PAUL VAN MUSSCHER
functie: directeurHandho ving, p1v. korpschefHaaglanden
per t s:Ort 2011
was: districsschefGouwe Ijssel, politieksrps Hollands Midden

POLITIEKORPS FLEVOLAND

WILLEM WOELDERS
functie: waarnemend korpschef
per içapttl2i t

was:p1v. korpschef politiekorps Utrecht

BUREAUABD + ik
Recensie van een bezoek aan een ABD-bijeenkomst. Dit keer:
OASE-bijeenkomst, onderdeel van het ABD-Kandidaten
programma;9 tot en metu maart in KloosterZlN in Vught.
Marieke NelI (directeur Bedrijfsvoering bij de Douane, deelnemer
Kandidatenprogramma) doet verslag.

Vooraf

Het is de tweede keer OASE,
de reis waarin je jezelf
leert kennen. Thema van
deze sessie is: de paradox
tussen autonoom zijn en
samenwerken, Ik heb vooraf
vooral vragen. Is het wel een
paradox? [kweet dat ik in
beide goed ben, mezelfzijn
en samenwerken. Kan dat
niet samengaan?

9-11 maart

Een vol programma, ik licht
er twee onderdelen uit. De
eerste dag is de opdracht:
hak je leven in blokjes van
7 jaar. Per blokje markeer
je een moment dat je heeft
gevormd. Een voorbeeld uit
mijn blokjes: op mijn acht
tiende overleed de vader van
mijn vriend. Zijn echtgenote
kwam er alleen voor te staan,
van huisvrouw werd ze
iemand die alles ging aan-

pakken. Hoe zij haar leven
een andere richting gaf, dat
is altijd een voorbeeld voor
mij geweest. Het was een
ingrijpend moment, ik heb
haarworsteling gezien. Maar
het maakte mij duidelijk dat
je je eigen leven moet ma
ken, oppakken en leven.
Een van de dagen gaan we
zingen met elkaar. Ik wist
dat het onderdeel van het
programma was, maar keek
er niet naar uit. Ikvind het
heel spannend. Maar het
blijkt toch leuk te zijn! Waar
ikveelvanleer, isvan desa
menwerking die nodig is om
samen goed te zingen. Hoe
doe je dat? Ben je aan het
overacteren ofjuist onder-?
Ook hier geldt dat autonoom
zijn en samenwerken toch
samengaan.
Ik realiseer me — en dat is zo
knap aan het Kandidaten-
programma — dat ze iedere

keer weer iets nieuws beden
ken hoe je meer uit jezelf
kunt halen. Hetvergrootje
handelingsperspectiefen ik
merk dat ik er rustiger van
word. Er is letterlijk meer

ruimte om dingen op een
andere manier te doen. Ik
ben me ervan bewust dat
ik aan het groeien ben. Het
helpt me enorm op mijn
nieuwe plek!’

ABD-Interim
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OPENHARTIGE
VRAGEN

KEES VAN DER BURG (4 i)
Directeur Maatschappelijke
Ondersteuning bij VWS en

plaatsvervangend
directeur-generaal Jeugd en

Maatschappelijke Zorg

1
Wat is je huidige gemoedstoestand?
‘Optimistisch. Ben ik altijd eigenlijk.
Mensen worden daar wel eens kribbig
van. Je ziet mijn probleem niet, reage
ren ze. Toegegeven, vaak denk ik: wat is
er nou werkelijk aan de hand?l’

2
Van welk bedrijf zou je baas willen zijn?
‘Het Wereld Natuur Fonds. Of Natuur
monumenten, dat mag ook. lkvind
dat de natuur onder ons lijdt. Ze kan
niet terugpraten of meediscussiëren.
Terwijl devaak korte termijnbelangen
van mensen het systeem in een bepaald
gebied met alle gemak doorkruisen.
Dat gaat me aan het hart. Ik zou me wil
len inzetten om meer evenwicht in dat
soort debatten te krijgen.’

3
Lig je wel eens wakker van je werk?
‘Nooit. Zodra mijn hoofd het kussen
raakt, ben ikweg. Ik heb nog nooit
slecht geslapen van mijn werk. Ja
toch, één keer. Toen werkte ik net bij
Financiën. Ik had een foute berekening
gemaakt, waardoor er een verkeerde
beslissing zou worden genomen. Toen
heb ik me behoorlijk zorgen gemaakt
in die nachtelijke uren. Uiteindelijkviel
het reuze mee, mijn baas steunde me.’

4
Wat is jouw devies?
‘Maak haast als je tijd hebt, heb tijd
als je haast hebt. Je bent nooit klaar,
betekent dat voor mij. Zo voelt het

5
Wat bepaalt of je fluitend naar je
werk gaat?
‘Als ik iets kan creëren uit niets. Dus
kaders kan scheppen die er niet waren,
iets doen waaraan mensen behoefte
hebben. Dan ben ik in m’n element. En
het moet ook moeilijk zijn, dat ik op
m’n tenen moet lopen. Eenvoorspel
bare agenda is niets voor mij.’

6
Zijn er dagen dat je niet aan je werk
denkt?
‘Nee. Over twee weken gaan we op va
kantie naar Curaçao. Van diverse kanten
werd ik al uitgenodigd: kom even langs,
als je hier toch bent. Mensen met wie
ikzakelijkvan doen heb. Juist daar zoek
ik ze op, als ik op afstand ben, heb ik de
beste ideeën.’

7
Wie is jouw leermeester?
‘Mijn schoonvader, Arie de Keizer. Een
boerenzoon, na de LTS begonnen als
automonteur, later eigenaar van een

keten van bedrijven, met ruim vijf
honderd mensen in dienst. Hij bracht
iedere vraag terug tot de kern. Maak het
eenvoudig, was zijn credo. Dit ofdat,
nu of straks? Omdat kwesties vaakwel
ingewikkeld zijn, is dt juist de kunst.
Ik heb hem heel erg gewaardeerd. Dat
besefemotioneert me nog steeds.’

8
Hoeveel procent van je werk is niet leuk?
‘Van de gemiddeld 55 uur per week
hooguit i uur. Meer niet? Nee, zelfs als
ik’s avonds mijn werktas open, denk ik:
ha, wat zou er in zitten? Dat ene uurtje
is op vrijdagmiddag, aan de rand van de
dag. Als ik me buig over het subsidie-
plein en het P-loket. Ik heb weinig
geduld me hierin te verdiepen.’

9
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Het doet er niet toe wat je presteert,
jij mag er zijn. lkgroeide op in de
Brabantse Biesbosch, met veel vrijheid.
Letterlijk, ik heb niet het idee dat ik
door mijn ouders een richting op ben
geduwd. Mijn ouders werkten allebei
in het onderwijs en straalden uit dat ze
plezier hadden in hun werk. Nu nog, ze
zijnde 70 al gepasseerd. Dat heeft denk
ik eraan bijgedragen dat ik ook met
gedrevenheid werk.’

TEKST Gaiiëne Gerricsen
FOTO MerUjn Doomrnik

ook. Het verschil tussen een goede en
een uitstekende ambtenaar is, dat die
tweede denkt in kansen, ook als alles
op rolletjes loopt. Waar kan het nog
beter? Mijn hoofd stopt nooit, het liefst
ben ik de mensen twee stappen voor.’
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Taaie vraagstukken
De vijfde bijeenkomst in de ABD-reeks
‘Leiderschap bij ingrijpende veranderin
gen’ is het seminar met de titel ‘Ambte
lijke speelsheid bij taaie vraagstukken’.
Overheidsmanagers leren van adviseur
Hans Vermaak hoe zij plezier kunnen
beleven aan het oplossen van taaie
vraagstukken.

SPEELS HEI D
De huidige forse, vaak complexe opga
ven waarde overheidsmanagers voor
staan, verlangen een nieuwe aanpak.
En voor die nieuwe aanpak is ambtelijke

speelsheid nodig, legt Hans Vermaak uit:
professioneel en ambachtelijk handelen
waar je verantwoording over kunt afleg
gen, het organiseren van vernieuwde
processen, die afwijken
van de dominante
praktijk. Ambtelijke
speelsheid maakt
het mogelijk
weg te komen
uit ‘meer van
hetzelfde’.
Hans Vermaak,
zeer ervaren

Een paar uurwerken in de
gemeente waar jij woont?
Doe mee aan deelstoel
en boek een werkplek bij
een andere overheids
organisatie.

Flexwerken. Werkplek
ken delen. Functioneel.
Duurzaam werken. Flexibel
vergaderen. Met de komst
van ‘Deelstoel’ kunnen
ambtenaren op meerdere
plekken in het land werken.
Mits iedere overheidsorga
nisatie deelneemt aan het
project. Volgens Deelstoel
is het enthousiasme groot
en heeft het project voor de
zomer landelijke dekking.
Het initiatief Deelstoel —

werkplekken voor ambtena

ren in het hele land — bestaat
sinds 31 maart. Het is een
project waarbij ministe
ries, gemeenten en andere
overheden werkplekken
met elkaar delen. Het idee is
dat elke overheidsinstelling
een paar bureaus en stoelen
als flexplek vrijhoudt voor
ambtenaren ‘van buiten’,
zorgt voor koffie en een
wifi-aansluiting. Als iedereen
meedoet, kunnen ambtena
ren voortaan een werkplek
boeken bij elke andere over
heidsinstelling in een plaats
en op een tijdstip dat het hem
of haar uitkomt. Handigalsje
als ambtenaar onderweg bent
en een uurtje over hebt tussen
twee afspraken. Meer weten?
Kijk op (www.deelstoel.nl.

adviseur, docent, onderzoeker en schrij
ver, vertelt het verhaal over die speels
heid. Over hoe die vorm kan krijgen. En
hoe we daar, ondanks, of juist dankzij

de taaiheid van de vraagstukken,
plezier aan kunnen beleven.

Zijn boek “Plezier beleven
aan taaie vraagstuk

ken” geb ru ikt hij a Is
leidraad. Na afloop
ontvangen alle
deelnemers een
exemplaar.

Deel je stoel
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AGENDA
8JUNI
Seminar

scbtclijL’t’ spgIsheid bij
tutJtic crautgstubkctt’

Spreker: Hans Vermaak
Locatie: BareauABD, Van
Bylandthuis, Benoorden
koutseweg 46, Den Haag

Aanvang:s5.00 uur.
Aanmelding:vioABDbij
eenkomsten@minbzk.nl

29JUNI
Seminar

‘De noodzaak von
histrsnsch beuef’.

Sprekers:Sjoerd Keulen en
Ronald Kroeze,

auteurs van
De Leiderschapscarrousel.

Inleiding: Robbert
Dijkgraaf, President

KNAW.
Locatie: KNAW

Kloveniersburgwal 29,

Amsterdam.
Aanvang: t5.00 uur.

Aanmelding:via ABDbij
eenkomstenminbz bol

COLOFON
ASD SLAG is hetrelotiemagazine van BLADCONCEPT Maters 8 Hermten AAN DITNUMMER WERKTEN MEE ILLUSTRATIE Volesca van Waveren
SuneosARD, onderdeelvanliet ministerie Journalistiek Leiden Motert Er Hermser lGahene Gerritten, BEELDREDACI1E Mascha Basrda
van BirnenlardseZober enKoninhnijhs- HOOFDREDACCEURArdrJ René Lamers, Pjotrvan Lerteren) VORMGEVING Maters & Henmsen
relaties. Het versohiJetzes heerperJoar. Westra lBureauAEDl FOTOGRAFIE Moroelvar der Eenglr, Vormgeving, Leiden
De inhoud vonARD SLAG weerspiegelt EINDREDACTIE neneeSimonit Theo Sas, Merlijn Doomernih.Jurgen DRUKAndo, Den Hoog
niet noodzabelijberwijs de mening van )EureaudBD), CorolineTogni Huitkes, Serge Ligtenberg, llyo van MarIe,
EureauAlgemene Bestuursdierst lPTatens & Hermsen) Franb Ruiter boven
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Paul (59): ‘Patricia heeft altijd energie. Op
volle kracht in haar werk, maar ook thuis.
In de tuin, met de dieren — onze ezel en
vier geiten, de kippen, ganzen en bijen —

en in de keuken. Ze is gek op koken. Ook
na een dag knetterhafd werken zegt ze
“leuk!” als ik spontaan tien collega’s uit-
nodig om te eten. Ze is altijd met honderd
dingen tegelijk bezig, van het organiseren
van een cultuurfeStival tot proefsolliCita
tiegesprekken voeren met de kinderen.
Patricia 5 enorm gedreven. Iets wat
totaal vastloopt, kan zij vlot trekken. Mijn
carrière was altijd leidend, Patricia volgde
mij. Eerst naar oord_Nigeria waar ik drie

jaar werkte als arts, later naar hier, naar
Twente. Toen we hier eind jaren tachtig
kwamen, was het nogal ongebruikelijk
dat je als vrouw van” ging werken.
Patricia, afgestudeerd criminologe,
besloot toen rechten te gaan studeren.
Zo werd ze officiervan Justitie en eind
vorig jaar kwam ze in beeld voor deze
functie van plaatsvervangend korpschef
bij de politie Twente.’

Steef(34): Het lijkt lastig voor een kind,
ouders met allebei een drukke baan die
daarnaast ook nog onderzoek doen en
aan het studeren zijn... Maar we heb-

ben er nooit onder geleden een van hen
was er altijd. Er was ook altijd wat aan
de hand hij ons. Collega’s van mijn vader
die de in het
Medisch Spectrum logeerden bij ons,
bij “Van der Valk” zoals ze zeiden. En al
woonden we nogal afgelegen, vriendjes
kwamen graag spelen. Mijn moeder
had interessantwerk, zoals toen ze zich
bezighield met voetbalvandalisme en
meereisde met de supporterstrein Ik had
altijd stof voor een spreekbeurt. Ik was
trots op haar, dat ze zoveel tegelijk kon en
overal raad op wist. Nog steeds, als ik er
gens vragen over heb, bel ik mijn moeder.’

!n de boomgaard bij Patricia van der ValI-van Ginnebefl, net buiten

p!aat5veR!afle1d korpschef PolitieTiVeflte Paul, zoonSteef en kleinzoon Joep van viermaanden.“It—t 1.) t S \ Patricia van der Valk—van Ginnekeil (60), het dorp Lonnelerbi) Enschede. Met haardrie mannen: echtgenoot


