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Tot medio 2012 is Ron van der Helm directeur 
Concernzaken bij de provincie Zuid-Holland.

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

EEN INTERIM-MANAGER BESCHRIJFT ZIJN KLUS.

‘I
k heb een opdracht voor 
een jaar: de bedrijfsvoering 
bij de provincie omvormen 
naar een kleinere, lexibeler 

en klantgerichte club. En natuurlijk 
moet dan ook nog de winkel gewoon 
openblijven. Ook hier moeten we 
fors bezuinigen: tussen de 10 en 15% 
gaat eraf en dat is toch gauw zo’n 80 
te voor mijn club. Maar mijn groot-
ste opgave zit hem hier niet in “de 
harkjes”, maar gaat over een breder 
organisatieontwikkelingtraject. De 
bedrijfsvoering is gecentraliseerd, 
maar het contact met de business 
moet beter en de verschillende 
rollen van de organisatie moeten 
veel beter in balans komen. Zo vind 
ik hier bijvoorbeeld nu dat er een te 
sterke focus op de kaderstellende 
en controlerende rol is, waardoor 
de organisatie teveel als “staat in 
een staat” op zichzelf is komen te 
staan. De meer dienstverlenende rol 
mag van mij meer worden opge-
poetst. Mijn lol zit er in dat vooral 
die kwalitatieve opgave een boost 
krijgt. En dat we, met een andere 
oriëntatie op het werk, en passant 
het leven plezanter maken door wat 
interne regeldruk en procedures te 
killen, vind ik persoonlijk ook wel 
heel lekker. Het kan hier zeker een 
paar tandjes minder op dat vlak, juist 
omdat de afgelopen jaren de zaak 
goed in control is gekomen. Het is 
een erg leuke klus in een organisatie 
waar eigen initiatief en persoonlijke 
inzet echt het verschil kan maken. 
Die inzet start bij mij vaak al om 
07.00 uur. Heerlijk werken in een 
vrijwel leeg provinciehuis, met een 
bak automatenkoie bij de hand. 
Tja, je kunt niet alles hebben…’

DE 
abD 
KLUS
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De kranten staan er vol mee. DigiNotar, automatiseringsproblemen 

bij de Belastingdienst, de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiënten-

dossier maken duidelijk hoe belangrijk, onmisbaar en kritisch ICT is 

voor de overheid.

‘A
ls topmanager bij de rijksoverheid 
heb je te maken met alle factoren die 
jouw beleidsterrein of werkgebied 
beïnvloeden. De politieke context, 

personeel, geld, maar ook informatietechnolo-
gie. Je kunt niet stellen dat ICT je vak niet is. ICT is 
niet op zichzelf staand, maar onderdeel van grote 
projecten.’ Daarom moet je er ook niet anders 
mee omgaan dan met inanciën, personeelzaken 
en huisvesting, meent Maarten Hillenaar. Hij is 
sinds 1 januari 2009 Rijks-CIO, de chief information 
oicer. In die functie brengt Maarten samenhang 
in ICT-projecten van het Rijk. Hij verbindt de losse 
onderdelen en voorziet trends.
Zo’n CIO voor het Rijk is hard nodig. ICT is immers 
niet meer die saai ingerichte kantoorruimte, 
waar ‘de ICT-jongens’ ziten, die je vastgelopen 
pc komen reanimeren of de internetaansluiting 
verlengen. Inmiddels is ICT onlosmakelijk on-
derdeel van het overheidsbeleid, bepaalt ze zelfs 
het beleid: digitaal belastingaangite doen, crowd 
sourcing, reizen met de OV-chipkaart.

HACKEN

Bij grote ICT-projecten gaat het echter meer dan 
eens fout. In het bedrijfsleven kennen we de voor-
beelden van het gehackte netwerk van Playstation, 
de gestoorde Blackberries en de mailservers van 
KPN. Bij de overheid komen de voorbeelden tel-
kens terug als er over ICT-projecten wordt geschre-
ven: C2000 voor hulpdiensten, de ICT-problemen 
bij de Belastingdienst, de OV-chipkaart, het 
Elektronisch Patiëntendossier en recent de aanval 
vanuit Iran op DigiD-certiicaten van DigiNotar. 
Maar ook het lekken van informatie naar Wiki-
leaks, de usb-stick van de rechtbank die in een 
trein bleef liggen en de oude pc’s die met harde 
schijven vol privacygevoelige informatie aan de 

kant van de weg werden gezet. ICT is een dissatisier: 
als het goed gaat hoor je niemand, gaat het fout 
dan staat dat in de krant. Zeker als het de overheid 
betret. Historische missers zijn aan te wijzen, het-
zelfde rijtje komt telkens terug. Recente missers 
zijn gelukkig minder goed aan te wijzen.
Los van de vraag of er fouten zijn gemaakt en of 
die fouten te vermijden waren, leiden de berich-
ten in de pers ertoe dat burgers sceptisch raken 
over het opslaan van DNA-, medische en andere 
privégegevens bij de (rijks)overheid. Zij raken het 
vertrouwen kwijt dat ze gevoelige informatie blin-
delings bij de overheid kunnen achterlaten.

VERSTOPPERTJE

Is het nu zo dat dit juist de overheid zo vaak over-
komt? Komt het doordat grote ICT-projecten van 
het Rijk ook prestigeprojecten zijn? Of komt het 
doordat bij de overheid niet de beste ICT-mensen 
rondlopen? Dat laatste suggereert ICT-deskundige 
René Veldwijk 15 oktober in het Volkskrant-artikel 
onder de kop ‘Bij de overheid ziten ICT-kneuzen’. Hij 
stelt ook dat het topmanagers, die het proces 
behoren te controleren en knopen moeten door-
hakken, vaak ontbreekt aan voldoende kennis op 
dit gebied.
In gesprekken met Maarten Hillenaar maakten 
topmanagers kenbaar dat ze door gebrek aan ken-
nis van ICT in lastige situaties kunnen belanden. 
‘Als manager geef je niet graag toe dat je iets niet 
begrijpt. Zeker niet als je van mening bent dat het 
wel bij jouw rol als manager hoort.’ Dat betekent 
dat zij in ongemakkelijke situaties kunnen komen, 
zich niet altijd zeker voelen en daardoor het gevoel 
hebben dat ze hun rol niet goed vervullen. Dat is 
bepaald oncomfortabel als je in control wilt zijn.
Topmanagers schaten zichzelf overigens te laag 
in als het gaat om kennis en ervaring met ICT, stelt 

Maarten  
Hillenaar, Chief 

Information 
Oicer  

Rijksoverheid:

‘Met ICT moet 
je niet anders 
omgaan dan 

met inanciën, 
personeels-

zaken en 
huisvesting.’





 
1
Wat is je huidige gemoedstoestand? 
‘Ik voel een hoop energie, ben geïn-
spireerd, maar ook ongeduldig. Alle 
ideeën die loskomen bij het maken van 
de investeringsagenda, inspireren mij. 
Maar: het mag snel af! Ik wil graag aan 
de slag met het strategisch personeels-
plan waar ik nu aan werk.’

2
Van welk bedrijf zou je baas willen zijn? 
‘Van een bedrijf met een sterk imago, 
de beste werkgever. Een bedrijf dat 
steeds bezig is met verbetering van zijn 
product. Dan kom ik uit bij de Hema. 
Een sterk merk met een sterk product, 
een goede werkgever. Ik zou trots zijn 
om daar de CEO te zijn.’

3
Lig je wel eens wakker van je werk? 
‘Dat is me nog nooit overkomen. Dat 
wil niet zeggen dat ik dingen nooit 
lastig vind. HR-werk kan moeilijk uit te 
leggen zijn. Medewerkers twijfelen wel 
eens aan de goede bedoelingen van het 
management. Je kunt kritiek krijgen als 
je het werk centraal stelt en niet de mens. 
Ik ben geen zorgelijk type, maar wil wel 
laten blijken dat het mijn zorg heet.’

4
Wat is jouw devies? 
‘Vertrouw op jezelf. Ik volg mijn intuï-
tie, zie dat als opgebouwde ervaring. Ik 
vertrouw graag op mijn gevoel.’

5
Wat bepaalt of je luitend naar je werk 
gaat? 
‘Ik ga altijd met plezier naar mijn 
werk, heb nog geen dag met tegenzin 
gewerkt. Is dat gek? Ik denk het niet. 
Ik word blij van mijn werk, hou van 
de afwisseling. Belangrijk dat ik iets te 
doen heb, van een lege agenda word 
ik ongelukkig. Wat ik doe moet van 
toegevoegde waarde zijn.’

6
Voor wie doe je het? 
‘Voor de organisatie. Ik ben resultaat-
gericht, wil de organisatie verder 
brengen. Ik wil zeker niet voor mezelf 
scoren. Thuis zeg ik altijd dat ik een leu-
kere moeder ben als ik werk. Ik ben veel 
weg en daar vinden mijn kinderen iets 
van. En naast mijn werk heb ik ook een 
druk sociaal leven. Ik zet me in voor de 
MR van de basisschool en bijvoorbeeld 
voor de kerk. Ik vind dat ik iets kan bij-
dragen. En ik doe het ook voor mezelf, 
het draagt bij aan mijn ontwikkeling.’

7
Zijn er dagen dat je geen moment aan je 
werk denkt? 
‘Die dagen zijn zeldzaam. De Blackberry 
en de iPad maken het niet eenvoudig… 
Het helpt me wel in de actualiteit te wer-
ken. Ik kan vrij gemakkelijk loslaten.’

8
Wie is jouw leermeester? 
‘Uiteindelijk kom ik steeds bij mijn 
ouders uit. Van hen leerde ik de dingen 
te doen die ik wil en moet doen. En 
doe het met passie, luidde hun bood-
schap. Verder heb ik van alle leiding-
gevenden die ik had, altijd geleerd. Op 
leiderschaps gebied heet Manfred Kets 
de Vries mij geïnspireerd.’

9
Waar ben je bang voor? 
‘Ik ben eigenlijk nergens bang voor. Ja, 
misschien voor het onbekende? Ik ben, 
denk ik, wel ooit bang geweest voor het 
moment dat alles niet meer zo perfect 
zou zijn.’

openhartige
vragen 

Aly van Berckel (42), 
Lid van het managementeam 
Belastingdienst/CHRO bij het 

ministerie van Financiën

9
tekst Caroline Togni
foto Joep van Rheenen  

‘ Ik vind dat 
ik iets kan 
bijdragen’
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Thuis in het Haagse Statenkwartier bij ABD Interimmanager 
Martine van Grieken en vriendin Christianne Matijssen (46, 
ook manager ABD Interim) en zoon Mees (6).THUIS

Martine van Grieken (49), 
projectleider transitie Herziening Toezicht Rechtspersonen 
(Justis) en voorziter PAC-bedrijfsvoering EL&I

Christianne: ‘Ik breng Mees altijd naar 

school, Martine haalt hem op uit de 

naschoolse opvang. Vrijdags werkt 

Martine niet. Dan zit ze vaak hierboven, 

in onze studeerkamer, ook als Mees 

vriendjes meebrengt. Da’s prachtig 

natuurlijk, met z’n allen op de lipper-

kast. Ze erfde ’m van haar zus Petra die 

vorig jaar overleed. Sinds Mees er is, 

is het schipperen met het combineren 

van werk en privé. Als je thuis bent, wil 

je niet werken. Maar natuurlijk komt 

er die dag een belangrijk telefoontje, 

of kun je de neiging niet weerstaan 

even in je mailbox te kijken. Je probeert 

een fulltime baan toch in vier dagen 

te proppen. Zo ben ik toch vaak aan ’t 

werk op mijn vrije woensdagochtend. 

Martine is heel eiciënt en kan zowel 

haar werk als dingen die voor ons 

gezin moeten gebeuren heel gericht 

en volgens planning doen. Ik kan mijn 

tijd thuis echt verlummelen… Het is wel 

eens onhandig dat we een baan heb-

ben waarbij we niet om vijf uur de deur 

kunnen dichtrekken. Als er iets met 

Mees is leggen we de agenda’s naast 

elkaar. Wie kan er het beste naar huis? 

Allebei vier dagen werken vind ik een 

goede verdeling. Uiteindelijk biedt de 

overheid ook de managers veel moge-

lijkheden om werk en zorg te combi-

neren. In tegenstelling tot het bedrijfs-

leven, hoor ik van vrienden. Daar is het 

nog steeds niet geaccepteerd dat een 

directeur een dag minder werkt.’

Mees: ‘Vandaag mag ik langer opblijven, 

eigenlijk ga ik altijd om half acht naar 

bed. Soms moet er nog eentje werken 

als de andere mama thuis is. Na school 

ga ik naar de Twee Piraten, de opvang. 

Daar haalt Martine me op. Of soms ga 

ik met een vriendje mee, als ze allebei 

laat zijn. Als mama Chris laat moet 

werken, eten we patatjes. En als mama 

Martine weg is, mag ik in het grote bed 

slapen. Dan lezen we uit Het grote boek 

van Haas.’
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