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Ex-politie
Oud-politietoppers maken carrière in zorg en onderwijs, bij een woning-

corporatie of als gemeente secretaris. ABD BLAD spreekt 5 ex-politiemensen. 

‘Hard werken met realisatiekracht, dat komt hier goed van pas.’

Ultiem getest
k was hoofdzuster, brandweeroicier, gemeente-
secretaris en politiedirecteur. En nu dus be-

stuursvoorziter van een grote zorgorganisatie met 
verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Na ruim 
vier jaar KLPD wilde ik weer dichter bij de “normale” 
samenleving opereren. Ik ervaar het als een sterke 
combinatie: de inhoudelijke mensen – ik noem ze 

het groen en geel – van de zorg, met de daadkracht 
en realisatiekracht van politiemensen, het blauw. De 
beroepshouding en eigenschappen van politiemen-
sen komen onwijs goed van pas buiten het korps. 
Politieleiders zijn extravert, zijn vaak gedwongen 
zich uit te spreken over zaken, zijn gewend aan spre-
ken in het openbaar, zijn harde werkers. En politie-
mensen kennen de inhoud. Ik gun de BV Nederland 
dat er veel politieleiders op dit soort maatschappelijk 
belangrijke posities terechtkomen. Leiders die 
competent zijn om zich in het openbaar te uiten en 
bereid zijn voor hun zaak te staan. In het bedrijfsle-
ven werken is heel verfrissend. Hoe stimulerend is 
het niet als je je realiseert dat je ook failliet kunt gaan 
met je bedrijf. 
Bij de politie leerde ik waakzaam en dienstbaar te 
zijn. Dat zit zo in de genen, als ik iets niet vertrouw, 
zoek ik het tot de bodem uit. Dat is wennen voor de 
mensen hier, maar ik neem geen genoegen met “dat 
hoef jij niet uit te zoeken”. Ik zoek het uit, al levert 
dat gedoe op.
Ik merk dat ik het leuk vind dat ik me als bestuurder 
veel vrijer kan gedragen dan bij de politie. Ik kan 
mijn eigen geluid laten horen: ik sta voor deze orga-
nisatie, en zo ga ik het doen. Of ik nu bij de politie 
werk of bij een zorgorganisatie, dat maakt voor mijn 
persoonlijk leiderschap niet veel uit. Bij de politie 
heb je grofweg te maken met fulltime werkende 
mannen die opereren vanuit kracht. In de zorg gaat 
het om vrouwen, die partime werken en primair 
vanuit zorg te werk gaan. Beide zijn groepen mensen 
die onmiddellijk doorprikken als je niet weet waar 
je het over hebt. Ze willen zien dat je ervoor gaat en 
ervoor staat. 
Natuurlijk blijf ik altijd die politievrouw. Bij de ge-
bruikelijke rampjes – een brandje of er waaien delen 
van het dak weg bij een grote storm in IJmuiden – 
schiet ik onmiddellijk in mijn operationele modus, 
inclusief nazorg. De volgende dag ga ik koiedrinken 
met het slachtofer. Mijn politiebasis is er voor altijd. 
Ik ben ultiem getest.’

AnjA  SCHOuTEn (43)
FunCTiE: voorziter Raad van 

Bestuur Zorgbalans

SindS: 1 november 2011

WAS: directeur Strategie en 

Bedrijfsvoering bij de KLPD
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Waarom deze overstap?
‘Ik werkte negen jaar bij BZK en had behoete aan 
verbreding van mijn werkveld. Ik wilde graag naar 

een departement dat dichtbij maatschappelijke 
vraagstukken staat, zodat je weet waarvoor je het 

doet. Die heb je bij VenJ: vorming van de nationale 
politie, verlofregelingen van tbs’ers, gevangenis-

sen, crisisbeheersing, justitieel jeugdbeleid…’

Maar heb je als pSG ook direct  
 met die dossiers te maken?

‘Mijn portefeuille is breed. In voorkomende geval-
len vervang ik de SG. Om het departement goed te 
ondersteunen op het terrein van ICT, FEZ en P&O 
moet ik op hoofdlijnen de dossiers beheersen.’

Hoe bereidde je je voor op deze nieuwe functie?
‘Domeinen als veiligheidsbeleid, crisismanage-

ment en bedrijfsvoering zijn mij bekend. Van 
onbekende onderdelen kreeg ik de dossiers om 

me in te lezen. Ik volg momenteel een introductie-
programma, werkbezoeken horen daarbij. Zo ga ik 
deze week naar de penitentiaire inrichting Roter-
dam, locatie De Schie, en komende week bezoek ik 

de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht.’

Waarom ben jij de beste voor deze baan?
‘We verhuizen begin 2013 naar nieuwbouw, er 

komt een nieuw kabinet en de nieuwe secretaris-
generaal voor VenJ wordt momenteel gewor-
ven. Door mijn kennis van bedrijfsvoering en 

nieuwbouw kan ik in een tijd van veranderingen 
continuïteit bieden.’

Wat is typisch Nicole Stolk?
‘Op dag één heb ik alle medewerkers van het 

pSG-cluster een mailtje gestuurd: “Hallo, ik ben de 
nieuwe pSG en ik wil jullie leren kennen.” Dat meen 
ik ook, blijkbaar past het bij mij. Benaderbaar, maar 

ook duidelijk. En ik wil graag meters maken.’

TOpTransfer
Nicole Stolk is sinds 1 september pSG bij 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Met haar managementervaring en  
dossierkennis vanuit BZK, kan ze een 

baken zijn in een tijd van veranderingen.

tekst Rene Lamers
foto Ilya van Marle
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EEn inTEriM-MAnAGEr BESCHrijFT Zijn KluS.DE 
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Klus

E
en buitenstaander begint het al 
snel te duizelen. Vreemdelingen-
politie, Immigratie- en Naturali-
satiedienst, Dienst Terugkeer en 

Vertrek, Dienst Justitiële Inrichtingen, 
Openbaar Ministerie, Centraal Orgaan 
Opvang Asielzoekers, Internationale 
Organisatie voor Migratie, Vluchtelingen-
werk, gemeenten… En dat zijn nog niet 
eens alle instanties die zich bezighouden 
met (uitgeprocedeerde) vreemdelingen. 
Ook voor Lex de Lange, tot voor kort di-
recteur Auditdienst bij het ministerie van 
OCW, was het een vrijwel onbekende we-
reld. Dat weerhield hem er niet van deze 
klus, in opdracht van BZK en VenJ, aan te 
pakken: een gemeenschappelijke visie op 
het terrein van vreemdelingentoezicht 
en -handhaving opstellen. ‘Juist die on-
bekendheid vond ik wel uitdagend’, zegt 
hij. ‘Ook de maatschappelijke relevantie 
sprak me aan. Net als de bestuurlijk-
juridische aspecten, een terrein waarop 
ik, als jurist, goed thuis ben.’
De eerste helt van mei schoof Lex sa-
men met zijn programmateam, Barbara 

Perels en Lieselot Spliet, bij alle partijen 
aan tafel om hun eigen visie op het 
vreemdelingentoezicht en de samen-
werking te horen. Wat ging goed, waar 
zaten de knelpunten? ‘Hierbij keken we 
naar doelmatigheid, eiciëntie en de 
juridische-legitimiteit. Daaruit destil-
leerden we de belangrijkste uitgangs-
punten voor de visie.’ Een volgende 
stap was om een programmagroep en 
werkgroepen in het leven te roepen. In 
totaal buigen zo bijna veertig medewer-
kers van de betrokken organisaties zich 
over allerlei deelaspecten van de visie. 

‘Dat proces is minstens zo belangrijk als 
het document dat er straks ligt. Doordat 
iedereen elkaar beter heet leren ken-
nen en begrijpen, is het mijn over-
tuiging dat er straks ook beter wordt 
samengewerkt.’

ExPErTMEETinG
De interimmanager vindt het vooral 
waardevol om de problematiek niet 
alleen met een ‘Haagse bril’ te bekijken. 
‘Dat gebeurt al snel door de politieke 
druk op dit dossier. Daardoor moet je 
alert zijn dat de partijen die ermee te 
maken krijgen – bijvoorbeeld de vreem-
delingen zelf en gemeenten – niet buiten 
beeld zijn.’ Voor de goede balans organi-
seerde hij onder andere een expertmee-
ting met hoogleraren, belangenorgani-
saties en burgemeesters. ‘Ook spraken 
we de commissie Asiel en Integratie van 
de VNG.’ Half november is de deadline, 
dan moet het visiedocument er liggen. 
De stuurgroep stemde begin september 
al in met de hoofdlijnen. Daarna begint 
deel twee van de klus: de implementatie. 

interim Lex de Lange is sinds 1 mei programmadirecteur 
Versterking Vreemdelingentoezicht en Handhaving.

J
a, Paul Oomens héét OCW verlaten, waar hij plaatsvervan-
gend directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 
en hoofd afdeling Stelsel was. Maar in zijn nieuwe functie 
van directeur MBO Raad komt hij nog vaak bij zijn 

oud-collega’s over de vloer. Vanuit de MBO Raad wil 
hij hen de gevolgen van het voorgenomen beleid op 
“het veld” tonen. Beleid en uitvoering staan soms 
ver van elkaar af. Paul noemt het verkorten van het 
mbo van vier naar drie jaar als voorbeeld. ‘Vanuit 
Den Haag lijkt dat eenvoudig. Maar wat doe je met de 
docenten? Hoeveel kost de aanpassing van materialen? 
Een onderwijsdirecteur zal zo’n plan onhaalbaar noemen, 
terwijl het departement niet goed aanvoelt wat een transitie 
in de praktijk met zich meebrengt en dus met die reactie niets 
kan. Gevolg: onbegrip, plan mislukt en negatief imago voor de 
sector en de minister.’
Vóór OCW werkte Paul ook al bij EZ en SZW. Met die ruime 
rijks ervaring wil hij voor het mbo-veld een tolk zijn van rijks-
beleid en andersom. Paul: ‘Signalen vanuit het werkveld naar 

OCW geven, maar ook de noden richting Den Haag zodanig 
helpen formuleren. Voordeel is dat ik de perspectieven ken en 
weet hoe argumentaties worden gewikt en gewogen.’

Voorziter Jan van Zijl blijt het gezicht van de MBO 
Raad naar buiten, Paul is zijn rechterhand. Een groot 

deel van zijn werk is belangenbehartiging: bestuur-
ders ontvangen, bijeenkomsten van bestuurders 
en deskundigen in het mbo bijwonen, bezoeken 
aan mbo-instellingen. Zo’n stap het Rijk uit raadt 

Paul topmanagers aan. ‘Je bekijkt het departement 
vanaf de andere kant, dat is inspirerend. Je krijgt een 

scherp beeld van waar overheidsbeleid goed voor is, maar 
ook tekortschiet. Bijvoorbeeld als een incident leidt tot zoveel 
politieke ophef, dat we de regelgeving erop aanpassen maar 
voorbijgaan aan de vraag of het wel in de praktijk werkt.’ Mist 
Paul het werk op het ministerie niet, “in de frontlinie”? ‘Die 
vraag kreeg ik inderdaad. Maar bij de MBO Raad zit ik ook in 
een frontlinie. Dat is mijn missie: de frontlinie van praktijk en 
de Haagse frontlinie bij elkaar brengen.’

Paul Oomens (45) ging naar de MBO Raad. 
‘Niet in de frontlinie? Dit ís de frontlinie.’HET RIJK uiT



openhartige
vragen 

Fenny Steenks (45)
Coördinator EU-benoemingen 

bij de Permanente Vertegen-
woordiging in Brussel
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tekst Caroline Togni
foto Jeroen Bouman

 
‘ Mijn werkomgeving is 
stimulerend, met veel 
culturen bij elkaar’

omgeving is stimulerend, heel interna-
tionaal, met veel verschillende culturen 
bij elkaar. Er hangt een goede sfeer. Dat 
gevoel is belangrijk voor mij.’

5
Wat was een mooi moment de afgelopen 
week?
‘Mijn zoon van 12 mocht voor het eerst 
meedoen met het running team van 
school. Hij kwam glunderend thuis na 
een goed resultaat op zijn eerste veld-
loop. Dan geniet ik mee.’

6
Jouw heimelijk genoegen?
‘In de auto oefen ik mijn zanglessen. 
Aan de academie, de Belgische muziek-
school, heb ik voor het derde jaar les-
sen klassieke zang. Thuis oefenen levert 
veel commentaar op van de kinderen…’

7
Waar ben je bang voor?
‘Ik heb hoogtevrees. Mijn man is juist 
een enorme waaghals. Daarom ben ik 

er liever niet bij als hij de kinderen weer 
eens op het dak zet om de bal te halen. 
Vooral als er een connectie is met de 
grond, vind ik hoogtes eng.’

8
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Dat mijn ouders er altijd voor mij zijn. 
Ik hoop dat mijn kinderen ook zo over 
ons denken. Ik vind het heel belangrijk 
er te zijn voor ze.’

9
Een tafel voor vier, wie zijn jouw gasten?
‘Deze zomer waren we bij de Olympi-
sche Spelen in Londen. Ik was erg onder 
de indruk van de Nederlandse sporters, 
wat een passie en doorzetingsvermo-
gen! Aan mijn tafel dus drie topsporters: 
een van de hockeyvrouwen, zwemster 
Naomi Kromowidjojo en turner Epke 
Zonderland. Leuk!’

1
Wat is je huidige gemoedstoestand?
‘Vol energie na dit prachtige nazomer-
weekend. Het was autoloze zondag, 
leuk ietsen met onze drie kinderen 
over de grote boulevards van Brussel. 
Ik ben nog in de drive van de start van 
mijn nieuwe functie, het coördineren 
van de Europese benoemingen voor 
alle departementen.’

2
Van welk bedrijf zou je baas willen zijn?
‘Ik denk niet direct aan een bedrijf, 
eerder aan een school of een theater. 
Onderwijs vind ik heel belangrijk. Als 
theaterdirecteur zou ik het leuk vinden 
die creativiteit die daar heerst van bin-
nenuit mee te krijgen.’

3
Wat is jouw devies?
‘Geniet van het nu, nu moet je het 
doen. Ik probeer me bewust te zijn 
van de mooie dingen die ik nu heb, 
een leuk gezin en een ijne baan in een 
dynamische omgeving.’

4
Wat bepaalt of je luitend naar je werk 
gaat?
‘Ik ga altijd met plezier naar mijn werk. 
Het helpt wel dat het privé lekker gaat, 
daar haal ik veel energie uit. Mijn werk-
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Thuis aan de Voorburgse Koninginnelaan bij Jeroen Fukken, 
echtgenote Johanneke de Lint-Fukken (36, adviseur bij Twijnstra 
Gudde), zoon Niels (5) en dochter Evelien (3).THuIs Jeroen Fukken (40), 

directeur Openbaar Vervoer en Spoor, ministerie van IenM

Niels: ‘Papa werkt met de treinen. Maar 

op vrijdag haalt hij me altijd uit school 

en gaan we voetballen op straat. Ik 

voetbal bij de mini-pupillen van Wil-

helmus.’

Johanneke: ‘Niels vraagt altijd aan 

Jeroen wanneer hij weer teruggaat 

naar de vliegtuigen, dat vindt Niels toch 

iets spannender... De vrijdagmiddag 

met zijn zoon is heilig voor Jeroen. Als 

hij dan een keer niet kan, zoals vorige 

week toen hij naar Lille moest, baalt ie 

echt. Het is een druk bestaan, Jeroen 

werkt fulltime en ik werk vier dagen. En 

ook op zondag komt het werk op tafel... 

Maar hoe laat ook, Jeroen wil altijd nog 

even met de kinderen knufelen voor 

het slapengaan. Ik geef toe, er zijn best 

momenten dat ik zijn baan vreselijk 

vind. De hoeveelheid en zwaarte van de 

dossiers bij Spoor is ontstellend. Jeroen 

is zo dat hij er altijd vol in gaat. Zoals 

afgelopen april, met de nasleep van de 

winterproblemen, én ook nog eens die 

botsing op Amsterdam CS. Een hetige 

tijd, hij maakte weken van 100 uur. In 

alle hectiek houden we het goed vol, 

want we hebben het heel erg gezellig 

met elkaar. Thuis is de ijnste plek om te 

zijn. Oké die drukke baan, maar niet ten 

koste van alles. Als ik zie dat ons gezin 

gelukkig is, dan gaat het goed. Jeroen 

is een supervader. Eén minpuntje: hij is 

altijd te laat! Zelfs bij zijn huwelijksaan-

zoek, toen ik, zoals afgesproken, om 

12:36 uur aan de overkant van de fon-

tein gierend van de spanning op hem 

stond te wachten, sms’te ie doodleuk 

“ik ben iets later”.’
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