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de
KOFFER

Wat gaat er dit weekeinde aan werkzaken
mee in de piloten koffer?

En hoeveel weegt te?

Deze keer: de bruinleren aktetas (merkThe Bridge)
van NielsObbink, directeur Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (IOD) bij de nieuwe (straks
Nederlandse) Voedsel- en Wa renautoriteit.

Een dikke tas dit weekeinde?
Ik heb nu een tijdje deze grotere tas. Door Het Nieuwe
Werken zonder vaste werkplek sleep ik meer papier
heen en weer, omdat ik op kantoor alleen wat spullen

kwijt kan in een locker. Iedere vrijdag gaat er een
pakje papier mee. Op maandag heb ik’s ochtends

altijd overleg met het eigen MT, in de middag gevolgd
door de vergadering met de directieraad van de

nVWA, onder Ieidingvan de inspecteur-generaal.

Lees je alles?
Ja, maar meestal lukt het niet om het op vrijdag te
lezen, dus doe ik het in hetweekeinde. In het MT

bespreken we maandag een tactische analyse op een
specifiek domein van de nVWA, op zoek naar verden
kingen van strafbare feiten. Met zo’n analyse willen
we scherper zicht krijgen of, en zo ja waar, vermoe
dens van crimineel gedrag in een specifieke branche
aan de orde zijn. Zo kunnen we onze interventies nog

gerichter inzetten.

Op welk moment gaat thuis de tas open?
Wel eens op zaterdagochtend, voor mijn dochters

gaan hockeyen. Als dat niet lukt, lees ik de stukken in
de loop van de zondag, aan het eind van de middag. Ik
zit dan vaak samen met mijn oudste, die nu in de brug
klas zit, aan de keukentafel, allebei aan ons ‘huiswerk’.

‘Voor leiderschap is essentieel
datje intern en extern weet te
verbinden

Marja Horstman (directeur Binnenlandse Veilig
heidA!VD): ‘Als leidinggevende moet je voortdurend in
verbinding zijn met de mensen binnen de organisatie en
met de relevante externe omgeving. Ook al heb je de meest
prachtige plannen, je moet het samen doen met de mensen
binnen en buiten. Dan pas ben je effectief.’

Gelukkig nieuwjczar

zou is bijna ten einde. De politici van het jaar, de
besten in de media, de sportvrouwen en
-mannen zijn gelauwerd en de jaarlijstjes, die
trouwens steeds eerder lijken te komen, zijn al
haast vergeten. In ditABD BLAD wordt dan ook
niet buitensporig teruggeblikt en vermelden we
geen top io of ioo.

Liever laten we, net als de 5 vorige nummers, u
aan hetwoord. In 2012 dus nog meerwerkweken
in beeld, nog meer openhartige vragen die we
stellen en — het belangrijkste — nog meer verhalen
over werk en opdrachten van topmanagers bin
nen het Rijk en bij de Politie. Blijft boeien.

WU
hoofdredacteur

HET CIJFER Uiteen onderzoekvan
hoogleraren Van der Meer en Van den
Berg blijkt dat Nederland in vergelijking
met de Verenigde Staten, het Verenigd
Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk ver
houdingsgewijs weinig ambtenaren heeft.
In Nederland werkt 2,9% van de bevolking
voor het openbaar bestuur. In deVS en het
VK is dat respectievelijk 3,3 en 4,7%.
BRON: PUBUCATIE STAAT VAN DE AMBTELIJKE

DIENST
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2,9
TAS (2KG) INHOUD: NOG TE LEZEN STUKKEN VOOR DE

DJRECTIERAAD (651 GR.) EN HET rr (200 GR.), OVERIG
PAPIERWERK(1,3 KG), V1SITEKAARTJES (so GR), TELEFOON

HTC SNAP(1 is GR.), 2 PASJES (RIJKSPAS, 31 GR. +

NVWA-PAS, 37 GR.,I, PAKJE ZAKDOEKJES (20 GR.),
1 PILOTBALPEN(ISGR.), 1 PARKERVANDERECI-ITBANK

MIDDELBURG (i 7 GR).
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Voor de WRR-lezing lunchen
we met (oud-)medewerkers. Ik
mag deze keer een kort verhaal

houden over de toekomst.

maandag 28november
14.00 uur
Kennismaken met twee
mensen van de Algemene
Rekenkamer hier bij ons in
huis. DeRekenkamerdoet
onder andere onderzoek
naar hoede verschillende
ketens binnen Veni beter
hunnen samenwerken.

dinsdag 29 november
12.00 uur
Lezing van Coen Teulings
van het CPB over de Euro

crisis, waar ik als discussie-
leider optreedt.

woensdag 30november
hele dag
Op mijn vrije dag sinter
klaasgedichten schrijven.

donderdag i december
iz.oo uur
Noor tle WRR voor de

/ joorlijkse lecture, dit keer
van Dani Rodrik over The
Globalization Paradox.

--

vrijdag 2december
ii.oo uur
Bespreking met de redactie
van het Observatorium, de
internetpagina waaronze
directie nieuwe ontwikke
lingen meldt. Zo staat er nu
een bericht over intelligente
robots en de relevantie
daarvan voor Veni.

WERKWEEK van «rijn van Beek (48), directeurStrategie,
ministerie van Veni
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ELKE DAG

Voor directeur Focco Vijselaar(Financiën) en DG Bertholt Leeftink(EL&I)

Î Focco Vijsekicir
Elke week naar Brussel, veel ambtelijk
overleg en daarbij het hoofd vooral koel
houden. De schuldencrisis van de EU be
paalt in grote mate het werk van directeur
Focco Vijselaar (Financiën). ‘Je moet steeds
degrote lijnen in de gaten houden.’

Ooit begon de directie Buitenlandse
Financiële Betrekkingen meteen

bescheiden Griekenlandteam van zes
man. Datwas begin 2010. Inmiddels
zijn tientallen collega’s bij de directie
betrokken bij de eurocrisis. Naast de
leiding over de directie BFB speelt
directeur Focco Vijselaar een belang
rijke rol bij de voorbereidingen van de
EU-topoverleggen. Zo coördineert hij
het interdepartementale overleg dat de
verantwoordelijke bewindspersonen
voorzietvan informatie. De eurocrisis
trekt een flinke wissel op de directie,
beaamt de directeur. ‘Erwordt door heel
veel mensen al heel lang hard gewerkt.
‘s Avonds doorwerken is voor sommi
gen standaard en vrijwel elk weekend
moet er iets worden gedaan.’ Dat geldt
ookvoor Focco: twee dagen perweek
is hij in Brussel. En in de avonden en de
weekends gaat de laptop open zodra zijn
drie jonge kinderen slapen.

DYNAMIEK
‘Na deze top wordt hetvast rustiger.’ Het
werd de vaste redeneertrant bij Buiten
landse Financiële Betrekkingen. Focco:
‘De aankomende eurotop geldt altijd
als de top der toppen, daarna moet het
minder hectisch worden. Niet dus. Bij
mijn start in juli heb ik het team groter

gemaakt om de druk beter te verdelen.’
De directeur heeft ruime ervaring in de
financiële wereld en werkte onder meer
bij De Nederlandsche Bank en de Euro
pese Centrale Bank. Zijn laatste functie
was plaatsvervangend directeur bij de
directie Markt en Consument bij VWS.
‘Thema’s als marktwerking in de zorg
hebben 66k een eigen dynamiek, toch
is de hectiek van de eurocrisis anders.
Het grootste verschil is dat je als ED-land
veel minderde agenda kan bepalen.’
Anderverschil is de grilligheid van
gebeurtenissen. Niemand kon voorzien
dat de Griekse premier eind oktober een
referendum zou aankondigen dat een
bom legde onder het zojuist bereikte
akkoord. ‘In die omstandigheden is het
belangrijk het hoofd koel te houden en
de grote lijnen te bewaken. Dat betekent:

veel
verken al
heel hard’

goed analyseren wat het onderliggende
probleem is, misschien wel mijn belang
rijkste advies voor de bewindspersonen
in deze schuldencrisis.’

SNEL REAGE REN
Focco’s taak als directeur is tweeledig.
Hij denkt mee over de strategie en
tactiekvan de ministeren thesaurier.
Daarnaast houdt hij de medewerkers ge
motiveerd en betrokken bij het thema.
In tijden van crisis zijn erveel signalen,
meningen en belangen die om de
aandachtvragen van politici. Het is dan
de kunst om vast te houden aan de eigen
lijn, iets waar Nederland volgens de di
recteur goed in slaagt. ‘Opereren in een
internationale financiële context is voor
mij niet nieuw. Maar ik leerveel van het
aansturen van een team in deze bijzon
dere omstandigheden. Je moet zoeken
naar een evenwicht tussen directieflei
ding geven en mensen de ruimte bieden
om met creatieve oplossingen te komen.
De strategie en tactiekworden bij deze
eurocrisis vooral bovenin bepaald, de
bewegingsruimte van ambtenaren is
gering. Het is de kunst medewerkers
gemotiveerd te houden door ze te laten
begrijpen in welke context ze werken.
Zodat ze toch snel blijven reageren op
gebeurtenissen.’
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UROCRISIS

heeft de eurocrisis grote impact op het dagelijks werk als ABD-manager.

iles wat Brussel besluit, heeft direct
1 Igevolgen voor de Nederlandse eco
nomie. Datverklaartwaarom ook EL&l
de handen vol heeft aan de Europese
schuldencrisis. Directeur-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie Bertholt
Leeftink: ‘Sinds mei vorig jaar, toen
duidelijk werd dat de problemen van
Griekenland zich uitbreidden naar
andere Europese landen, is EL&l volop
betrokken bij de Europese discussie.’
Strikt genomen spelen Financiën,
Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken
hierbij een voortrekkersrol. ‘Maar
omdat de Europese schuldencrisis de
economie en het bedrijfsleven in al zijn
geledingen raakt, doet ons departe
ment mee aan de standpuntbepaling
van Nederland.’

AUTOMATISME
Bertholt Ieeftinken zijn collega’svan
EL&I dragen bij aan devoorbereiding
van het EU-overleg. Dat gebeurt voor
namelijk in Den Haag. Bij het laatste
topoverleg in Brussel maakte hij deel
uitvan de Nederlandse delegatie die
minister-president Rutte ondersteunde.
‘Nederland vindt twee zaken belangrijk:
budgettaire discipline van de lidstaten
en voorkomen dat landen economisch
ontsporen. Vooral bij dat laatste onder-

werp zijn onze mensen nauw betrokken.
We denken na over hoe we de lidstaten
het beste kunnen monitoren om te
voorkomen dat ze opnieuw uit de bocht
vliegen.’ Dat Nederland als één van de
27 lidstaten weinig invloed heeft, vindt
hij een verkeerd beeld. ‘Wespelen hier
in Brussel bepaald geen ondergeschikte
rol. As we speak neemt men hier in
Brussel zaken aan waarvoorwij hebben
gepleit. Zo willen we meer automatisme
bij het opleggen van sancties. Dat bete
kent dat EU-landen die de fout in gaan,
vrijwel automatisch een boete krijgen
opgelegd.’

ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
Bij de ambtelijke ondersteuning
probeert Bertholt de bewindslieden
vooral technisch zo goed mogelijk te

8erioF1 Leef’1ink
Bertholt Leeftinh(directeur-generaal
Bedrijfsleven en Innovatie, EL&l)
bemoeit zich vooral met de eurocrisis
vanuit Den Haag. ‘Als de weg omhoog
eenmaal wordt gevonden, kan het snel
gaan.’

adviseren. ‘Als dit je politieke wens is,
dan zijn dit de mogelijkheden om dat
te realiseren.’ Om dit advies te kunnen
geven, is veel werk achter de schermen
nodig. ‘Je moet goed weten wat de
positie is van andere landen en het
krachtenveld goed in beeld brengen. Er
wordt veel overlegd op hoog ambtelijk
niveau, ook de minister-president zelf
is in de aanloop van een top actief. In
de week voor de laatste top bezocht
hij onder meer Merkel en zijn nieuwe
Italiaanse collega Monti.’
Is het einde van de eurocrisis al in
zicht? De directeur-generaal vindt dat
er stappen in de goede richting worden
gemaakt. ‘Als de weg omhoog eenmaal
wordt gevonden, kan het snel gaan.’
Dan nog is er ‘achterstallig onderhoud’.
Bertholt: ‘Lidstaten met torenhoge
schulden, banken die hun balans niet
op orde hebben... Dat zal ongetwijfeld
invloed hebben op de economische
groei van de komende jaren.’ We zullen
dus nog even door de zure appel moe
ten heen bijten. ‘Als we de governance
van de euro nu goed regelen, staan we
straks als Europa sterker in dewereld.’
En daarna? ‘Dan wordt het weer business
as usual. Niet meer elke maand onder
handelen in Brussel, maar de afspraken
uitvoeren.’

‘Wespelen
in Brussel bepaaldgeen

ondergeschikte rol’
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TEKSTAHan Berben

Klaas Knot heeft
de mooiste baan

Twee jaar lang was hij in dienstvan de
Rijksoverheid. In die periode werkte
Klaas Knot, de huidige presidentvan De
Nederlandsche Bank (DNB), als directeur
Financiële Markten bij het ministerie
van Financiën. Hij voelde zich er net zo
thuis als bij DNB. Dat is de plek waar hij
zo’n 14 jaar in verschillende functies had
gewerktvoordat hij overstapte naar ‘Den
Haag’ — met een kleine onderbreking
van 1,5 jaar IMF in Washington.
Zowel ministerie als centrale bank
worden bevolkt door medewerkers die
de publieke zaak hoog in hetvaandel
hebben staan envaakvergelijkbare
macro-economische studies volgden.
Die gemeenschappelijke motivatie en
achtergrond noemt de bankpresident
alsverklaringvoor het feit dat hij in 2009

meteen aardde aan het Korte Voorhout.

EERVOL
Een langere carrière bij het Rijk zou
misschien logischer zijn geweest, zegt
hij. En datwas er misschien ook van
gekomen, want Knot maakte onderdeel
uitvan de ABD-selectieprocedure voor
de functie van thesaurier-generaal.
Maartoenwasdaarvoorjaar2oll ineens
de vraag of hij president bij DNB wilde
worden. Bijzonder eervol vond hij dat.
Bovendien is het de mooiste functie die
erin Nederland bestaatvoor iemand met
zijn achtergrond. Dan is het moeilijk
‘nee’ zeggen. Zeker niet als zoveel
mensen uit bestuurlijk Nederland, die
betrokken zijn bij de benoeming, het
vertrouwen in je uitspreken.
Met Zijn 44 jaar is Klaas Knot een
jeugdige bankpresident. Knot heeft de
opmerking over zijn leeftijd intussen
vaker gehoord en wil er niet te lang bij
stil blijven staan. Hij wijst nog wel op
de wat jongere Duitse centralebank

president, lens Weidmann, en op
minister Jan Kees de lager en minister-
president Mark Rutte, die respectievelijk
twee jaar jonger en even oud zijn als hij.
Hij ziet al met al een generatiewisseling
waar hij zelf ook onderdeel van is.
Van bankencrisis naar Iandencrisis.
Sinds zomer 207 zorgde de misère in
de financiële sectorvoor grote hectiek
in de banen van Klaas Knot, die vanuit
DNB onder meer betrokken was bij het
redden van Fortis. Ook al start hij als
bankpresident nu middenin een crisis,
zijn vorige functies waren dus ook niet
bepaald rustig. Wel een groot verschil
is het hebben van de eindverantwoor
delijkheid. Dit in tegenstelling tot zijn
eerdere meer adviserende rollen. Knot is
nu boegbeeld met alle media-aandacht
die daarbij hoort. Een aspectvan zijn
werk dat om een voortdurende alertheid
vraagt bij openbare optredens. Zijn
woorden worden op een gouden schaal
tje gewogen. Hij vindt het niet moeilijk,
wel een kwestie van hard werken.

EXTREEM GEVAL
Behalve dat hij als presidentvan DNB
een rol speelt bij het bedwingen van de
huidige crisis, heeft Knot ook intern
een grote opgave. DNB staatvoor
een cultuuromsiag naar een strenger
toezicht. ‘Van analyse naar actie’ heet
de titel van het plan van aanpak. Bij
die cultuuromslag is het geven van het
goede voorbeeld essentieel, denkt Knot.
Door heel open en daadkrachtig te func
tioneren. Tegelijk, zo stelt hij vast, kun
je een nieuwe maniervan werken niet
afkondigen. Dat is een zaakvan lange
adem. Bij DNB valt het plan van aanpak
ondertussen in hele goede aarde. Zozeer
zelfs dat Knot de organisatie wat aan
het afremmen is. DNBstaatvooreen

genuanceerde benadering en een goede
analyse. Dat moet de bank nietverliezen
in het streven naar ‘meer actie’ bij het
houden van toezicht.
Knot ging weg bij de rijksoverheid, maar
ziet zichzelf daarin als een ‘extreem
geval’, gezien de bijzondere functie
waarvoor hij werd gevraagd. Meer in het
algemeen vindt hij in- en uitstroom bij
organisaties die goed functioneren niet
iets om nerveus van te worden. Als rela
tieve buitenstaander op Financiën kon
hij een verfrissende inbreng hebben. Hij
werkte zelf bij DNB al aan de publieke
zaak, maar juist ook anderen die dat
niet doen, zou hij beslist de Rijks
overheid als werkgever aanbevelen.
Dan sta je op z’n minst tijdens een deel
van je carrière stil bij het idee dat er
meer is dan commercie en winst. Dat
zou, meent de DNB-voorman, voorveel
mensen verrijkend kunnen zijn.

41J3D.

Recensie van een ABD-dienst of
-bijeenkomst. Dit keer: Simon

Sibma over de vacatureprocedure
die aan zijn benoeming tot alge
meen directeur Centraal Justitieel

Incasso Bureau (CJIB) voorafging.

Vacature
Eind juni dit jaar las ik in de
krant dat de directeurvan
het CIIB wegging. Via een
consultant bij de ABD kreeg
ik bevestigd dat deze functie
vacant was. Mijn profiel
matchte goed met de eisen.
Ikwas toe aan een nieuwe
uitdaging, na zes jaar als
directeur Belastingtelefoon

Sinds i juli dit jaar is Klaas Knot president van
De Nederlandsche Bank. Hij was plaatsvervan
gend thesaurier-generaal en directeur Financiële
Markten bij Financiën. (0
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EEN INTERIM-MANAGER BESCHRIJFT HAAR KLUS.

Verandermanager Margreet Meijer was in 2011 tijdelijk
programmadirecteur ‘Goed Georganiseerd’. Met als
opdracht de vormgeving van het nieuwe kerndepartement
Veiligheid en Justitie.

en lid van het management-
team van de Belastingdienst.

Solliciteren
Voor de zomervakantie
stuurde ik mijn sollicitatie
brief en cv, eind augustus
ging ik op gesprek bij
Justitie, samen met vier
andere kandidaten. Ik
kwam goed uit het gesprek
en kreeg al snel te horen
dat mijn profiel het beste
paste bij de functie. In
september volgde een
assesment bij advies
bureau GITP, waarbij mijn
persoonlijkheidsprofiel
werd getoetst. Dat bleek in
orde, en zo volgden twee
gesprekken, met de Benoe
mingsadviescommissie en
de ondernemingsraad. Zij
brachten positief advies uit

k kom graag in organisaties
die in beweging zijn. Bij
Veiligheid en Justitie moest
ik als programmadirecteur

‘Goed Georganiseerd’ de verschillende
onderdelen die in 2010 nog onder
Binnenlandse Zaken en Justitie vielen,
samensmeden tot één nieuwe Organisa
tie. Dat betekende veel praten, afspraken
maken en mensen bij elkaar brengen.
Een belangrijke datum was i juli. Toen
moest voor alle medewerkers vaststaan
in welk onderdeel ze aan de slag gingen
in het nieuwe bestuursdepartement.
Dat is gelukt.
Goede communicatie en eigen verant
woordelijkheid van medewerkers vind ik
uiterst belangrijk in veranderprocessen.
Aan de betrokken leidinggevend en gaven

aan de DG van Veiligheid en
Justitie.

Benoeming
Begin november stonden
alle lichten op groen, en
halverwege die maand volgde
het telefoontje van de DG, ik
was erdoor! Na het arbeids
voorwaardengesprekvolgde
het formele sluitstukvan de
benoemingsprocedure: de
goedkeuringvan het Centraal
Loopbaan Beraad. Ik ben
goed te spreken over deze
hele benoemingsprocedure,
die uiterst zorgvuldig is ver
lopen. Wat mij aanspreekt is
de toetsing ofervoldoende
politieke en bestuurlijke sen
sitiviteit aanwezig is. Ik pleit
wel voorversnellingvan de
procedure: het heeft alles bij
elkaar een halfjaar geduurd.

we daarin zelf het goede voorbeeld door
open te zijn. De top bepaalt richting
en visie, medewerkers zelfvertalen dit
naar hun eigen werk. Tijdens de “Week
van Ven 1” in oktober dit jaar organi
seerden we workshops. De deelnemers
bespraken hierin hoe ze hun rol in de
Organisatie invulling konden geven
door meer gebruik te maken van elkaars
ervaring en expertise. Inmiddels gaat dit
steeds beter. Mooi toch hoe medewerkers
zich gedreven en metvuur inzetten voor

de nieuwe Organisatie? Ik kan mijn
opdracht zeker tevreden afronden. Als
afsluiting houd ik een enquête onder
betrokkenen, om te achterhalen in
hoeverre de doelen zijn bereikt en of
hetverandertraject naar tevredenheid is
gegaan.’

TE KST René Lam ers
1 FOTO lurgen Huiskes JBDB LAD NO. 6/2011 7
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8 TEKST Caroline Togni

/LBIBLJ\D No.6/
ILLUSTRATIE Jan PeterHemminga

2011 ForoBureauABD

THE MAKING OF... KIS
Samenvoegingvan strategiedirecties van VenW en VROM leidde tot de nieuwe

directie Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van Infrastructuur en

Milieu. Directeur Hans Leeflang vertelt over de geboorte van KIS.

V bent vanafhet begin betrokken bij de
vorming van de nieuwe directie KIS. Wat was
de aanleiding voor deze samenvoeging van
srra regiedirecties?
‘Het was een wens die al langer speelde
bij de verschillende directies. Betersa
menwerken in plaats van elkaar concur
reren, en minderverkokerd werken. In
de vorige kabinetsperiode spraken Ben
Geurts van VROM en ik, toen directeur
Strategie bij VenW, regelmatig over inte
gratie van onze beide strategiedirecties.
We deden concrete voorstellen aan onze
SG’s voor een fusie. Toen kregen het sig
naaldatwevoorde muziek uit liepen...’

Wat maakte dat nu de tijd np was?
‘Door de samenvoeging van onderde
len van de beide ministeries, lag een
fusie tussen de strategiedirecties voor
de hand. Dat is met de komstvan KIS
een feit, hoewel je, naar mijn smaak
niet echtvan een fusie kunt spreken.
In KIS startten we met een compleet
nieuwe ploeg, een kleine directie van
acht mensen die heel bewust voor deze
Post kozen.’

U werd aangesteld als kwartiennaker, de
weg bereider voor deze directie. Wat was uw
aanpak?
‘Na mijn benoeming hielden we begin
dit jaar, 17januari, destartbijeenkomst
van KIS. Eerste stap was het formuleren
van een plan waar deze directie voor
moest staan, de zogeheten houtskool
schets. Egon Ariëns ging hiermee aan
de slag, terwijl ik op zoek ging naar
de juiste mensen voor de directie en
de strategie moest bepalen. De ideale
KIS-directie was in onze ogen klein,
concurreerde niet met de diensten van

het ministerie en zochtverbinding met
de directe baas. We wilden snel van
start, en streefden naar oplevering van
de houtskoolschetsvoori april. Dat
lukte wonderwel.’

Wat betekende de oprichting van RIS voor de
medewerkers van de ‘oude’ directies?
‘Mijn keuze voor een kleine groep
leidde er automatisch toe dat een aan
tal medewerkers zich moest bezinnen
op de toekomst. Datwasletterlijkmijn
vraag aan de grote groep beleidsmakers
van beide ministeries: denk na over je
toekomst. Waar wil jij na de zomer van
2011 je baan vinden? Ik bepaal niet of
vraag je niet ofjij wilt blijven ofweg
wil. Die gesprekken heb ik persoonlijk
gevoerd. Al deze mensen deden al een
paar jaar dit soort werk. Na zo’n tijd is
het tijd voor iets nieuws. In overleg met
de DG bespraken we hoe we een goede
plek konden vinden voor deze zestien
mensen. En we bepaalden welke acht
mensen in de directie KIS zouden
komen. De absolute vn jwilligheid
van de mensen die zo in een carrousel
kwamen, was van essentieel belang.
Het was onze taak hun rechtspositio
nele positie te waarborgen. Juist in deze
tijd van taakstellingen loop je het risico
dat directies op slot gaan. Het is mooi
dat alle medewerkers een nieuwe plek
hebebben gevonden.’

Waarom is RIS een meeljarenprogramma?
‘De directie KIS is een strategiedirectie
voor een periodevan drie vier jaar
maximaal. Ook de mensen die nu
instromen doen dat een tijdje. Mijn
ervaring leert dat je niet te lang in de
abstracte wereld van toekomststra

ce
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Hans Leeflang
‘KIS moet
verleiden,

agendasettend
zijn en soms

die steen in de
vijvergooien’
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tegieën en innovatie moet leven. Na Innovatie heel erg aan de orde. Verder Kortom: we leren veel, hebben al re
zon periode verlang je weer naar een ondersteunt KIS de SG en de verschil- sultaat en zijn een hecht team. Dit had
beleidsdirectie, met beide benen op lende DG’s, op het gebied van kennis en niet gekund, en niet zo snel, zonder het
de grond. En misschien moeten we onderzoek, we moeten voor de troepen samen willen leggen van de puzzel.’
besluiten datwe deze “impuls” na die uitlopen. Tot slot moet KIS verleiden,
tijd weer opheffen, ofdatwe voor een agendasertend zijn, en soms die steen Waarbent ii niet tevreden over?
andere vorm van in de toekomst kijken in de vijver gooien.’ ‘Dan moet ik ver zoeken... Wat minder
kiezen. Bij KIS kom je niet om promotie goed voelt is dat hetvoor een aantal
te maken, maar om kennis te vergaren.’ Waarom is dit een geslaagde samenvoeging? mensen te lang duurde voor zij duide

‘Mensen die in januari ontheemd lijkheid hadden. Zij kwamen niet in het
Welke verschillende rollen heeftzm’ rondliepen, vonden een goede plek. Er team van KIS, maar hadden ook nog
kennisdirectie? staat een totaal nieuw team van mede- geen andere plek. Eind novemberwas
‘We moeten verbinden, als een werkers die zich met kennis, innovatie het ookvoor de allerlaatste persoon
regelneefde verschillende partijen en strategie bezighouden. En nu al rond, zo vonden 26 medewerkers een
bij elkaar brengen. Dat is vooral bij merken ve dat dat samenwerken klopt, nieuwe functie.’
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

WILLEM ZWALVE
functie:directeurvan hetagentschap
Dienst ICT-Uitvoering
per. I7oklolrer2olt
was: directeur In novatie en piv. alge
meen directeur van hetAgentschaptsL

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIKSRELATIES

AFKE VAN RIJN
functie: directeur Integratie en Inburgering
bij het directoraat-generaal Wenen, Wijken
en Integratie
per. decernber2otl
was: directeurVeiligheid en Bestuurbij het
ministerie van Ven;

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIIKSRELATIES

TITUS LIVIUS
functie: directeur Bestuur, Democratie
en Financiën
per. 91(lvuafl 2512

was: directeurStrategie Beleid en
Kenniscentrum hij het UVVV

MINISTERtE VAN VEILIGHEID
EN IUSTITIE

ANNELORE ROELOFS
functie: houfddirecveur Uitvnering bij
de Dienst Justitiële Inrichtingen
per jaocisrt 2012

was: korpschefregionaal politiekorps
Noord- en Oost-Gelderland

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAP

ARNOLD JONK
functie: hoafdinspecteurPrimoir
Ondenvijs en Espervisecentra bij de
Onderwijsinspectie
per t mci 2012

was: directeurKennis bij het ministerie
van OCW

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

MARC ROSCAM ABBING
functie: directeurArbeidsmarkt en
Snciaaleconamische Aangelegenheden
per: 15 deceviber2ol 1

was:sectorhoofdConjunctuuren
CollectieveSector bij het Centraal
Planbureau

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

[EX VAN DIJK
filnctie:directeurlnspectieondemteuning&
InfonnatiehuishoudingbijdetnspectieSzWi.a.
per. t jaiiclri 2012

svas: directeurArbeidsmarktfraude van
deArbeidsinspectie en plaatsvervangend
inspecteur-generaal

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

MARGA ZUURBIER
fsnctie: directeurArbeidsomstandigheden
hij de Inspectie SZWi.o
per, t j5050fl 2012

was: directeurArbeidsomstandigheden
van de Arbeidsinspectie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

COEN VAN DE LOUW
functie: directeurAnalyse, Programmering

en signalering bij de Inspectie SZWi.o.
per. t j000srl 2012

combineert deze functie met het directeur
schapvan Werken Inkomen.

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

FRANS JANSSEN
functie: directeurMajorHazard Control bij
de JnspectieSZWi.o.
per. ]clvuclri 2012

was:directeurMajorHazard Control van
de Arbeidsinspectie

CENTRAAL BUREAU VOOR
DE STATISTIEK

BEN VAN DER BEEK
functie: interim-directeur
Methadalogie en Ontwikkeling
per. 5 nocembersoit
uitgeleend door: BZI<

ABD Politietop
REGIONAAL POLITIEKORPS
AMSTERDAM-AMSTELLAND

PIETER-JAAP AALBERSBERG
functie: korpschef
per. 7 oovenibersoi i
was: korpschefregionaal politiekorps
tlsselland
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ABD Interim

wat waar? ABD Politietop

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN, LANDBOUWEN INNOVATIE

BERTHOLT LEEFTINK
functie: directeur-generaal Bedrijfsleven
& Innovatie
per: snovelvber2oll
was: loco secretaris-generaal/directeur
Algemene Politiek

MINISTERIE VAN FINANCIEN

ERNST VAN KOESVELD
functie: directeurAlgemene Ecenomischeen Financiële Politiek
per. zt voeember2olt
was: plaatsvervangend directeur bij de Inspectie der Rijksjlnanciën

ABD Interim
ALGEMENE REKENKAMER

BARBARA GOEZINNE
functie: onderzoeksdirecteur
per. 2s noteviber 2011

was: sectormanagerop het
beleidsterrein Financiën en Rijks breed
Verantnvonrdingsonderzoek

MINISTERIE VAN ONDERWIJS,
CULTUUR EN WETENSCHAP

CARLIEN SCHEELE
fltnctie: directearEmancipatie
per, t deceniber2oll
was: hoofd van de afdeling Rechten en
Veiligheid, tevens plv. directeur

MINISTERIE VAN
VEILIGHEID EN JUSTITIE

RICK STUYLING DE LANGE
functie: programmamanager
Organisatiegericht Huisvesten
per t vktober2oll
uitgeleend door: EZE

MINISTERIE VAN VOLKS
GEZONDHEID, WELZIJN EN
SPORT

VERONIQUE ESMAN
functie: directeur Curatievezorg
per’ t dccciv her 2011

was:directeurMarkten Consument

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

ROB BERTHOLEE
functie: hoofdAlgemenetnlichtingen
en Veiligheidsdienst
per. t december 2511

was: commandant Landstrijdkrachten

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE
ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

GUIDO MESSEN
functie: loce secretaris-generaal /direc
teurAlgemene Economische Politiek
per jstvlsri 2012

was: directeur Beleid bij de FME-CWM
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TO PTransfer
Willem Zwalve (56) stapte in oktober over

van Agentschap NLnaarde Dienst ICT
Uitvoering (DICTU). De nieuwe directeurs
functie bij EL&l geeft hem de kans zich te
verdiepen in een nieuwe wereld. ‘Onder
de motorkap van de moderne overheid

gebeurt steeds meer digitaal.’

1 S

Je wisselt van functie, waarom?
‘Ik ben al heel lang bezig in de beleidsuitvoering en

had zin in iets anders. De uitvoering van de ict bij het
ministerie van ELEiI is voor mij zon uitdaging. Onder
de motorkap van de moderne overheid zitveel ict,

bijna alles gebeurt digitaal.’

1
Waarkijkje naaruit?

“De nieuwe mensen en organisatie. En de andere
wereld waarin ik menu ga verdiepen.’

Hoe bereidjeje voorop zo’n overstap?
Veel voorbereidingtijd was er niet, maar gelukkig
heb ikervaringmetict. Bij hetAgentschap NLbe
moeide ik me veel met automatisering, de laatste
jaren als chief information officier. Ik begin qua

kennis op een vrij hoog plateau.’

Wat is de grote uitdaging van lCbij EL&l?
We zagen het onlangs met de kwestie rond de

DigiNotar-certificaten: het is heel belangrijk om za
ken goed te regelen. Een probleem met een relatief
klein onderdeel van een keten kan vergaande ge

volgen hebben. Het gaat erom een goed werkende,
robuuste maar ook efficiënte ict-infrastructuur in

te richten die de moderne digitale overheid perfect
ondersteunt.’
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Waarom wasje een geschikte kandidaat voor
deze functie?

Ik zat lang in de beleidsuitvoering en daar ligt
ook het zwaartepunt van ict- toepassingen bin
nen de overheid. Bij Agentschap NL hield ik me

daar intensief mee bezig. Ik heb affiniteit met het
onderwerp.’

Wat moeten collega’s van je weten?
‘Dat ik het reuze leuk vind om te sparren over

hoe zaken beter kunnen, Ik heb zelf een mening
daarover, maar het is altijd prettig om in gesprek te
gaan en ik ruil mijn mening op basis van argumen
ten graag in voor een betere. Ik zie dan ook uit naar

de verdere samenwerking met collega’s.’
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wat waar?

A B D benoemingen ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
0p24 november2olt zijnde directeuren van de beleidsdirecties van het ministerie van EcenomischeZaken, Landbouw en Innovatie (EL&J) benoemd. Detop van het ministerie von Economische Zaken, Landbouw
&Jnnovatie(EL&flwerdop t meiosi (her)benoemd. nmiddelsisdeorganisntieverderingericht. Hieronder vindt u een overzicht von de benoemingenperdirectoroot-generaol/stafdirectie.

DIRECTORAAT-GENERAAL
AGRO

ROALD LAPPERRE,
directeurEuropeenLandbo uw beleid S
Vuedselzekerheid, tevens plo. DS
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DIRECTORAAT-GENERAAL
NATUUR EN REGIO

ALl DA OPPERS,
directeur Regio & Ruimtelijke
Economie, tevens plv. DS

DIRECTORAAT-GENERAAL
ENERGIE, TELECOM EN
MEDEDINGING

ANITA VAN DEN ENDE,
directeurMededinging en
Consumenten

1
DIRECTORAAT-GENERAAL
NATUUR EN REGIO

ROB VAN BROUWERSHAVEN,
directeurNatuur& Biodiversiteit

DIRECTORAAT-GENERAAL
ENERGIE, TELECOM EN
MEDEDINGING

HELLEN VAN DONGEN,
directeur Telecemmurkt

.

DIRECTORAAT-GENERAAL
NATUUR EN REGIO

GERDE PEUTER,
programmadirecteorNotura 2000

DIRECTOI5,AAT-GENERAAL
AGRO

GER VOS,
directeur Jnnovatienensserk

DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERNATIONALE
BETREKKINGEN

MARTEN VAN DEN BERG,
pregrummadirectenr Economische
Diplomatie en Trunsitie, tevens
plvDG

DIRECTORAAT-GENERAAL
NATUUR EN REGIO

HANNEKE HEUKERS,

programmadirecteur Juridisch
Instrumentarium Natuur &
Gebiedsinrichting

DIRECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

JASPER WESSELING,
directeurlnnovatieen Kennis,
tevens plv. DG

DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERNATIONALE
BETREKKINGEN

ROEI NIEUWENKAMP,
directeur JnternarionaleMarktorde
ning en Handelspolitiek

DIRECTORAAT-GENEIkAAL
NATUUR EN REGIO

JAAP VERHUIST,

reginombossudeur Regio &
Ruimtelijke Economie

DIRECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

GUIDO LANDHEER,
directeur Topsectoren en
Industriebeleid

DIRECTORAAT-GENERAAL INTERNATIONALE
BETREKKINGEN

RENÉ VAN HELL,
directeurlnternationaul Ondernemen

DIRECTORAAT-GENERAAL
NATUUR EN REGIO

JEROEN GOSSE,
regioambassadeur Regio &
Ruimtelijke Economie

DIRECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

RINKE ZONNEVELD,
directeur Ondernemerschap

DIRECTORAAT-GENERAAL ENERGIE, TELECOM EN
MEDEDINGING

BARTO PIERSMA,
progrommodirecteur Nieuwe Kerncentrale en Veiligheid

DIRECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

ROEL BOL,
progrommadirecteurBiobuoed
Economy

DIRECTORAAT-GENEIJAAL NATUUR EN REGIO

MARJOLIJN DE HAAS,
regioambassodeur Regio & Ruimtelijke Economie

DIRECTORAAT-GENERAAL
ENERGIE, TELECOM EN
MEDEDINGING

BERT DE VRIES,
directeurEnergie & Duurzaumheid,
tevens plv. DG

DIRECTORAAT-GENERAAL
AGRO

HENRJ KOOL,
directeurDierlt’jkeAgroketennen
Dierenwelzijn

DIP,ECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

KARIN WEUSTINK,
plaatsvervangend programma-
divecteurBiobased Economy

DIRECTORAAT-GENERAAL
AGRO

KEES LEVER,
direcneurPlantaardigeAgroketensen
Veedoelkwaliteit

DIRECTORAAT-GENERAAL
ENERGIE, TELECOM EN
MEDEDINGING

JOS DE GROOT,
directeur Energiemorkt

DIRECTORAAT-GENERAAL
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

NICOLE KROON,
directeur Regeldruk & ICT Beleid

DIRECTORAAT-GENERAAL
AGRO

AD TABAK,
directeurAgrokennis



OPENHARTIGE
VRAGEN

MIRI?ui BARENDSE (47)
waarnemend korpschef regio

Utrecht en kwartiermaker Regio
nale Eenheid Midden Nederland

1
Wat is je hrndige gemoedstoestand?
Vol adrenaline, doordat ik op dit mo

ment twee functies bekleed. Het is fantas
tisch om mee tewerken aan devorming
van de nationale politie. Tegelijk heb ik
het gevoel vaker concessies te moeten
doen dan me lief is. Ik zou bijvoorbeeld
wat meer tijd willen hebben om kennis
te maken met mensen in de nieuwe regio
Midden Nederland. Die ruimte heb ik nu
niet, eerst moet “het huis gebouwd”.’

2
Van welk bedrijfzou je baas willen zijn?
‘Op dit moment? Van de politie natuur
lijk. We schrijven geschiedenis doorvan
z6 regio’s één overheidsorganisatie te
maken. Dit is de plekwaarhetgebeurt,
ikwil erbij zijn. Zou ik toch iets anders
moeten kiezen, dan zou het Schiphol
zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen
trots zijn om te werken in zo’n dynami
sche omgeving, bij een bedrijf met zo
veel professionele uitstraling.’

3
I.ig je wel eens wakker van je werk?
‘Achteraf, als ik iets intens heb mee
gemaakt. De filefuik op de A2 bijvoor
beeld, waarbij een dode viel doordat de
vluchtende benzinediefop een auto in
reed. Ofde aanhoudingvan de adjunct
directeurvan hetAnna van Rijn college.
De verhalen komen breeduitin de media
en zorgen voor een maatschappelijk
debat. Wat hadden we anders moeten
doen? Hoe voorkom ik dat mensen
intern en extern onnodig beschadigd
worden? Dat houdt mij bezig.’

4
Wat is jouw devies?
‘Blijf jezelf. Leiding geven bestaat niet
uit één kleur, heb ik geleerd. Ik ben
mensgericht, ambitieus én dienend. Ik
geef plek aan nieuwe ideeën en durf
experimenten aan. Twitter helpt
daarbij, dwars door hiërarchie heen. Zo
bereik ik mensen die ik anders niet zo
snel ontmoet zou hebben.’

5
Wat bepaaltof je fluitend naar jewerk
gaat?
‘Doet het ertoe ofik m’n bed uitkom?
Ik ben grootgebracht met het credo dat
je gewoon moet werken voor je geld.
Doe je best, en liever nog een beetje
meer. Als ik het gevoel heb iets toe te
voegen, ga ik fluiten.’

6
Zijn er dagen dat je niet aan je werkdenkt?
‘Ja hoor, Ik kan thuis helemaal opgaan
in de kinderen, dan staat mijn werkver
van me af. Omgekeerd kan ik lange dagen
maken, zonder aan mijn kinderen te
denken. Toch is “de andere wereld”
altijd latent aanwezig.’

7
Wie is jc Uc leermeester?
‘In iedere fase van mijn leven kwam ik
inspirators tegen aan wie ikveel heb

gehad. Toch, je eerste mentorvergeet je
nooit. Datwas Rob Koerse. We hebben
samen het Hoog catherijne-team opgezet
en anderhalfjaar intensiefsamengewerkt.
Hij kon functioneel ruzie maken, iets
wat ik niet zo goed kan. Van hem leerde
ik dat dan de wereld nietvergaat.’

8
Hoeveel procent van je werk is niet leuk?
‘Minder dans procent. Als ik een taaie
vergadering heb gehad, denk ik ach
teraf: pfff... niet weer. Als ik een stapel
papier moet doorworstelen, heb ik zo’n
zelfde moment. Maar eigenlijkvind ik
mijn werk alleen maar leuk.’

9
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Mijn ouders hadden een tuinbouw-
bedrijf, werk en privé liepen door elkaar
heen. Ik heb geleerd dat dat gewoon
leuk kan zijn. Mijn ouders waren trots
op hun bedrijf. Ik was de oudste van
zes kinderen, dan weet je al snel wat je
verantwoordelijkheden zijn. De liefde
voor natuur is me ook bijgebracht. Ik
woon aan de Vecht, dat is iedere dag
genieten. Twee jaar geleden heb ik een
tocht gemaakt door de Kilimanjaro.
Tien dagen survivallen, een geweldige
ervaring! Volgend jaar doe ik het weer,
dan beklimmen we de Toubkal in
Marokko.’

TEKST G&iene Genicsen
FOTO KLPD
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27 auteurs, onder wie Roos van
Erp-Bruinsma (SG ministerie van
BZK), Jacques Wallage (voorzitter
Rob) en Doekle Terpstra (voorzitter
KNSB) leverden een bijdrage aan het
Jaarboek zou van de Vereniging voor
OverheidsManagemen (VOM). VOM
wil overheidsmanagers prikkelen na te
denken over de opgaven waar zij voor

staan. De begrippen ‘één overheid’,
‘overheidsmanagementspagaat’ en
‘netwerksamenleving’ komen veelvul
dig en geven goed weer waar het in dit
boek om draait.

De vijfentwintig schrijvers, die alle
betrokken zijn bij het denken over de
overheid, proberen in hun bijdragen

te prikkelen. Ieder doet dat op zijn of
haar eigen wijze. Met een mooie ver
zameling van beeldende, indringende,
leuke, soms ontroerende bijdragen.
Het boek is gratis te downloaden via
vom-online.nl. Leden van het netwerk
van de Vereniging voor OverheidsMa
nagement ontvangen het boek gratis.

-

AGENDA
17JANUARI 2012
Seminar Balasi,ceren tussen

belangen en bestuurulagen’
Vierde seminarin de ABD-reelss ‘Complexe

vraagstuhhen en nieuwe oplossingen’
Spreker: Lombert

Verheijen, dijhgrao f4s en Maas, voormalig
gedeputeerde provincie Noord-8rabant
Aanvang: inlooptijd tussen 15.30 en

i6 oc uur 1-1 etseminarstart om
i6 oo vuren eindigt om 17.30 uur.

Na afloop is er een borrel.

26 JANUARI 2012
Startbijeenkomst ABD

Kandidatenprogrammo 2012

Aanvang: inloop nasa f13 00 Uur. De
bijeentiomst start om 1330 uur Van iS 30

tot s8.00 uuris ereen borrel
Op uitnodiging

13 FEBRUARI 2012
Seminor’Stelseli.iapgingen in de pnahtiis’

Vijfde seminar in de A80-reebs ‘Complexe
vrnagstuhken en nieuwe oplossingen’

Spreker: Martin van Rijn, CEO bij
pensioenuitvoeringnorganisatie PGGM,

voormalig directeur-generaal bij het

ministerie van VIA/S
Aanvang: irilooptijd tussen 15.30 en
16 oo uur Het neminarstort om s6.oo

unr en eindigt om 1730 uur Na afloop is
er een borrel

Locatie uemii’ars en stanibijeenhomst
Van Bblandthvis, Benooidenhoutseweg

46, Den Haag
Aanmelding vocrsenlinors via
abdbi?eenliomstenminbzk vi

1 i4. ALBDBLAD NO.6/2011 1 TEKSTEN Misten

KO RT /DECEMBBR/JANUARI/FEBRUARI

Prikkelend boek

—

‘; ;4;

-:
y_-’t.o.Startbijeenkomst

vernieuwde
Kandidaten -

programma
Tijdens de feestelijke startbijeenkomst op
26januari wordende namen bekendge
maaktvan de deelnemers aan de Eerste
Editie van het ABD Kandidatenprogramma
2012. Het leiderschapsontwikkelingspro
gramma voor aankomende topmanagers
van het Rijk stelt kandidaten in staat hun
leiderschap te ontwikkelen in de dagelijkse
praktijk. Door het kiezen en uitvoeren van
een concrete leiderschapsopgave wordt
de dagelijkse praktijk naar een hoger plan
getild. Kandidaten gaan daadwerkelijk
hun leiderschap vormen en tonen. Voor de
startbijeenkomst zijn de kandidaten, de
direct leidinggevende van de kandidaten,
tutoren (leden topmanagementgroep),
betrokken MD consultants en een aantal
van de oud-kandidaten uitgenodigd.

Apps voor
Nederland
Op zaterdag a6 november organiseer
de de Rijksoverheid de bijeenkomst
‘Apps voor Nederland’. Deelnemers
werkten daar met data van de overheid
aan nieuwe apps. Agentschap NL stelde
acht datasets beschikbaar.
Het Apps voor Nederland-evenement
is een initiatief van de ministeries EL&l,
BZKenOCW
De overheid wil hiermee bewustwor
dingstimuleren van de mogelijkheden
die open data biedtvoor bedrijven,
burgers, het onderwijs, wetenschap en
overheden.
Agentschap NL maakt acht databe
standen openbaar, zodat de ontwik
kelaars van apps daar hun voordeel
mee kunnen doen. De databestanden
bevatten onder meer gegevens over
vergunningen, over energiesubsidie
en gas-, water-, en stroomverbruik op
wijkniveau.

Meerinformatieop
Appsvoornederland.nl.
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1 TEKST Caroline Toani
1 FOTO Serge Ligcenl erg ABDB LAD NO. 6/2011 1 5

ONDERWEG
S4BD BLAD spreekt de manager oijderweg
naar een afspraak. In de trein met.
Reinier van den Berg (eg), onderdi ecteur
Planbureau voor de Leefo1ving

Waargaot de reis naartoe? 1
‘Naar ons kantoor aan de Oranje
buitensingel in Den Haag. Vandaag
werk ik de hele dag in Den Haag.
Ik probeer het altijd zo te plannen:
een volle dag Den Haag of Biltho- q •
ven. Maandags hebben we altijd
vergadering met het directieteam.’ [
Als jezo op je bestemming bent, dan ga —

jeeerst...?
‘Om 9 uur is het eerste overleg, met
het directieteam. Directeur Maarten

ieHajeriserditkeernietbij,hijisnaar ii) - ee
—— ee

India. Met de directiesecretaris en “ ,7.
het hoofd communicatie bespreken q •
we altijd de afgelopen week en de
komende week. Vandaag besluiten
we verder over de budgetten voor -

het volgend jaar. Verder bespreken III t
we de rapporten die in de afgelopen
week zijn uitgekomen, dit keer
het rapport Doorrekening Natuur-
akkoord.’

Hoe bereid je jevooropzo’n dag?
‘Ik probeer zo goed mogelijk te ver
mijden dat ik in het weekend werk.
Een goede balans tussen werk en
privé vind ik belangrijk. De overleg
gen van vandaag heb ik vrijdag Hoe is jouw leven als topambtenaar? maaktjewerk mooi?
voorbereid, op de directiestukken ‘Iedere dag is interessant. ‘s Och- ‘Als ik collega’s zie opbloeien en zie
na, die kwamen laat. Ben ik toch tends weet ik vaak niet at er die scoren met hun onderzoeken en
gisteren even achter de computer dag precies gaat gebe en. Mijn studies, Ik gun ze die ruimte, daar
gekropen.’ verantwoordelijke p ie vind ik geniet ik van. Hetjs mooi om te

soms best lastig. Zo u met het zien hoe betrokken mensen zijn bij
Ben jevaakonderweg? naderend afscheid medewer- hun werk.’
‘Vooral woon-werk, vanuit mijn kers, de moeilijke telling, dat
woonplaats Leusden naar zowel doet pijn. Tegelijkertijd maakt dit
Bilthoven als Den Haag. Verder het werk boeiend, hetidwingt mij
neem ik nogal eens de tram naar de creatief te zijn.,lk maak me hard -. ç, ;7JTR;12
Plesmanweg, naar het ministerie voor het zo goed mogelijk begelei- tion Den FlaagcentrniI MET. intercity

van lenM, voor overleg met de SG den van uitstroom en ga daarnaast
of de pSG over de bedrijfsvoering.’ op zoek naar andere geldbronnen.’ geen LEEST: de Pers, stukken,
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THUIS TonAnnink (58),
secretaris-generaal, ministerie van Defensie

Op zolderbijSG van Defensie Ton Arinink,
Statenkwartier Den Haag.

Hij woont al twee jaar noodgedwongen
alleen, sinds zijn vrouw Marjolijn (52)

met een gebroken heup werd opge
nomen in een verpleeghuis. Door een
bacterie ïs een deel van de heup aan
getast. Marjolijn hoopt op een operatie
waarbij de heup wordt gereconstrueerd.
‘Ik kampeer een beetje in m’n eigen

huis’, verteltTon. Hij maakt lange
dagen. Door zijn werk en de dagelijkse
bezoeken aan zijn vrouw is hij nauwe
lijks thuis. ‘Ik kom hier om te eten, te
strijken en te slapen. Alleen wonen is
niet leuk, maar het moet nu gewoon.’
Toen Marjolijn nog werkte, verdeelde
het echtpaar het werk thuis.

Zijn vrouw deed vooral door de week
de klussen, Ton in hetweekeinde. Nu
doet hij alles zelf. Strijken, het huis
schoonhouden, koken. ‘ie denkt mis
schien van niet, maar ik kook iedere
dag voor mezelf. Graag vis, tongschar is
mijn favoriet.’


