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 ‘E
erlijk gezegd dacht ik niet 
meteen dat het iets voor mij zou 
zijn, toen ik voor deze functie 
werd gepolst. Bij het ROC van 

Twente had ik immers de leukste baan 
ter wereld! Elke dag zo’n schoolgebouw 
binnenstappen waar leerlingen en 
docenten er iets moois van maken, dat 
is erg inspirerend. Maar na een aantal 
oriënterende gesprekken begon het toch 
te kriebelen. Wat een buitenkans om 
nu een bijdrage te kunnen leveren aan 
het complete onderwijssysteem. Mijn 
ambitie? Het stelsel zodanig aanpassen 
dat scholen geprikkeld worden om nog 
meer te excelleren, met een slim bekos-
tigingssysteem, met prestatieafspraken, 
met een professioneel lerarenbeleid en 
nog meer focus op de interactie tussen 
leraren en leerlingen. Daar moeten we 
het onderwijsveld actief bij betrekken. 
Daarom zou ik graag een uitwisselings-
programma tussen scholen en het mi-
nisterie in het leven roepen. Want Den 
Haag heet in het onderwijsveld geen ge-
zicht, is erg ver weg, weet ik uit ervaring. 
Mijn onderwijsachtergrond komt zeker 
van pas bij het verkleinen van die kloof. 
Ik kan goed inschaten hoe maatregelen 
in de praktijk landen. Of mijn blik op 

Den Haag al is veranderd? Zeker. Ik snap 
nu beter in welk ingewikkeld krachten-
spel – tussen bewindspersonen, depar-
tementen, budgetaire eisen – beleid tot 
stand komt. Toch moet ik wennen aan 
de bureaucratie. Vaak denk ik: kunnen 
we dat niet wat makkelijker en sneller 
organiseren? Ook is de ‘werkelijkheid’ 
soms ver weg. Op het ROC had ik te 
maken met zo’n 8.000 bedrijven om 
stageplaatsen voor onze leerlingen te 
regelen, om maar iets te noemen. In 
deze functie moet je oppassen dat de 
interne, Haagse dynamiek je niet het 
zicht ontneemt op de ‘echte wereld’. 
Tegelijkertijd is het heel interessant om 
juist de dagelijkse praktijk te ontstijgen 
om vanuit vogelvluchtperspectief naar 
de grote onderwijsthema’s te kijken 
en daar slimme oplossingen voor te 
bedenken. Juist die kennis van het grote 
geheel maakt mensen die een tijdje in 
Den Haag hebben rondgewandeld weer 
erg waardevol voor scholen, zorginstel-
lingen, woningbouwcorporaties, noem 
maar op. Ze doorzien de systemen, de 
prikkels, enzovoort. Of ik zelf het onder-
wijs nog eens ga verrijken met mijn 
Haagse ervaring? Vast, maar voorlopig 
heb ik hier mijn handen vol aan.’ 

De werkelijkheid is soms ver weg

HANS 
SCHUTTE (46)

Laatste functie buiten het 
Rijk: voorziter College van 

Bestuur, ROC van Twente. 

Sinds 1 september 2012:  
DG Hoger Onderwijs, 

Beroepsonder wijs, Weten-

schap en Emancipatie 

(ministerie van  Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap).

 ‘I
n het ABD Kandidatenprogramma 
heb ik geleerd passie met profes-
sie te verbinden. Toen deze baan 
bij het Scheepvaart en Transport 

College langskwam, zei mijn gevoel 
meteen: ja! Hier kan ik mijn liefde 
voor het nautische – ik woon zelf op 
een schip – combineren met mijn 
bestuurlijke ervaring. Ook speelde mijn 
groeiende twijfel over de invulling van 
mijn pSG-taak bij OCW een rol bij de 
overstap. Ik was daar vooral bezig met 
bezuinigen. Als ik even loskwam van 
de waan van de dag en mezelf de vraag 
stelde: wordt het onderwijs hier nu 
beter van? Dan was het antwoord vaak 
ontkennend. Daar kreeg ik steeds meer 
moeite mee. En dan wordt het lastig 
om anderen te motiveren. Dat neemt 
niet weg dat ik ook wel iets opgaf toen 

ik deze stap zete. Goede arbeids-
voorwaarden, toegang tot kennis en 
informatie en geweldige adviseurs die 
je vergaderstukken voorbereiden en 
van advies voorzien, om maar iets te 
noemen. In mijn huidige baan niets 
van dat alles, daar is geen geld voor. 
Maar daarvoor heb ik ook veel terug-
gekregen. Sowieso is het geweldig om 
samen te werken met mensen, vaak 
akomstig uit de beroepspraktijk, met 
zoveel passie voor het onderwijs. Ik 
beheer de portefeuille maritiem mbo, 
facilitaire zaken en IT-infra. Dat doe 
je als een soort zelfstandig onderne-
mer, als er een probleem is, moet je 
zelf maar regelen dat het voor elkaar 
komt. Daarnaast heb je te maken met 
speciale onderwijs middelen zoals onze 
opleidings schepen die ook hun eigen 

dynamiek van onderhoud en  aandacht 
vragen. Op een ander moment overleg 
ik met het bedrijfsleven over de aanslui-
ting van het onderwijs op de beroeps-
praktijk. De manier van leidinggeven is 
wel anders dan ik gewend was. Minder 
omzichtig en veel directer. Aan welke 
ervaring ik vooral iets heb gehad? Het 
ABD Kandidatenprogramma heb ik 
persoonlijk als zeer verrijkend ervaren. 
Daarnaast heb ik ook ruim drie jaar 
in de rollercoaster van het pSG-schap 
meegedraaid. Dan leer je je grenzen 
kennen. Tegen ABD’ers die overwegen 
hun licht op te steken buiten het Rijk 
zou ik vooral willen zeggen: doen! 
Hang niet te veel aan je zekerheden, 
zo’n stap levert je sowieso een schat aan 
nieuwe ervaringen op.’

Schat aan nieuwe ervaringen

 het 
Rijk

‹
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 ‘E 
én keer maakte ik de stap naar 
het bedrijfsleven, richting 
consultancy, maar de overheid 
past beter bij mij. Dat wat je doet 

relevant is en voldoende boeiend. In 
de huidige tijd is dat geen probleem, 
de rijksoverheid is volop in beweging. 
 Gezien mijn achtergrond – veiligheid 
loopt als een rode draad door mijn 
carrière – is dit een logische stap. Deze 
organisatie, de Inspectie Leefomgeving 
en Transport, ademt veiligheid. Maar 
het gaat hier om andere aspecten van 
veiligheid dan destijds bij de gemeente 
Westland waar ik verantwoordelijk 
was voor veiligheid, handhaving en 
brandweerzorg. Bij ILenT kijken we naar 
regelgeving en het naleven ervan. De in-
specteurs moeten het vervolgens doen, 
zorgen dat de veiligheid wordt nage-
leefd. Ik ben nu volop bezig de inspectie 
en het werkveld goed te leren kennen. 
Wat me opvalt, is het enthousiasme van 
de medewerkers, de toewijding van de 
inspecteurs. Zij nodigden me ook direct 
uit om mee te gaan tijdens een inspectie. 
Om te zien wat hun werk is, wat lastige 

punten zijn. Dat probeer ik dan ook 
iedere week te doen. Dan trek ik de gele 
inspectiejas aan en ga een dagdeel met 
een inspecteur mee. Deze week was ik op 
pad met een inspecteur van de afdeling 
spoor. We waren in Kijhoek waar de 
planning van het goederenvervoer wordt 
geregeld. Onze inspectie beoordeelt 
de technische staat van deze treinen, 
controleert of het om gevaarlijke stofen 
gaat en of die speciieke regels worden 
nageleefd, kortom of de goederentrei-
nen aan alle eisen voldoen. Het is goed 
om dit werk van nabij mee te maken.
Uit mijn vorige functies neem ik mijn 
managementervaring mee. Vanuit mijn 
jaren bij de marechaussee en het OM 
ken ik de wereld van de handhaving en 
de opsporing. Daarnaast deed ik bij de 
gemeente ervaring op met milieuzaken 
en bouw- en woningtoezicht. 
Zowel bij een gemeente als op een mi-
nisterie gaat het om politiek bestuurlijke 
processen waar je dezelfde competenties 
voor  nodig hebt. Het gaat erom dat je 
besluit vormers goed adviseert.’

Deze organisatie ademt veiligheid

PETER NEUTEBOOM (52) 

Laatste functie buiten het Rijk: hoofd 

Maatschappelijke Ontwikkeling en 

hoofd Veiligheid, Handhaving & 

Brandweerzorg bij gemeente West-

land. Werkte de afgelopen twee jaar 

ook aan zijn promotieonderzoek aan 

de Nederlandse Defensie Academie en 

de Universiteit Tilburg. 

Sinds november 2012: directeur 

 Rail- en Wegvervoer bij de Inspectie 

Leef omgeving en Transport.

JOSé HILGERSOM (58) 

Laatste functie bij het Rijk: directeur-

generaal Participatie en Inkomens-

waarborg, ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 
Sinds half maart 2012: provincie-

secretaris van Zuid-Holland.

 ‘I
k studeerde economie met een 
planologische specialisatie. In de 
baan van provinciesecretaris zag ik 
een kans om me – onder andere – 

met deze oude liefde bezig te houden. 
Daarnaast leek het me interessant om 
vanuit de provincie intensief samen te 
werken met zowel Rijk als gemeenten, 
twee werelden die ik vanuit mijn vorige 
functies erg goed ken. Sowieso heb je 
als ABD-manager het voordeel, merk ik, 
dat je een goede overview hebt: je ziet 
zaken in een landelijk verband en snapt 
de vaak ingewikkelde, politieke proces-
sen erachter. Het leidinggeven aan een 
grote organisatie is niet per se anders 
dan ik gewend ben van de gemeente 
of het ministerie. Qua inhoud is deze 
functie vergelijkbaar met een SG-schap 
bij het Rijk. Wel is de dynamiek anders, 
omdat je samenwerkt met een College 

van Gedeputeerden in plaats van één mi-
nister of staatssecretaris. Dat vraagt extra 
aandacht voor de samenwerking in de 
organisatie omdat de onderwerpen van 
de ene gedeputeerde vaak relaties heb-
ben met onderwerpen van een andere 
gedeputeerde. Vanuit mijn vorige baan 
bij SZW neem ik de kennis mee over het 
eiciënt organiseren van beleidsproces-
sen. De provincie staat ook voor een 
bezuinigingsopgave, dus daar kunnen 
we zeker ons voordeel mee doen. Mijn 
oud-collega’s bij SZW mis ik nog steeds, 
maar verder bevalt de overstap erg goed. 
Een van de leuke en verrassende aspec-
ten vind ik het nauwe contact met lokale 
betrokkenen, zoals het bedrijfsleven. 
Bij het Rijk moest je veel meer moeite 
doen om je blik naar buiten gericht te 
houden. Als je niet oppaste, werd je 
helemaal naar binnen gezogen.’

Blik naar buiten

 het 
Rijk

 het 
Rijk
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Samenwerken in Den Haag,  
onderhandelen in Brussel

Aan de onderhandelingen 

over de eurocrisis in Brussel 

gaat een intensief Haags 

coördinatieproces vooraf. 

Secretaris-generaal Richard 

van Zwol (Financiën) en 

directeur-generaal Europese 

Samenwerking Robert de Groot 

(Buitenlandse Zaken) spelen 

daarin samen een sleutelrol.

tekst  Saskia Klaassen
foto Mark Prins
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Dit is niet de eerste keer dat jullie  

samenwerken?

Richard: ‘We komen beiden van Algemene 
Zaken, waren daar collega-raadadviseur 
van minister-president Kok. Het moet 
overigens wel vreemd lopen als je elkaar 
in het Haagse niet eerder bent tegengeko-
men, zeker op een thema dat de kern is van 
je werk.’
Robert: ‘Het maakt de introductie gemak-
kelijker. Maar hoe je je werk doet en onder-
ling samenwerkt, is niet ahankelijk van 
hoe goed je elkaar kent.’

Het vergemakkelijkt de samenwerking niet?

Richard: ‘Dit is geen circuit dat via de 
 bovenkant van de hiërarchie wordt 
 geregeld. Robert en ik spreken elkaar 
 misschien eens per week, maar onze 
 ambtenaren zien elkaar veel vaker.  
Dat overleg gaat de hele dag door.’
Robert: ‘Er is veel contact tussen Financiën 
en Buitenlandse Zaken, de ambtenaren 
staan daarnaast in nauw contact met 
Algemene Zaken en natuurlijk met onze 
collega’s in Brussel. Daarnaast heet elk 
ministerie nog eigen contacten, zoals 
Financiën met De Nederlandsche Bank.
BZ werkt bijvoorbeeld samen met Econo-
mische Zaken, Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en onze ambassadeurs in de 
Europese hoofdsteden.’

Hoeveel tijd is een secretaris-generaal  

Financiën kwijt aan Europa?

Richard: ‘Dat is de laatste jaren meer 
geworden, de eurocrisis legt op Financiën 
een groter beslag. Voor mijzelf schat ik 
dat een kwart van mijn werk uit Europa 
bestaat, voor thesaurier-generaal Hans 
Vijlbrief is dat inmiddels negentig procent. 
Ook de minister van Financiën is de helt 
van de tijd met Europa bezig. Deze inten-
sivering geldt voor een groot deel van het 
departement, ook voor bijvoorbeeld de 
iscale regelgeving die steeds meer door 
Europa wordt bepaald. Ook op de afdeling 
Financiële markten is de Europese agenda 
veel belangrijker geworden.’

Welke rol speelt Buitenlandse Zaken in dit 

geheel?

Robert: ‘Buiten de Nederlandse grenzen 
zijn netwerken en onderhandelen onze 
kerncompetenties. Een andere rol is infor-
matie analyseren en presenteren als Neder-
lands standpunt in afstemming met alle 
betrokken departementen. Op ambtelijk 
en politiek niveau bereiden we de onder-
handelingen dus voor. We ondersteunen 
juridisch en verdragsrechtelijk bij alles wat 
internationaal moet worden vastgelegd. 
Dat doen we niet alleen voor Brussel, maar 
ook in de rest van de wereld.’
Richard: ‘Wij leren van Buitenlandse 
Zaken veel over internationaal onderhan-
delen: hoe bereik je je doelstellingen. 
Bovendien heet BZ veel kennis aan de 
institutionele kant: hoe leg je wat je wilt 
vast in Europese wetgevingsregels.’

Wat is er nodig om samen op te trekken in 

bijvoorbeeld de eurocrisis?

Richard: ‘Een voorwaarde is dat er 
 intrinsieke bereidheid is tot samenwerken. 
Stelregel is daarbij: in Den Haag werken we 
met elkaar, in Brussel onderhandelen we 
samen, met anderen.’
Robert: ‘Het zijn twee totaal verschillende 
takken van sport, met verschillende spel-
regels. Werken in Den Haag is ambtelijk 
en politiek gezien iets heel anders dan 
opereren in Brussel met 27 lidstaten, de 
Europese Commissie, de vaste voorziter 
van de Europese Raad en een Europees 
Parlement.’
Richard: ‘De kracht van een Europees- 
opererende ambtenaar is juist dat hij op 
beide borden kan schaken: dat van Den 
Haag en dat van Brussel.’

Wie neemt het voortouw?

Richard: ‘Dat verschilt per dossier. 
De stukken ter voorbereiding van overleg 
in Brussel worden gezamenlijk gemaakt. 
Daarbij kijken de ambtenaren van Alge-
mene Zaken mee vanuit het perspectief 
van de minister-president.’ 
Robert: ‘Uiteindelijk komt alles samen bij 
onze permanente vertegenwoordiger in 
Brussel, Pieter de Gooijer. Zijn positie is 
die van een vooruitgeschoven post van alle 
Haagse ministeries. Alle departementen 
hebben mensen in Brussel.’

Rechts op de foto

Richard van Zwol 
(1965) is sinds 2011 

secretaris-generaal 

bij het ministerie 

van Financiën. Hier-

voor werkte hij als 

secretaris-generaal 

bij Algemene Zaken. 

Bovendien was  

Van Zwol secretaris 

van de (in)forma-

teurs in 2003, 2006 

en 2006-2007. 

Links op de foto 

Robert de Groot 
(1962) is sinds 2011 

directeur-generaal 

Europese Samen-

werking op het 

ministerie van 

Buitenlandse Zaken. 

Daarvoor had hij 

verschillende 

functies bij BZ, 

waaronder 

plaatsvervangend 

directeur-generaal 

politieke zaken en 

directeur van de 

directie Veiligheids-

beleid.

‹
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C
hris van Vondelen heet ruime 
ervaring als het om grote 
reorganisaties en fusies gaat. 
Zo begeleidde hij de nieuwe 

werkwijze van de Inspectie Werk en 
Inkomen en stond hij aan de wieg van 
de Sociale Inlichtingen en Opsporings-
dienst (SIOD). Het voorbereiden en 
begeleiden van de fusie van de drie 
toezichthouders NMa, Opta en de 
 Consumentenautoriteit is dus een kolje 
naar zijn hand.
De fusie moet overlap van kennis en 
taken van deze drie ‘waakhonden’ voor 
consumenten en bedrijfsleven ophefen 
en de overheid eiciënter maken. Deze 
klus, die Chris sinds 1 september 2011 
doet, zit er bijna op. Ahankelijk van de 
politieke besluitvorming is de nieuwe 

Autoriteit Consument en Markt op 
1 maart 2013 een feit. ‘Mijn opdracht was 
het faciliteren en begeleiden van het 
fusieproces. Ik heb het project inge-
richt, mensen gezocht en zo de nieuwe 
organisatie gebouwd’, zegt Chris. Hij 
kijkt tevreden terug op het fusieproces. 
‘Het meeste is al van de band gerold:  
de organisatie staat, de mensen zijn ge-
plaatst en er is een ondernemingsraad.’
De medewerkers van de drie organi-
saties moesten vol aan de bak voor 
de fusie. De ‘winkel’ moest namelijk 
openblijven, terwijl ze zelf de fusieorga-
nisatie vormgaven. Chris: ‘We hebben 
nagenoeg zonder externen gewerkt. Het 
draagvlak voor zo’n samenvoegings-
proces is groter als medewerkers haar 
zelf duwen. Het viel me op hoe hoog de 

interne profes-
sionaliteit bij de 
toezichthou-
ders is.’ Voor 
zo’n fusiepro-
ject moet je 
volgens Chris veel 
energie hebben, 
snel kunnen schakelen, goed kunnen 
samenwerken en over een ongebreideld 
optimisme beschikken. ‘Ik kneep hem 
één keer. Op een vrijdag moesten we 
vóór één uur ’s middags een organisa-
tiebesluit naar de secretaris-generaal 
sturen. Tien voor één zag de project-
secretaris nog een fout. Ze stuurde me 
de deur uit om het goed te krijgen. 
Maar één voor één was het toch bij de 
secretaris-generaal.’

DE 
ABD 
KlUs

interim EEN ABD-MANAGER BESCHRIJFT ZIJN HUIDIGE KLUS
Chris van Vondelen is projectdirecteur Fusie NMa,  
Opta en Consumentenautoriteit.

Betekent dit dat je zelf ook vaak in  

Brussel te vinden bent? 

Robert: ‘Werken in Brussel hoort er net 
zo bij als interdepartementaal afstem-
men in Den Haag. Dat geldt trouwens 
ook voor contacten met de belangrijk-
ste Europese hoofdsteden. Om te berei-
ken wat je als Nederland wilt bereiken 
moet je ons standpunt uitleggen in Ber-
lijn, Brussel, Parijs en bijvoorbeeld ook 
in Stockholm. Dat kan vaak telefonisch 
of per video-conference. Maar ook in de 
21ste eeuw is persoonlijk contact nog 
steeds belangrijk. Hoe tijdrovend dat 
ook is.’

Wat is er nodig om de voorbereidingen 

van bijvoorbeeld een Europese Raad in 

goede banen te leiden?

Richard: ‘De inhoud moet centraal 
staan. Je kunt je heel snel verliezen in 
het proces. Als de samenwerking inhou-
delijk goed is, loopt het procesmatig en 
logistiek ook goed.’
Robert: ‘Naarmate het team hechter 
wordt, gaan we elkaar ook kritischer 
bevragen. Dat brengt ons ook weer op 
scherpere inzichten, beter geformuleer-
de standpunten en nieuwe ideeën.’

Zoals?

Richard: ‘We zijn met een gezamen-
lijk voorstel gekomen naar de Tweede 
 Kamer om de rol van de eurocom-
missaris voor monetaire en economi-
sche zaken te versterken. Dat idee is 
uiteindelijk overgenomen en als één 
Nederlandse opinie uitgedragen.’
Robert: ‘De timing en strekking 
waren goed. Het heet er uiteindelijk 
toe  geleid dat de regels in Europa zijn 
aangescherpt. Daarnaast is het soms 
voor een land als Nederland gemak-
kelijker een voorstel te doen en als 
bruggenbouwer te functioneren tussen 
grotere lidstaten. Het is een positie die 
we gebruiken en benuten.’
Richard: ‘Binnen de teamregels van het 
Brusselse zijn we helder en navolgbaar. 
Er is eenheid in opinie. Het komt in Brus-
sel niet voor dat in de onderhandelingen 
niet duidelijk is waar wij voor staan.’

Is het einde van de eurocrisis in zicht?

Richard: ‘Je ziet dat de eurozone zich 
aan het stabiliseren is. De uitschieters 
op de inanciële markten van twee jaar 
geleden zien we niet meer. We gaan van 
een piek naar een lager welvaartsniveau 

en dat vraagt van alle lidstaten aanpas-
singen, want deze piek komt niet meer 
terug. Die niveauaanpassing is een 
kwestie van stap voor stap en jaar na 
jaar. Toch denk ik dat we in 2013 dit pro-
ces van stabilisatie kunnen afronden.’
Robert: ‘Daarnaast wacht ons ook een 
andere uitdaging: hoe gaan we ons 
aanpassen aan de nieuwe economische 
wereldorde om weer te kunnen groei-
en. Samen met Economische Zaken en 
Sociale Zaken wordt dit ongetwijfeld 
een intensieve samenwerking tussen 
Financiën en BZ.’



openhartige
vragen 

theo van uum (49)
Directeur Financieel- 

Economische Zaken, ministerie 
van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport

9
‘Af en toe vecht 
ik een robbertje  
met een boksbal’

4
Wie was jouw leermeester?
‘Ik heb veel geleerd van mijn direct 
leidinggevenden. Erik Bolhuis, mijn direc-
teur bij de directie Macro-Economische 
Vraagstukken en Arbeidsvoorwaarden-
beleid, zei: “Timing is belangrijk.” Soms 
moet je zaken even laten rusten voor je er 
verder mee kunt. Hij was daar een meester 
in. Helaas is hij veel te jong overleden.’

5
Wat was jouw belangrijkste leerervaring 
in de afgelopen zes maanden?
‘Met zo’n tien collega’s kijken naar 
veranderingen in beleid en organisatie 
tijdens de ABD APP-module Verandering, 
die ik volg. De tussentijdse relectie- en 
bijpraatmomenten zijn erg nutig. Leuke 
gesprekken die me opfrissen en uitnodi-
gen tot lezen en nadenken. Als docent in 
de APP-module Financiën en Economie 
vind ik het belangrijk dat deelnemers een 
gevoel ontwikkelen voor het inanciële 
spel dat in Den Haag echt wordt gespeeld.’

6 
Welk devies kreeg jij van huis uit mee?
‘Werken is gezond. Mijn ouders hadden 
een café/pension in Doetinchem. Als kind 
moest ik de lege statiegeldlesjes sorteren. 
Dat stimuleert ordelijk denken en aanpak-
ken. Ik geef het door aan mijn kinderen: 
het is niet slecht om op je tenen te lopen. 
Haal het maximale uit jezelf.’

7
Wat is jouw heimelijk genoegen?
‘Ik kan genieten van een avondje op de 
bank met chocoladepinda’s en single 
malt Schotse whisky, kijkend naar een 
bokswedstrijd op Duitsland 1 of 2. Toen 
mijn zoon het huis uitging, heb ik op 
zolder een boksbal opgehangen. Af en toe 
vecht ik een robbertje met dat ding.’

8
Waar ben jij bang voor?
‘Het roltrapmoment. Soms, als ik op de 
VWS-roltrappen sta, word ik door zoveel 
mensen gegroet, dat me de gedachte 
bekruipt: ben ik al meubilair? Het is de 
angst een oude, verzuurde ambtenaar te 
worden die alles al een keer heet meege-
maakt.’

9
Van welk bedrijf zou je bestuurder  
willen zijn?
‘Ik twijfel over een zorginstelling. Lekker 
dicht bij de praktijk. Tegelijk is het wel erg 
operationeel. Een lekkend dak, parkeer-
plaatsen voor specialisten… Van die 
onderwerpen hou ik niet zo. Ik denk dat 
ik ook erg verknocht ben aan het Haagse 
en politieke. Ik zou niet meer zo goed in 
de Achterhoek kunnen wonen. De manier 
waarop mensen daar hun koekjes uit de 
schappen pakken… te rustig, te gemoe-
delijk.’

1
Wat is je huidige gemoedstoestand?
‘Een tikje gejaagd. De begrotingsbe-
handeling zit eraan te komen, naast de 
interpretatie van het regeerakkoord. Ik 
volg ook nog een aantal cursussen. Al met 
al een volle agenda.’

2
Nodig drie gasten uit aan tafel. Wie 
schuiven aan?
‘Als eerste Mariss Jansons, chef-dirigent 
van het Concertgebouworkest. Hoe 
inspi reert hij professionals, op een sub-
tiele manier? Emile Lohman zou ik ook 
vragen, voormalig bestuursvoorziter van 
het UMC St Radboud in Nijmegen. Hoe 
krijg je een organisatie die van het pad 
is geraakt, weer op het goede spoor? De 
derde gast is de Britse atleet David Weir, 
winnaar van gouden medailles bij de 
Paralympische Spelen. Hoe overwin je je 
beperkingen en kom je tot topprestaties? 
Dat intrigeert me.’

3
Wat is jouw beperking?
‘Ik kan moeilijk loslaten. Bij ingewik-
kelde dossiers heb ik de neiging te blijven 
meekijken om er zeker van te zijn dat 
zaken niet ontsporen. Ook mijn kinderen 
laat ik maar moeizaam los. Joanne, 
mijn jongste dochter, is 17 en heet een 
beperking. Ze loopt stage op de etage 
boven mij. Als ze er is, kost het me moeite 
niet bij haar langs te lopen om te zien of 
ze het wel redt. Ik moet ervoor waken dat 
zorgzaamheid bemoeizucht wordt.’

tekst Galiëne Gerritsen
foto Jeroen Bouman
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Een interessante carrièremove/overstap uit ‘wie, wat, 
waar’ uitgelicht. Deze keer: Erik Akerboom. Hij was 

 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
en maakte 1 december de overstap naar de functie van 

secretaris-generaal op het ministerie van Defensie.

Waarom deze stap?

‘Bij Defensie ligt een grote opdracht van reorganiseren en 
bouwen. Het is een bijzonder ministerie, en ik vond het heel 
interessant dat ze juist iemand zochten die ervaren is op dit 
kruispunt van strijdmacht, justitie en veiligheid. Defensie 
heet een enorme krimpopdracht. Tegelijkertijd verwacht 
men van mij een nieuwe visie op de krijgsmacht. Reorgani-
seren met perspectief, noem ik het. Ik vind het belangrijk dat 
er hoop en vertrouwen is voor al deze mensen, zorgen dat we 
niet mentaal in de vriezerstand komen, maar werken aan de 

toekomst.’

Waarom zeg je ja tegen zo’n zware klus?

‘Ik noem het niet zwaar, maar groot. Het is een grote 
 opdracht, waarbij ik moet zorgen dat de linies gesloten 

blijven. Ik moet beide stappen – de krimp en het bouwen aan 
een nieuwe visie op de rol van de krijgsmacht – met elkaar 

verbinden. Ik moet het beste halen uit de samenwerking met 
alle partijen die werken aan veiligheid. Die opdracht moeten 
we niet zwaar en complex maken. We gaan het doen, er is 

werk aan de winkel.’

Je bent geknipt voor deze functie?

‘Als SG Defensie heb ik directe lijnen met de mensen in beleid 
én uitvoering. Het grote netwerk – zowel in het Haagse als 
operationeel – dat ik in mijn jaren bij de politie, AIVD en 

NCTV kon opbouwen, is heel belangrijk. Daarbij: ik denk dat 
ik een goede ambassadeur ben van Defensie, ik geloof écht in 

de toekomst voor de krijgsmacht.’

Wat ga je missen van je vorige baan?

‘NCTV is een soort raceauto. Het is klein, waardoor je snel en 
wendbaar bent. Een hele interessante speler in die Haagse 
omgeving. Dat is hoe ik ook wil opereren bij Defensie, 

 denken en doen tegelijkertijd. De tanker besturen in onrustig 
water.’

Wat moeten nieuwe collega’s van je weten?

‘Ik hou van hockey, zeilen en Ajax. En zal mijn akomst niet 
verloochenen. Ondanks mijn Haagse verpakking blijf ik een 
Fries. Het uit zich in omgevingsbewustzijn en vasthoudend-

heid, aan mijn idee over veiligheid.’

TOPTransfer







2 abdblad no.4/2012 teksten Maters Hermsen 
illustratie Shootmedia

Thuis in Zoetermeer bij Dick van Lingen, echtgenote Monique van Ierssel (53, 
medewerker RK-kerk Zoetermeer), dochter Charlote (23, masterstudent Rech-
ten) en zoon Wouter (20, vierdejaarsstudent Lucht- en Ruimtevaartechniek).THUIs Dick van lingen (54), 

hoofd Veiligheid en Integriteit DJI, ministerie van VenJ

Monique: ‘We zijn een hecht gezin. De 

kinderen studeren, wonen op kamers, 

maar zijn nog best vaak thuis. Toen 

de kinderen klein waren, werkte Dick 

voor het paspoortproject. Hij reisde 

veel, langs ambassades in de wereld. Ik 

regelde het thuis, dat was soms passen 

en meten. Zijn tijd bij het NCC en bij 

Operationele Zaken bij Justitie was 

pitig. Dick kon niet altijd vertellen waar 

hij mee bezig was. Moest vaak ’s nachts 

zijn bed uit als er iets speelde, best 

spannend voor ons.’

Wouter: ‘Moet je nog stukken lezen? 

Dat was vaak het onderwerp hier 

thuis. Toen ik jonger was begreep ik 

nooit dat papa in het weekend gebeld 

werd en op zondag naar het werk ging. 

Hij had dan die lelijke groene Polo-

dienstauto bij zich… Het is leuk om 

samen te reizen. Zo waren we laatst 

met z’n tweeën naar Paramaribo. 

Waarom daarheen? Haha, eigenlijk 

alleen vanwege het type vliegtuig, een 

driemotorige McDonnell Douglas 

MD-11. Onze afwijking.’

Charlote: ‘Leiden en Delt zijn heel 

dichtbij. We komen regelmatig thuis 

binnenvallen. Papa wil alles weten 

over ons studentenleven. Mama 

vraagt meer naar de studie zelf. Ik 

speel soms mee in het bedrijfshockey-

team van VenJ, als er te weinig vrou-

wen zijn. Leuk om te zien hoe fanatiek 

hij altijd meedoet. Vanuit mijn studie 

leg ik hem vaak papers voor, om te 

checken of het klopt. Hij leert ervan bij, 

zegt hij altijd.’
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