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‘ Zet talenten 
lexibel in’
Talentontwikkeling begint bij een gezonde 

dosis  zelkennis, stelt opleidingsadviseur 

Evert Pruis. ‘Je eigen talenten  kunnen  

benoemen, is stap één.’
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A
f en toe kan opleidingsadviseur Evert Pruis 
het niet laten. Dan test hij zijn gehoor met de 
vraag: noem twee eigenschappen die jou het 
meest kenmerken. ‘Twee?! Dan zie je som-

migen schrikken. Ze weten het écht niet. Anderen vinden 
twee te weinig. Mogen het er ook zes of zeven zijn?’ Nee 
dus, zelkennis laat zich samenvaten in een paar begrip-
pen. Wie zichzelf kent, weet ook waar zijn talenten liggen.
Het managen van talenten heet ook binnen de ABD hoge 
prioriteit. Een organisatie die oog heet voor de inzet-
baarheid van zijn medewerkers, blijt zelf immers ook 
‘it’. Toch heet die aandacht bij veel bedrijven de laatste 
vijf jaar in de luwte gestaan, weet Evert Pruis. ‘Talentont-
wikkeling valt of staat met uitdaging in het werk. Door 
reorganisaties en krimp verschuiven de accenten.’ Maar 
hij ving ook een ander signaal op: ondanks dat vanwege 
de recessie veel mensen ontslagen moesten worden, bleef 
er tegelijk veel vraag naar talentvolle medewerkers en ma-
nagers. Kennelijk moeten we anders naar talenten kijken.
Als Pruis over talenten praat, heet hij het over 
 capaciteiten, niet zozeer over high potentials binnen een 
organisatie. ‘Je hébt talent, een set van unieke persoon-
lijke eigenschappen waaraan de organisatie en een ander 
iets heet. Of je een talent bént, hangt af van de vraag of je 
het voldoende kunt inzeten.’ Maak dus eerst inzichtelijk 
wat je in huis hebt, is zijn devies. ‘Waar ligt de voorliefde 
van jouw mensen, waar mag je ze voor wakker maken? 
Dan blijkt vaak dat een departement of afdeling overloopt 
met talenten, meer dan je benut.’

MARKTPLAATS
Bij het inzeten van mensen redeneren veel HR-managers 
en leidinggevenden doorgaans tamelijk traditioneel, is 
Pruis’ ervaring. “Welke functie dient zich aan? O, dat past 
wel bij Piet.” Maar wie oog krijgt voor talentontwikkeling, 
zou het denken in functies beter kunnen loslaten. ‘Denk 
in rollen. Een directeur die vier dagen per week bij Sociale 
Zaken werkt, kan mogelijk ook een rol bij VWS vervullen, 
bijvoorbeeld in een veranderprogramma. Zo houd je 
zijn werk uitdagend: je zet hem breder in dan alleen daar 
waarvoor je hem had opgesteld.’ Maak inzichtelijk welke 
projecten er allemaal zijn, gaat Pruis verder. Centraal, over 
departementen heen. ‘Een marktplaats van talenten en 
programma’s. Pas dan kun je de vraag stellen: wie zeten 
we waarvoor in, wat is een match?’
Hoe doe je dat als je vanwege een taakstelling weinig te 
bieden hebt? Door nog breder te denken, antwoordt 
Pruis. ‘Over afdelingen en departementen heen, en 
verder. Durf talenten los te laten door een uitruil met 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Wie uitwisseling van ken-

nis stimuleert, wordt er zelf ook rijker van.’ De recessie 
dwingt bedrijven lexibel om te springen met inzetbaar-
heid van talenten: nu hebben we je hiervoor nodig, straks 
daarvoor. Pruis: ‘Dat vraagt om wijze leiders die helpen 
mensen voor te sorteren. Dan moet je dus weten wat 
iemand kan, plus een wijde blik hebben op je werkveld.’ 
Is dat netwerk er altijd? ‘Dat is een goede beginvraag. 
Want als dat er niet is, of als het klein is, wordt het tijd dat 
netwerk te verbreden.’
Wie doorstroming en duurzaamheid in een organisatie 
levend wil houden, heet leergierige mensen nodig met 
wie dat kan. Daar kan binnen de ABD bijna geen gebrek 
aan zijn, verwacht Pruis. De voorwaarden om voor een 
functie binnen de bestuursdienst in aanmerking te 
komen, zijn stevig neergezet. Ervaring in minimaal twee 
departementen, internationale ervaring, voetsporen bui-
ten het Rijk. ‘Iemand met die kennis in zijn rugzak heet 
in elk geval voldoende veelzijdigheid ontwikkeld.’ Maar 
is dat genoeg om zicht te krijgen op je eigen talent en op 
dat van een ander? ‘Die vragen blijven staan’, vindt Pruis. 
Want hoe eager iemand dan mag zijn, ook leergierigheid 
vraagt om stimulans. ‘Je hebt anderen nodig die dat tegen 
je zeggen. Voorbeeldleiders, leermeesters. Zorg ervoor dat 
je blijvend de kunst kunt akijken van een ander.’ 

VOORBEELD
Op topmanagementniveau gebeurt dat doorgaans toch 
wel?, hoort Pruis meer dan eens. En inderdaad, er bestaat 
voldoende context om ervaringen te delen en van elkaar 
te leren. Maar van die constatering gaat ook een zekere 
vrijblijvendheid uit. ‘Zorg voor je eigen feedback, dat 
heet iedereen blijvend nodig. Dat maakt jou bovendien 
tot een leermeester van een ander. Toon interesse, gun 
de ander wat door hem of haar bijvoorbeeld mee te 
laten draaien in het MT, of op een werkbezoek. Niks zo 
leerzaam en bevorderlijk voor zelkennis, als blootgesteld 
worden aan je eigen voorbeeld.’

Opleidingsadviseur Evert Pruis:

‘Ook jouw departement of 

 afdeling loopt over van   

talenten, meer dan je benut’
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EEN INTERIMMANAGER BESCHRIJFT ZIJN KLUS

H
ij is tevreden als collega’s zijn 
achtergrond als piloot niet 
bevroeden. In de acht jaren na 

zijn laatste vlucht had Marc de Jong veel 
voordeel aan zijn vliegenierservaring: 
snel manoeuvreren in een constant ver-
anderende omgeving, de noodzakelijke 
verbindingen realiseren, en telkens alle 
risico’s in beeld. Dat komt van pas bij de 
interim-klussen die hij doet. 
Marc was als commandant betrokken 
bij de sluiting van vliegveld Valkenburg. 
Hierna maakte hij een carrièreswitch 
naar het UWV waar hij diverse organisa-
tieveranderingen leidde. In zijn huidige 
opdracht begeleidt hij als directielid de 
reorganisatie bij het Centraal Justitieel 
Incassobureau in Leeuwarden. ‘Als 
piloot ben ik voorbereid op het uiterste, 
in mijn genen zit juist het voorkomen 
hiervan. Rust, richting, verbinding en 
vertrouwen zijn de kernwaarden; dat 

DE 
ABD 
KLUS

interim Marc de Jong (52) is tot 1 januari directeur  
bedrijfsvoering bij het CJIB. 

wil ik een organisatie brengen.’ 
In 2008 kreeg het CJIB een nieuwe orga-
nisatiestructuur, gericht op uitbouw 
van taken. De huidige bezuinigingen 
leiden tot krimp, terwijl het CJIB er 
tegelijkertijd taken bij krijgt. Naast 
het innen van bijvoorbeeld verkeers-
boetes en bestuurlijke boetes voor de 
Voedsel- en Warenautoriteit, komen 
meer complexe werkzaamheden op 
het incassobureau af. Staatssecretaris 

Teeven wil dat na het opleggen van een 
straf, de veroordeelde die sneller gaat 
uitziten. Daaraan gaat het CJIB bijdra-
gen door de uitvoering van de straf-
rechtelijke beslissingen in de keten te 
coördineren. De interimmanager zoekt 
naar de juiste balans voor zijn mensen. 
‘Deze veranderingen raken de gehele 
organisatie en er is een going concern om 
de prestaties op peil te houden. Maar 
het lukt om die rust te houden, een 
enorme prestatie van het personeel. 
En van het management, dat goed 
aanvoelt wat er leet.’
De druk op de organisatie is hoog. ‘Het 
innen van boetes en het coördineren 
van zaken als insluiten, vergen uiterste 
zorgvuldigheid. Bij de geringste twijfel 
wordt het debat direct publiek gevoerd. 
Dan moet je voor je organisatie en je 
mensen staan. Ik heb groot respect 
voor deze organisatie.’

M
aar liefst 27 jaar werkte Jan 
 Lintsen in rijksdienst – achter-
eenvolgens bij BZK, V&W en 

IenM. ‘De maatschappelijke relevantie 
boeit me erg.’ De laatste jaren merkte hij 
dat zijn leercurve afvlakte. ‘Eigenlijk wilde 
ik al eerder weg, maar toen kwam de fusie 
van V&W en VROM. Secretaris-generaal 
Siebe Riedstra vroeg of ik kon blijven.’ 
In het College van Bestuur van de Haagse 
Hogeschool vindt Jan weer die maat-
schappelijke relevantie, maar nu zit hij er 
dichter op. ‘Onderwijs vervult een van de 
belangrijkste functies in de maatschappij: 
het opvoeden en opleiden van jongeren 
tot goed functionerende burgers.’ Hij 
houdt zich in zijn nieuwe functie bezig 
met inanciën, ICT en facilitaire zaken. 
Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 
speciieke studierichtingen: de technische 
en ICT-opleidingen en de opleidingen 
Accountancy en Bedrijfseconomie. In 

‘Onderwijsmensen zijn kritisch’

het dagelijks werk heet hij veel contact 
en overleggen met gemeenten en andere 
hogescholen. 

VAKMANSCHAP
‘Ik kan niet zeggen hoe iemand les moet 
geven, maar ik kan zaken wel slimmer 
organiseren. Dat is mijn doel bij de Haagse 
Hogeschool. Ik doe dat door naar de 
medewerkers te luisteren, te observeren, 
processen te analyseren en mijn analyses 
in gesprekken terug te geven aan mensen. 
Hopelijk kan ik voldoende overtuigend 
zijn. Een hogeschool is geen organisatie 
waar mensen automatisch de hiërarchie 
volgen. Onderwijsmensen zijn kritisch 
en moeten vertrouwen krijgen in mijn 
vakmanschap. Door mijn ervaring heb ik 
krediet opgebouwd, maar ik moet dat nog 
wel bewijzen.’ Waar Jan ook komt, men-
sen gedragen en reageren volgens hem 
vaak volgens dezelfde structuren. Wat wel 

telkens anders is, zijn de omstandigheden. 
‘Mij viel direct de gedrevenheid en passie 
op waarmee mensen in het onderwijs 
 werken: een enorme wil iets te leveren. Ze 
zijn ook ervaren in dingen slim organi-
seren. Het is heel dynamisch: 25 duizend 
mondige studenten willen waar voor hun 
geld. En terecht.’

JAN LINTSEN (51) stapte 1 september 

over van het ministerie van IenM, waar hij 

hoofddirecteur Financiën, Management 

en Control was, naar het College van 

 Bestuur van de Haagse Hogeschool.

 het 
Rijk
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openhartige
vragen 

Wim Sijstermans  
(54)

Kwartiermaker Chief  
Technology Oicer Rijk bij 

 Binnenlandse Zaken
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4
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Zorgzaamheid. Ik was enig kind, alle 
onvoorwaardelijke liefde ging naar mij. 
Ook als het ten koste ging van mijn vader 
of moeder zelf. Die opofering voelde 
ik. Mijn vader was computeroperator 
bij DSM in Heerlen, ik groeide op met 
een van de eerste mainframes. Daar is 
de hartstocht voor techniek begonnen. 
Maar ik had meer inspiratiebronnen in 
mijn omgeving. Mijn leraar Engels op het 
gymnasium was iemand naar wie je bleef 
luisteren, ook als de bel al was gegaan. Hij 
kon prachtig vertellen over de geschiede-
nis van Groot-Britannië, de invloeden 
van literatuur, cultuur. Dat raakte me. 
Moest je vijtien titels voor je boekenlijst 
lezen? Ik las er voor Engels wel 35. Hij 
bracht zijn vak met passie en wist daarmee 
anderen te inspireren.’
 

6
Als je twee eigenschappen moet noemen 
die jou omschrijven, welke zijn dat?
‘Twee is lastig, het mogen er niet meer 
zijn? Ik ben in elk geval emphatisch en 
verbindend. Ik wil talenten ontdekken en 
het woord geven. Ik probeer verbindingen 
te leggen die waarde toevoegen.’

7
Wat zorgt ervoor dat jij vrolijk de deur 
uitloopt?
‘Als ik een bijdrage heb kunnen leveren. 
Ik kan me goed voelen als ik na een ge-
sprek terug hoor: dank je, dat advies had 
ik net even nodig. Ik hoop als kwartier-
maker ook bij te dragen aan oplossingen. 
Bij de Belastingdienst ervoer ik soms een 
linke kloof tussen beleid bij BZK en de 
uitvoeringsorganisaties. Een van de re-
denen om ja te zeggen tegen deze functie 
was om dat gat te kunnen dichten. Ik wil 
beleid dichter bij de uitvoering brengen. 
Wat we willen is wel duidelijk, maar 
hoe realiseren we dat en hoe helpen we 
daarmee de uitvoering? Die vragen raken 
ook mijn passie voor techniek. Weet je, 
er bestaan slofen met een ingebouwde 
sensor die detecteert of je lauwvalt. Dat 
kan waarde toevoegen binnen de zorg. 
Dat bedoel ik: het gaat me niet om de 
techniek, maar om de toepassing ervan. 
Daar hou ik van.’

8
Wanneer voelde je je voor het laatst 
intens gelukkig?
‘Vanochtend, even na half 7, toen ik 
Lote, mijn jongste dochter van 6 jaar, 
wakker maakte om op te staan. Ik bleef 
nog even op de rand van haar bed ziten 
om te zien hoe zo’n lief jong mensje heel 
langzaam ontwaakt. Even was er niks 
anders. Dat is geluk.’

1
Met welke stemming zit je hier?
‘Ik ben blij en erg tevreden. Van nature 
heb ik een soort ongeduld in me: ik 
berust niet graag in hoe iets is, wil het 
naar een hoger plan brengen. Sinds april 
maak ik me als kwartiermaker onder 
andere sterk voor een uniform, gestruc-
tureerd  IT-aanbod binnen het Rijk. Een 
linke klus, maar het past helemaal in 
mijn persoonlijke missie om mensen en 
organisaties naar een nieuw dynamisch 
evenwicht te brengen.’ 

2
Hoe kom je bij een persoonlijke missie? 
‘Die heb ik een aantal jaar geleden samen 
met mijn toenmalige coach geformuleerd. 
Om de zoveel tijd wissel ik van coach om 
de scherpte te behouden. Ik zoek kritiek 
op, heb mensen nodig die me durven 
tegenspreken. Mensen die ergens beter in 
zijn dan ik, aan wie ik mijn handelen kan 
toetsen. Met ja-knikkers heb ik nooit zo 
veel. Als ik altijd overtuigd was van mijn 
goed-doen, zou ik niet beter worden.’

3
Wat voel je bij kritiek?
‘Soms boosheid, als het heel persoonlijk 
wordt en onrechtvaardig voelt. Dan moet 
ik even tot rust komen. Maar ik ben blij 
als het wordt uitgesproken. Kritiek geet 
me ongemak dat me aanspoort verder 
te gaan. In mijn functie als CIO bij de 
Belastingdienst zocht ik de afgelopen vijf 
jaar de dialoog met medewerkers die zich 
mochten uitspreken over de transfor-
matie. Die gesprekken kosten veel tijd, 
maar leverden me nog veel meer energie 
op: begrip, herkenning, soms ook een 
oplossing. In elk geval had ik naderhand 
sterk het gevoel weer te weten waarvoor 
ik het deed.’
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‘Als ik altijd overtuigd 
was van mijn  

goed-doen, zou ik niet 
beter worden’

5
Waar zou je voor wakker blijven?
‘Een wedstrijd van de San Francisco 
49ers in de National Football League van 
Amerika. Hun combinatie van techniek 
en tactiek, timing en de aandacht voor elk 
detail – geweldig! Ze hebben een innova-
tieve speelstijl, dat boeit me. Tijdenlang 
hebben ze minder gepresteerd, maar 
het afgelopen jaar ging het heel goed, 
tot en met de Superbowl. Daar ben ik 
voor wakker gebleven, de hele nacht. Op 
enkele meters van de goallijn verloren ze 
die match. Daar was ik de dagen erna even 
goed ziek van.’

tekst Galiëne Gerritsen
foto Linelle Deunk
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Geef je op voor  
modules ABD APP

SG Leon van Halder Overheidsmanager van het Jaar 

Leon van Halder, kersverse secretaris-
generaal van VWS, is gekozen tot 
Overheidsmanager van het Jaar 2013. 
Partijen uit het veld droegen Leon 
voor vanuit zijn vorige functie als 
directeur-generaal Curatieve Zorg.
‘Leon van Halder is een teamspeler, 
die zijn medewerkers op inhoud 
inspireert en het beste uit hen weet te 
halen’, zo meldt het juryrapport.  
‘Een veelzijdig en inhoudelijk 
bevlogen overheidsman. Lastige 
gesprekken met de zorgsector gaat 
hij persoonlijk aan en door zijn 
manier van handelen zijn belangrijke 

convenanten afgesloten.’ Leon van 
Halder is trots, vooral op zijn team. 
‘Dit is een prijs voor heel VWS, voor 
het gezamenlijk werken aan een  grote 
maatschappelijke opdracht. Wat ik 
heel mooi vind, is dat juist de partijen 
uit het veld waarmee we als VWS een 
akkoord sloten, mij hebben voorge-
dragen voor deze titel. De belangrijk-
ste meerwaarde vind ik de erkenning. 
Ik hoop hiermee te laten zien dat het 
vak van ambtenaar de moeite waard 
is, dat het mooi is om samen aan een 
publieke zaak te werken.’
Leon van Halder is inmiddels ook 
genomineerd voor de Derde Dinsdag 
Award, voor de meest ondernemende 
persoon uit de publieke sector, die 
staat voor nieuwe initiatieven, denkt 
in oplossingen en voor wie samen-
werking en kennisdeling centraal 
staat. Deze award wordt uitgereikt 
tijdens Big Improvement Day op  
21 januari 2014.

Op dinsdagochtend 8 oktober vond  in 
het auditorium van de Turfmarkt het 
‘diversiteitsontbijt’ plaats, georgani-
seerd door Bureau ABD en Stichting 
Talent naar de Top.
In 2017 moet tenminste 30 procent 
van de ambtenaren in de Algemene 
Bestuursdienst uit vrouwen bestaan. Bij 
de invulling van deze kabinetsopdracht 
is commitment van de top essentieel. 
Daarom was de aanwezigheid van 
minister Blok en de SG’s van Financiën, 
OCW, Buitenlandse Zaken, Veiligheid 
en Justitie en Defensie bij het diversi-
teitsontbijt belangrijk. 

MAATREGELEN 
Namens de Stichting Talent naar de 
Top vertelden Sybilla Dekker en Sandra 
Lutchman over het charter ‘Talent naar 
de Top’. Het charter helpt organisaties 
bij het bewust inzeten van gender-

diversiteit: meer vrouwen in de top 
krijgen en houden.
De ministeries van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en van Buitenlandse 
Zaken op tekenden het charter op 8 
oktober, in aanvulling op de eerdere 
ondertekening van BZK voor de gehele 
rijksdienst. 

Bureau ABD heet een plan van aanpak 
opgesteld met daarin heldere maatre-
gelen om te komen tot meer vrouwen 
in de top. Op 18 november heet 
minister Blok het plan van aanpak ‘30% 
vrouwen in de ABD per 2017: van praten 
naar DOEN’ aan de Tweede Kamer 
aangeboden.

Trots op VWS

In januari starten weer twee modules 

van ABD APP: Verandering: Beleid & 

Organisatie en ICT. Aanmelding is nog 

mogelijk. Neem daarvoor zo spoedig 

mogelijk contact op met je MD

consultant van Bureau ABD of met het 

programmabureau van ABD APP. De 

andere drie modules: Internationaal, 

Democratie & Rechtsstaat en Financiën 

& Economie starten weer in februari. 

Aanmelden voor deze modules kan bij 

de MDconsultants van Bureau ABD of 

via www.algemenebestuursdienst.nl.

OCW en BuZa ondertekenen charter Talent naar de Top

Sybilla Dekker, Bram de Klerck, Renée Jones-Bos (SG BuZa), Hans van der Vlist (SG OCW) en Sandra Lutchman






