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Wat is de achtergrond van Compacte 
Rijksoverheid?
‘Het kabinet wil dat de rijksoverheid be-
zuinigt. Met het uitvoerings programma 
Compacte Rijksoverheid kan in totaal 
zo’n 800 miljoen worden bespaard. Het 
programma maakt onderdeel uit van het 
streven naar een kleinere overheid, wat 
goed is voor een structurele bezuini-
ging van 6,52 miljard euro op de gehele 
publieke sector, inclusief gemeenten, 
provincies en waterschappen. Ministeries 
moeten daarvan 1,8 miljard opbrengen. 
De Compacte Rijksoverheid vult dat voor 
een deel in. Tegelijk wil de overheid hier-
mee z’n dienstverlening aan de  burger 
ondanks de bezuinigingen overeind 
houden en verbeteren. Het is dus niet 
alleen korten. Voor de langere termijn is 
het streven naar een compacte rijksover-
heid ook belangrijk. Door de vergrijzing 
zie je een afname van het aantal mensen 
dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. 
Wil de rijksoverheid relatief gezien een 
werkgever van dezelfde groote blijven, 
dan moet zij dus kleiner worden.’ 
 
Wat zijn concrete stappen in het 
actieplan?
‘Je ziet vier sporen terug. Het eerste spoor 
gaat uit van een rijksbrede infrastruc-
tuur voor de bedrijfsvoering. Ministeries 
hebben weliswaar unieke primaire 
processen, maar in hóe ze werken, zie 
je genoeg overeenkomsten. Daar kan je 
de bedrijfsvoering op afstemmen. Dat 
scheelt gewoon geld. We hebben 64 data-
centers. Als je dat terugbrengt naar 4 of 5, 
bespaar je miljoenen euro’s. Of kijk naar 
de huisvesting. De rijksoverheid heet 
1800 kantoorlocaties in 130 gemeenten 
– met allemaal een beetje leegstand. Als 
we de huisvesting meer concentreren 
kunnen we link besparen. Let wel, ik heb 
het dus steeds over “concentreren” en 
niet over “centraliseren”. Niet alles hoet 
op één plek te komen. En bedenk ook: 
dit is een taakstelling in budget, niet in 
te. Dus alles wat je op stenen bezuinigt, 
hoef je niet op medewerkers te korten. 
Overigens loopt de taakstelling van het 
vorige kabinet die wel in te is nog door 
tot eind dit jaar.’

 Waar gaan de andere drie sporen 
over?
‘Het tweede spoor gaat speciiek over 
de bedrijfsvoering in de Haagse regio, 
met als doel het opzeten van één 

inkoopcentrum of één datacenter voor 
de Haagse departementen. Het derde 
spoor gaat over clusterprojecten. Het 
kabinet heet afscheid genomen van 
het idee dat elke beleidssector zijn eigen 
uitvoeringsorganisatie heet. De leidende 
inrichtingsprincipes zijn voortaan: de 
maatschappelijke doelgroep en de aard 
van het werkproces. Dat past ook bij wat 
burgers en bedrijven vragen. Die willen 
een geïntegreerde dienstverlening vanuit 
het Rijk. Dit clusteren was overigens al 
aan de gang, maar krijgt een extra impuls. 
Het gaat Compacte Rijksoverheid steeds 
om de besparing en de verbetering in 
de dienstverlening. Als een fusie die 
besparing oplevert, moet het ook echt 
gebeuren. Het vierde spoor gaat over 
het minder arbeidsintensief maken van 
de beleidsuitvoering. De uitvoering van 
weten en regels is vaak kostbaar door 
uitzonderingen en bijzondere gevallen. 
De vraag is dus: vinden we dit maatwerk 
zo belangrijk, dat de uitvoering duurder 
mag zijn? Omdat dit spoor een politieke 
component heet en raakt aan de beleids-
inhoud, is dat een opdracht voor de SG’s. 
Die zijn dat aan het verkennen.’
 
Waarom gaat het Rijk hier eigenlijk  
nu pas mee aan de slag?
‘Je moet wel het inzicht hebben. Via een 
studie zoals De ontkokering voorbij en 
programma’s als Andere Overheid en Ver-
nieuwing Rijksdienst zijn we op dit punt 
aangeland. We weten intussen ook beter 
wat we allemaal hebben en doen op rijks-
niveau. Dan is het een kleine en logische 
stap om te kijken of je iets als de rijks-
dienst kan oppakken. Via het principe van 
zwaan-kleef-aan en gefundeerde business 
cases bouwen we Compacte Rijksoverheid 
verder uit. Hierbij geldt steeds: alles wat 
je hierdoor als ministerie bespaart, mag 
je zelf houden om de  bezuiniging van dit 
kabinet in te vullen. Het voordeel is dus 
ook voor de ministeries.’
 
Ehm, voordeel? De korting op de 
ministeries was er eerst, toen kwam  
dit programma. 
‘Ik zie het zo: dit kabinet bezuinigt op de 
rijksoverheid, dat is een gegeven. Hoe ga 
je er vervolgens mee om? Door Compacte 
Rijksoverheid kun je een besparing reali-
seren zonder in te boeten op de maat-
schappelijke dienstverlening. Dat is het 
voordeel. Je geet de burger meer waar 
voor zijn belastingeuro. Daarmee raakt 

Compacte Rijksoverheid aan iets wezen-
lijks. De rijksoverheid heet de opdracht 
om te werken zonder verspilling. Dat 
kan alleen als je voortdurend street naar 
verbetering van je werkproces, waarbij de 
eigen organisatie slechts een instrument 
is. Als je een doel kan bereiken via een 
goedkopere of betere opzet, mag de 
eigen organisatie nooit heilig zijn.  
Zo idealistisch moet je zijn.’
 
Veel ambtenaren zijn ongerust.  
Het gaat om hun baan. 
‘Dat snap ik heel goed. Je zal maar net die 
persoon zijn die niet meekan naar een 
nieuwe organisatievorm. De verwachting 
is dat er uiteindelijk zo’n tien- tot vijtien-
duizend banen komen te vervallen. Maar 
de rijksdienst zorgt goed voor haar men-
sen, dat verdient ook het vertrouwen van 
de medewerkers. Medewerkers moeten 
niet in hun pijn en rouw blijven hangen, 
tegelijk heet de werkgever een grote 
verantwoordelijkheid. Een “werk-naar-
werkinspanning” van de werkgever klinkt 
mooi, maar zorg dan wel dat die alterna-
tieven voor medewerkers door komen. 
Krijgt een departement een nieuwe taak? 
Kijk dan eerst naar deze groep.’
 
In welke fase zit Compacte  
Rijksoverheid nu?
‘We zijn ruim een haljaar onderweg.  
De start was voortvarend. Er zijn 
afspraken gemaakt dat acht ministeries 
dezelfde facilitaire dienstverlening 
krijgen. Of kijk naar de besluitvorming 
over de Haagse huisvesting. Buitenlandse 
Zaken gaat samen met Infrastructuur en 
Milieu over naar het voormalige VROM-
gebouw, Sociale Zaken gaat samenwonen 
met Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
en Binnenlandse Zaken met Veiligheid 
en Justitie. Dat zijn stappen hoor. Daarbij 
hebben ook de grote uitvoeringsorga-
nisaties zoals de DJI, Belastingdienst en 
RWS de handschoen opgepakt om de 
bedrijfsvoeringinfrastructuur ook echt 
vorm te geven. Over het derde spoor, 
de clusterprojecten, volgen dit najaar 
de eerste besluiten in de MR. Compacte 
Rijksoverheid loopt gedurende deze 
 kabinetsperiode, maar onderdelen heb-
ben zeker een langere doorlooptijd. Ga 
maar na, als je 138 incassoprocessen wilt 
overdragen aan het CJIB of 350 verschil-
lende inkooppunten wilt terugbrengen 
tot enkele tientallen, kost dat natuurlijk 
ook tijd. Dit wordt hard werken.’

tekst Arjan Berben  
foto Ilya van Marle
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‘O
nder een zwembad op 
een landgoed in Noord-
Limburg was een com-
pleet geautomatiseerde 

hennepplantage gebouwd. Ergens 
anders vonden we zoveel zakken met 
geld, dat we een telmachine van De 
Nederlandsche Bank nodig hadden om 
het te tellen: zes-komma-één miljoen 
euro!’ Erik de Borst was anderhalf jaar 
programmamanager Taskforce Aanpak 
Georganiseerde Hennepteelt. Een team 
van vijtien politiemensen moest voor 
alle politiekorpsen een eiciëntere 
bestrijding van hennepteelt ontwikke-
len én de teelt daadwerkelijk met wortel 
en tak snoeien. ‘Allereerst was het zaak 
de “normalisering” van hennepteelt te 

doorbreken – het “ach, het is maar een 
jointje”. De hippietijd is voorbij. Het 
gaat om een zwarte onderwereld, met li-
quidaties, corruptie, ripdeals en vermen-
ging met de bovenwereld. Daarnaast 
moesten we hennepplantages oprollen 
en de  georganiseerde  hennepteelt 
aanpakken.’ De doelen zijn bereikt: 
hennepteeltbestrijding staat bij korpsen 
bovenaan en ze kunnen het beleid zelf 
uitvoeren. De hoeveelheid in beslag-
genomen ‘wederrechtelijk  verkregen 
vermogen’ (crimineel geld) steeg van 
14 miljoen in 2008 naar 50 miljoen. 
Jaarlijks worden 5.600 van circa  
 30.000 hennep plantages opgerold.
Erik is een praktijkman. Hij heet 
overal en nergens bij politie en justitie 

 gewerkt. Deze tijdelijke klus paste 
daarbij. ‘Ik was ooit agent en ben nu 
weer helemaal “blauw” geworden, zoals 
dat heet.’ Als directeur Landelijke Dienst 
Vervoer en Ondersteuning heet Erik 
weer een executieve functie.   
En zeker geen saaie. ‘Ik moest meteen 
Mladic vervoeren naar de Scheveningse 
gevangenis. Hier heb je ook met “stoom 
en kokend water” te maken. Dat heb 
ik nodig.’ Nog even die vraag: heet hij 
zelf ooit geblowd? ‘Nee, ik hield het bij 
een sigaretje en een pot bier. Ik heb wel 
kinderen van collega’s in grote proble-
men zien komen. Dat was voor mij extra 
motivatie om deze klus te doen.’

tekst René Lamers  
foto  ministerie van Justitie

Erik de Borst (directeur Landelijke Dienst Vervoer 
en Ondersteuning bij Veiligheid en Justitie) was 
 tijdelijk programmamanager Taskforce Aanpak  
Georganiseerde Hennepteelt.

Erik de Borst (links) in 
de hennepcontainer 
met  minister Ivo 
Opstelten en twee 
collega's

EEN INTERIM-MANAGER BESCHRIJFT ZIJN KLUS
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tekst Caroline Togni 
foto’s Jeroen van Kooten

G
a er maar aanstaan. Maak van het noordelijk-
ste noorden van Nederland waar het altijd 
waait, de Groninger Eemsdelta, een duurzaam 
industriegebied. ABD’er Jaap Verhoef heet als 

programmamanager de opdracht dit op de meest kans-
rijke manier én de kortst mogelijke termijn te realiseren. 
‘In de toekomst honderd procent duurzaam zelfs’, cor-
rigeert Jaap. ‘De bedoeling is dat we alle industrie en het 
bedrijfsleven in dit gebied baseren op natuurlijke bron-
nen. In een bedrijfsvriendelijk klimaat, met duurzame 
en gunstige vestigingsvoorwaarden voor investeerders in 
processen, producten en diensten.’
Jaap is zo’n drie maanden bezig met zijn klus. Ziet 
zichzelf als kwartiermaker van een organisatie in ontwik-
keling. ‘Ik leg als programmamanager de basis van dit, 
in mijn ogen, project met perspectief. Een duurzame 
Eemsdelta gaat positief bijdragen aan de ontwikkeling 
van Groningen, en heel Noord-Nederland. Natuurlijk is 
alles straks ahankelijk van de uitvoering.’
Deze maandag in augustus gaat Jaap langs enkele part-
ners en betrokkenen bij het Eemsdeltaproject. Van het 

havenbedrijf en het chemiepark in Delfzijl naar de Eems-
haven waar twee grote energiecentrales in aanbouw zijn. 
Om de dag te beëindigen bij het Waterbedrijf Groningen. 
In de afgelopen periode heet hij veel mensen gesproken 
en dossiers ingezien over de Eemsdelta. Sinds 2005 lig-
gen er al systeemschetsen en ontwikkelingsplannen voor 
dit gebied. Maar het bleef vooral bij plannen en beperkte 
investeringen, concludeert Jaap, ‘hoog tijd voor wat lef.’. 
‘Durven en doen verankeren in de industrie’, schrijt 
hij in zijn werkplan ‘Low Carbon Biobased Eemsdelta’. 
Partners mogen vandaag schieten op zijn ideeën, ‘zien 
wat het oplevert en hopen dat ik op de goede weg ben. 
Dat het commentaar meevalt’.
Het valt niet mee. Maar Jaap Verhoef kan veel hebben. 
‘Sterker nog: dit is typisch voor mijn werkwijze’, vertelt 
de programmamanager. ‘Het uitlokken van commentaar 
en zo bijdragen tot een product dat uiteindelijk “staat”.’ 
Het eerste commentaar die ochtend komt van Theo Smit, 
manager strategic development bij Groningen Seaports, 
het havenbedrijf in Delfzijl. ‘Dit is geen programma 
voor een jaar, het zal nu toch wel wat concreter zijn?’, 
vraagt Theo, het projectplan doorbladerend. Ja, maar 
het is inmiddels internationaler van opzet, legt Jaap 
uit. ‘Het is ook breder dan de plannen die je misschien 
verwacht. Ik bouw op de kracht van een publiek-private-
samenwerking. Daarom gebruik ik heel bewust allerlei 
begrippen die leven.’ Theo vindt het nog verwarrend en 
er schuilt een gevaar in, volgens hem. ‘Dan zeggen be-
drijven “dit doen we toch allemaal al?” Het voorstel moet 
volgens Theo veel speciieker, het moet een concreet 

Hoe snel wordt mijn  
Eemsdelta Groen? 
wil Jaap graag weten…

EEN DAG MET DE PROGRAMMAMANAGER

 Programma- en interim-managers, 

projectleiders: de overheid werkt 

steeds meer projectmatig, en met 

tijdelijke klussen. Hoe werkt een 

 programmamanager? ABD BLAD loopt 

een dag mee met Jaap Verhoef.
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actieplan worden. En Jaap moet meer rekening houden met 
de belangen die spelen.Groningen Seaports is een van de lei-
dende spelers in het project voor een duurzame Eemsdelta. 
Ontwikkelingen in de Eemshaven zijn voor het havenbedrijf 
van groot belang. Maar ook de chemiebedrijven in het che-
miepark Delfzijl moeten leidend worden in het proces naar 
meer duurzaam. In zijn volgende afspraak luncht Jaap met de 
directie van een van de bedrijven op het Chemiepark Delfzijl.     
“Hoe is het met je plan, Jaap?” Een vraag die geregeld wordt 
 gesteld als hij directies opnieuw ontmoet. ‘Mooi toch? Ik 
vind dat heel positief, het geet aan dat het onderwerp leet, 
ook bij de bedrijven.’ Jaap ziet het als een stevige basis voor 
zijn taak de industrie bij elkaar te brengen, aan boord te krij-
gen in zijn delta. ‘Als de industrie hier niet warm voor loopt, 
is mijn project mislukt.’
En juist dit project past de 59-jarige interim-manager als een 
warme jas. ‘Het is een complexe klus met veel verschillende 
faceten. Daar ben ik enthousiast over. De kunst is samen 
te werken met alle betrokkenen.’ Wat moet je als manager 
voor deze klus in huis hebben? ‘Ervaring in zowel het werken 
voor de overheid als met het bedrijfsleven’, denkt Jaap. Als 
chemisch technoloog had hij bij TNO een mooie leerschool. 
‘We gaven industriële adviezen op het gebied van explosie-
veiligheid van gevaarlijke stofen. Mijn loopbaan ging verder, 
via Research & Development naar beleid en uitvoering in 
overheidsprocessen. Vervolgens leerde ik veel van energie-
eiciency, CO2-beleid, emissiehandel, klimaatinvesteringen, 
vergunningverlening en -handhaving en omvangrijke inves-
teringsprojecten, zoals het demonstratiewindpark op zee en 
een demonstratieproject van ondergrondse CO2-opslag en 
-hergebruik. In dit project komen veel van deze zaken samen.’

Dat blijkt ook later die dag, tijdens Jaaps afspraak bij het 
Waterbedrijf Groningen.Een ontspannen ontmoeting met 
directeur Harmen Hoogeveen en hoofd strategie Dirk van 
der Woerdt. Gevolgd door uiterst kritische vragen. Wie is 
jouw opdrachtgever, vraagt Harmen. Wiens probleem los jij 
op? Hoe zit het met de vrijblijvendheid van medewerking? 
De heren van het waterbedrijf blijken goed ingevoerd in de 
regio en voeden Jaap met waardevolle suggesties. Directeur 
Harmen ziet veel in clusters van samenwerkende bedrijven 
en slimme integratie van bestaande en nieuwe bedrijven. 
Duurzaamheid moet volgens de waterdirecteur in balans 
zijn, ook op sociaal vlak. ‘Wat we hier in het noorden nodig 
hebben is werkgelegenheid.  Economische groei moet ook 
maatschappelijke groei zijn.’ Hij adviseert Jaap op zoek te 
gaan naar pilots op het gebied van samenwerking. ‘Laat zien 
dat die vreemde op je erf goede bedoelingen heet.’
Zo eindigt een dag vol wind. Tegenwind, maar ook een stuk-
kie mee. Jaap kan gaan schaven aan zijn project, is gevoed 
met tips voor de delta. Hier moet het komen, tussen de traag 
roterende windmolens, en de energiecentrales in aanbouw. 
‘Als programmamanager maak ik hier kwartier en breng 
industrie en bedrijven bij elkaar.’

2011 Programmamanager

EemsdeltaGreen, Energy Valley

2009 Demonstratieproject CO2-opslag 

Noord-Nederland, Energy Valley 

2005 Veriicatiebureau Benchmarking 

Energie-Eiciency/Veriicatie CO2-Emissies 

1998 Projectbureau CO2-reductieplan, 

SenterNovem

1997 Joint Implemen tation Center, Senter

1994 Materiaaltechnologie, ministerie van 

 Economische Zaken, STiPt

1974-1993 TNO  Industriële Veiligheid, 

TNO Waalwijk, gas instituut, adviesbureau

CV Jaap Verhoef
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ook op een manier die recht doet aan de 
omgeving, dat zit in het “doe wel”. Daar-
bij bots ik regelmatig met mensen die 
anders in een vraagstuk staan. Dat kost 
energie. Je moet op dezelfde gollengte 
ziten om een open gesprek te kunnen 
voeren.’

5
Wat bepaalt of je luitend naar je werk 
gaat?
 ‘Als privé alles goed gaat, ga ik luitend 
naar mijn werk. Als er thuis problemen 
zijn, heet dat zijn weerslag op het 
werkplezier. Dat kan om kleine dingen 
gaan, zoals perikelen op school bij een 
van mijn vier dochters. Dan is het ijn 
dat ik in een veilige omgeving werk, 
waar je lief en leed met elkaar deelt. 
Omgekeerd werken ingrijpende dingen 
op het werk ook thuis door. Slecht-
nieuwsgesprekken en ingrijpende re-
organisaties, daar lag ik in het verleden 
soms wakker van.’

6
Zijn er dagen dat je geen moment  
aan je werk denkt?
‘Die komen niet voor. Ik denk elke dag 
wel aan mijn werk, ook tijdens vakan-
ties. Vooral aan sturingsvraagstukken. 
Als ik iets niet wil vergeten, stuur ik 
soms een mailtje aan mezelf met mijn 
mobiele telefoon, terwijl ik naast mijn 
vrouw in de auto zit.’

7
Wie is jouw leermeester?
‘Onder andere bestuurskundige Hans 
Berg, die eind jaren negentig De eigen 
aard van de overheid schreef. Ik herkende 
veel in zijn opvating dat kwaliteits-
verbetering bij overheidsorganisaties 
alleen werkt als je rekening houdt met 
de karakteristieke eigenschappen van de 
overheid. Met hem wissel ik nog regel-
matig van gedachten. Verder zijn mijn 
ouders heel belangrijk. Mijn vader deed 

 
‘ Recht op je doel af 
en niet omzien’

bestuurswerk voor scholen en zieken-
huizen en zendingswerk.’

8
Hoeveel procent van je werk is niet leuk?
‘Ik denk niet in die termen. Het werk ligt 
er en moet gedaan worden. Natuurlijk 
zijn er mindere momenten, bijvoor-
beeld als ik merk dat er niet wordt 
samengewerkt. Maar daar laat ik me 
niet door uit het veld slaan. Door die 
weerstand kan ik mijn positie juist beter 
bepalen.’

9
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Dat iedereen ertoe doet. Iedere mede-
werker verdient respect op de positie 
waar hij of zij zit. Maar ook: wat je 
beloofd hebt, moet je doen. Ook als dat 
voor jou zelf niet pretig uitpakt.’
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teksten Maters Hermsen 
illustratie Shootmedia

Thuis in Amsterdam-Zuid bij Water-directeur 
Renske Peters, echtgenoot Erik Ronsdorf en 
dochters Rosa en Clara (rechts).THuIS

Renske Peters (60)
directeur Water,  
ministerie van IenM

Erik (63): ‘We noemden het een 

 wisselend eenoudergezin, één van ons 

was altijd bij het eten. Ik werkte ruim 

dertig jaar bij de gemeente Den Haag, 

de laatste jaren als senior beleidsme-

dewerker bij de dienst Welzijn. Op 

woensdag was ik er voor de meisjes en 

Renske pro beerde er op vrijdagmiddag 

te zijn. Ze heet overal gewerkt, van 

Wageningen, Utrecht, via Amsterdam 

tot Den Haag, maar Amsterdam was en 

bleef onze thuisbasis.’

Rosa (22): ‘Ik zei wel eens: “moet dat 

altijd, die stapels leeswerk?” De rollen 

faxpapier bedekten de tafel. Nu komt 

op vrijdag de koerier het weekend-

pakket brengen. Ondanks hun werk 

hebben we altijd veel samen gedaan. 

Veel gereisd, muziek gemaakt, en als 

wij sportwedstrijden hadden waren ze 

erbij. Ik zing en speel nu in een band, 

Bird on the wire. Leuk dat mijn ouders 

moeite doen om naar een optreden te 

komen.’

Clara (20): ‘Het was soms best vermoei-

end, op reis met twee geografen. De 

aardrijkskunde is ons met de  pap lepel 

ingegoten. Ik bewonder mijn moeders 

energie. Ze doet zo veel, naast haar 

drukke baan! Tennissen en zwemmen, 

een leesclub, zingen met de Fruitella’s. 

Rosa en ik studeren nu allebei en 

 wonen niet meer thuis. Maar op maan-

dag eten we met z’n vieren bij onze 

buren Jan-Willem en Lidy. Zij pasten 

vroeger altijd op maandag op – mama 

bracht ons al om half acht hiernaast 

– en ’s avonds aten we mee. Dat is zo 

 gebleven.’
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