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Wat biedt de Europese Commissie  
méér dan financiën?

‘Afgelopen tijd was ik al bezig met het opzeten van het 

Europees stabiliteitsfonds ESFS, dat onder andere  

Griekenland en Ierland helpt, en van het Europees Stabiliteits 

Mechanisme, dat per 2013 hiervoor in de plaats komt.  

Ik heb gemerkt dat ik meer gemotiveerd raak door samen 

met Europese partners te werken aan oplossingen, dan 

het verdedigen van deelbelangen.’

Welke kennis en ervaring brengt u in?
‘Ik weet hoe afzonderlijke lidstaten aankijken tegen het 

functioneren van de Raad van Ministers. Ik verdiep me 

goed in waar ze vandaan komen en ken de nationale  

context en gevoeligheden.’

financiën gaat dus meer over emotie  
dan over centen?

‘Ik ben voorzichtig met het woord “emotie”: dat kan 

klinken als irrationeel. Er komen veel zaken bij kijken die 

verder gaan dan centen. We hebben het over grote  

bedragen, maar meer nog over politiek.’

kunt u straks nog genoeg sparren  
met collega-managers?

‘Dat doe ik nu al met collega’s uit andere landen. De 

invalshoek of de cultuur kan verschillen. Op wereldniveau 

is dat relatief. Er is veel dat ons bindt.’

Wat is uw managementstijl?
‘Tijdens de crisis was dat hands on. In korte tijd snel beslissen. 

Mag je langer nadenken over beleidslijnen, dan kun je ook 

makkelijker afstand nemen. Ik hoop dat mensen me steeds 

als toegankelijk hebben ervaren.’

De voordelen van uw nieuwe functie?
‘Na zeventien jaar Financiën iets anders. Ook leuk is dat ik 

met mensen uit verschillende landen kom te werken. En 

je vervult een centrale rol in het bestrijden van de crisis. En 

nadelen? Mijn kinderen moeten van school, maar gelukkig 

zijn ze nog jong. Even was de vraag of mijn vrouw haar 

werk kon blijven doen, maar daar is waarschijnlijk een 

mouw aan te passen. En we laten familie en goede vrien-

den achter, die we waarschijnlijk iets minder zullen zien.’

tekst René Lamers 
foto Ilya van Marle

TOPTransfer
Een interessante overstap uit ‘wie, wat waar' uitgelicht. 

Dit keer: Maarten Verwey, nu nog directeur Buitenlandse 

Financiële Betrekkingen bij Financiën. Per 1 september is 

hij plaatsvervangend DG Economische en  

Financiële Zaken van de Europese Commissie.
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Rekening houden met historie van de organisatie. Of niet?

Zo (waren) zijn o
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jn onze manieren
De taakstelling van de Rijksoverheid neemt de culturen binnen diverse ministeries 

link op de schop. Veranderen biedt perspectief, maar doet ook pijn. In hoeverre 

houd je rekening met de historie als je een organisatie reorganiseert? Dat vragen  

we vier ervaren topmanagers midden in de omwenteling. 

Theo van de Gazelle

Elly Romanesko

‘Je moet van de  
historie willen leren’ 

THEO VAN DE GAZELLE, 
plaatsvervangend directeur-generaal 

 Rijkswaterstaat

‘V
raagstukken van nu 
moet je nú oplossen; kijk 
niet constant naar het 
verleden. Tegelijk zeg ik: 

als je niet weet waar je vandaan komt, 
weet je ook niet waar je naar toe moet. 
Enig historisch besef bij grote reorgani-
saties is onontbeerlijk. Daarom heet 
RWS een historicus in dienst, die bij 
grote operaties de mores van het bedrijf 
in de gaten houdt. Ik heb bij de dienst 
Oost-Nederland drie reorganisaties 
achter elkaar doorgevoerd, waarbij veel 
mensen herplaatst moesten worden. 
Daar heb ik me persoonlijk tegenaan 
bemoeid, heb mensen bij me aan tafel 
uitgenodigd om zelf de gesprekken te 
voeren. Dat is typisch “des RWS”: we 
zijn een zeer mensgerichte, dienstverle-
nende organisatie. Door het op deze 
manier te doen voelden mensen zich 
gekend en werkten ze mee. Het heet 
me een vracht aan extra uren gekost, 
maar ik had het ervoor over. Ook ons 
nieuwe ondernemingsplan kent een 
grote verandering. Het moto voor de 
komende jaren wordt: één RWS, elke 
dag beter. De afgelopen dertig jaar 
kenden we districten en een scheiding 

wat: ik moet gevoel hebben voor de 
cultuur, voor de heersende waarden en 
gebruiken. Maar tegelijkertijd moet ik 
me daar niet door laten leiden. Er was 
immers een aanleiding om verandering 
door te voeren. Een veranderaar moet 
fris blijven kijken, zich met verbazing 
vragen blijven stellen. Onlangs is het 
Masterplan Den Haag in de Tweede 
Kamer behandeld. We hebben daarin 

tussen nat (water) en droog (weg). 
Straks bundelen we dat, omdat we 
eenheid willen creëren. Wat blijkt? 
Dertig jaar geleden kwamen we juist 
daarvandaan en voerden we bewust die 
scheiding in. Iedere tijd kent z’n 
redenen om ergens op door te pakken. 
Toen was dat functionaliteit, nu gaan 
we voor bundeling van kennis en 
synergie op de inhoud. Een golbewe-
ging moet logisch zijn, verklaarbaar. Je 
moet je niet laten leiden door de 
historie. Je moet ervan willen leren.’

‘Een veranderaar 
kan zich met  

verbazing vragen 
blijven stellen’

ELLY ROMANESKO, 
interim programmamanager DG Organisatie 

Bedrijfsvoering Rijk, ministerie van BZK

‘A
ls interimmer kijk je anders 
tegen de veranderingen die 
een organisatie doormoet 
aan, dan als je er in vaste 

dienst werkt. Logisch, ik heb minder 
blinde vlekken nu ik op afstand sta, dan 
als ik zelf onderdeel van de cultuur zou 
zijn. Maar ik ontkom er niet aan 
rekening te houden met de geschiede-
nis van het bedrijf. Het is van beiden 





1 
Wat is je huidige gemoedstoestand?
‘Opgetogen. Ik kom net uit een overleg 
met het MT van bureau Ypenburg/
Leidschenveen. Daar gebeuren zoveel 
goede dingen, daar kan ik oprecht van 
genieten. Het is een van de kleinere 
bureaus, maar wel vooroplopend. 
Actief op twiter, nauw contact met 
omwonenden. Dat loont. Ze lossen nu 
al zes van de acht straatroven op, die dit 
jaar hebben plaatsgevonden.’

2
Van welk bedrijf zou je baas willen zijn?

‘Schiphol. Vroeger wilde ik piloot 
worden, maar bij gebrek aan ruimtelijk 
inzicht werd ik dat niet. Toch trekt 
die wereld me. De complexiteit van 
bijvoorbeeld veiligheid, dat zou mij 
boeien. Die dynamiek ook, ik ben gek 
op afwisseling.’

3
Lig je wel eens wakker van je werk?

‘Heel soms, als ik met veel dingen 
tegelijk bezig ben. Maar geen nachten 
achter elkaar hoor, dat duurt meestal 
kort. Laatst realiseerde ik me: oké, dit 
is de baan, rustiger wordt het niet. Ik 
moet dus leren met deze druk om te 
gaan. Aleiding zoeken. Ik heb net een 
nieuwe raceiets gekocht. Soms iets 
ik samen met mijn man een rondje 
en praat tegen hem aan. Daarna is het 
goed.’

4
Wat is jouw devies?

‘Zacht op de persoon, hard op de inhoud. 
Dat heb ik moeten leren, hoor. In het 
verleden werd mij wel eens gezegd dat 

ik afstandelijk ben. Ik wil delen, meer 
van mezelf laten zien dan alleen mijn 
 zakelijkheid. Die kwetsbaarheid nodigt 
de ander uit ook iets van zichzelf te 
 geven. Zo kom je verder, is mijn ervaring’.

5
Wat bepaalt of je luitend naar je 

werk gaat?

‘Hoe het thuis gaat. Maar ook of ik goed 
kan samenwerken met leuke collega’s. 
Dat is wel eens niet zo geweest name-
lijk. Toen ik oktober vorig jaar in deze 
functie stapte, werd me ingeluisterd 
dat ik in een ingewikkeld schaakspel 
terechtkwam. Maar zo ervaar ik het 
totaal niet. Ik kan mezelf zijn, hoef niet 
op m’n woorden te leten of achterom 
te kijken. Ik werk met ontzetend gedre-
ven mensen, heb niet het gevoel dat ik 
verkeerd zit.’

6
Zijn er dagen dat je geen moment aan 

je werk denkt?

‘Zeker. Op een besneeuwde bergtop,  
als ik denk: hoe kom ik van die piste  
af? Of kamperend, in een staat van  
no-nonsense.’

7
Wie is jouw leermeester?

‘Ruud Bik, korpschef van de KLPD. Ik 
heb maar kort met hem samengewerkt, 

maar veel van hem geleerd. Ruud kan je 
met scherpe vragen dwingen te kijken 
naar details van je proces, waardoor 
je je afvraagt: snap ik eigenlijk wel 
voldoende van alles om het op hoofdlij-
nen goed voor elkaar te hebben? Ik 
deed hem niet na, maar raakte door die 
vragen altijd wel gemotiveerd om goed 
naar m’n eigen functioneren te kijken.’

8
Hoeveel procent van je werk is niet 

leuk?

‘Tien procent, hooguit. Ik hou niet van 
controleachtige systemen, bijvoor-
beeld die waarin leidinggevenden hun 
uren moeten verantwoorden en die ik 
moet checken. Het is omslachtig, en ik 
heb al niet zoveel geduld. En: het komt 
telkens terug. Dat biedt mij te weinig 
afwisseling.’

9
Wat kreeg je van huis uit mee?

‘A zeggen = A doen. Dat hoort bij de 
politie, ik merk dat ik ook mijn kinde-
ren zo opvoed. Via een uitzendbaantje 
kwam ik bij de politie. De combinatie 
tussen theorie en praktijk, dat trekt me. 
Ik hou van de verhalen van de straat én 
van leiding geven. Klagen mag, dingen 
die slecht gaan, moet je benoemen. 
Maar geef er ook gevolg aan. Accepteer 
niet dat iets zo blijt.’

openhartige
vragen 

Simone Smit (40)
Adjunct-directeur Handhaving, 

politie Haaglanden

9
tekst Galiëne Gerritsen
foto Merlijn Doomernik

‘Dit is de baan,  
rustiger wordt het niet’
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ABD BLAD spreekt de manager  
onderweg naar een afspraak in den lande.  

In de passagiersstoel naast: Jos sprangers, 
directeur ontwerp en planvorming bij  

Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer  
en Scheepvaart.

Waar gaan we naartoe?

‘Naar een bijeenkomst over Beleidsondersteu-

ning en -advies (BOA) binnen Rijkswaterstaat. 

En dan vooral over het spanningsveld tussen 

de uitvoeringsorganisatie die wij enerzijds 

zijn en de politieke omgeving waarin we vaak 

opereren als we een beleidsdirectie onder-

steunen.’

goed voorbereid?

‘Enkele weken geleden voorbesproken. Ik doe 

straks de atrap, maar nee, ik heb geen ope-

ningswoord op papier staan. Dat is niet nodig 

ook. Dit onderwerp ligt me zo na aan het hart, 

dat gaat vanzelf. Bovendien: ik houd helemaal 

niet van uitgebreide openingsverhalen. Liever 

functioneel en dan snel aan de slag.’

af en toe is zo’n praatje onvermijdelijk, toch?

‘Klopt. En ik ben het ook steeds leuker gaan 

vinden. Zolang ik er tenminste een eigen 

draai aan kan geven. Maar ik doe het niet 

omdat ik graag in de spotlights sta. Het moet 

functioneel zijn en ten dienste staan van 

medewerkers en organisatie. Van dikdoenerij 

en belangrijk doen als directeur moet ik niks 

hebben. Sterker nog, mijn ideaal is om mezelf 

overbodig te maken. Dat zou de missie van 

elke manager moeten zijn, volgens mij. Zodra 

mijn agenda leeg is, ben ik klaar. En verveeld, 

haha, dus snel naar een andere baan vertrok-

ken.’

Wat maakt je werk lastig?

‘Dat iedereen overal iets van vindt. Dus ook 

mensen die er eigenlijk niet over gaan. Ik 

begrijp dat die bemoeizucht vaak voortkomt 

uit betrokkenheid. Maar soms zou het wel 

een tandje minder mogen. Zeker als kritiek je 

via de wandelgangen bereikt en niet direct. Ik 

heb wel geleerd daar steeds makkelijker mee 

om te gaan. Ik scheid kaf van koren en als het 

belangrijk lijkt bel ik die persoon op.’

Wat geet je de energie om dat soort weerstanden  

te overwinnen?

‘Samen met een groep mensen dingen berei-

ken. Liefst volgens mijn eigen visie. Dat dat 

laatste niet altijd lukt, heb ik inmiddels leren 

accepteren. Zeker als je met eigenwijze profes-

sionals werkt, zoals bij een club als deze. Dat is 

lastig, maar erg leuk tegelijk.’

VAN: hoofdkantoor Dienst Verkeer 
en Scheepvaart, Schoemakerstraat, 

Delt NAAR: ministerie van Infra-
structuur en Milieu, Plesmanweg, 
Den Haag MET: Volkswagen Passat 
2.0 Tdi BlueMotion AFSTAND: 15,5 

kilometer TELEFOONTJES: geen 
MUZIEK: geen, Radio 538, maar 

alleen als Edwin Evers presenteert, 
afgewisseld met radio 1 en soms 

eigen muziek.
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In de werkkamer van Kennis-directeur Arnold Jonk, vriendin Lovisa Rotier en zonen 
Ato (2,5) en Faas (1,5), thuis in Amsterdam THUIS Arnold Jonk (41), 

directeur Kennis, ministerie van OCW

Lovisa (41): ‘Arnold is altijd op maandag 

thuis met onze mannetjes. Voor Arnold 

is het vader zijn heel belangrijk. Toch 

mooi dat het in zijn functie lukt om een 

dag helemaal vader te zijn, het werk 

buiten de deur te houden. Zo gaat het 

ook met die kleintjes, je kunt echt niet 

werken als je met ze thuis bent. Ik werk 

zelf ook vier dagen. Ik ben architect, 

heb mijn eigen architectenbureau. Mijn 

werk is voor hem ook belangrijk, hij is 

absoluut de meest geëmancipeerde 

man die ik ken. We kunnen de zorg voor 

de kinderen goed verdelen, ook als we ’s 

avonds wel eens voor het werk weg zijn. 

Oké, het is hetig en bij vlagen zwaar, 

vooral als die twee niet goed slapen. 

Arnold is een bevlogen, interessante 

persoon. En grappig en slim… Door hem 

leer ik meer van de politiek in Den Haag. 

Mijn werk is altijd hartstikke belangrijk 

voor me geweest, en hetzelfde geldt 

voor hem. Alleen zo kunnen we het 

doen, we ziten op één lijn.’
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