






4 abdblad no.1/2014
tekst Saskia Klaassen
foto Timo Sorber

Brussel is overal
Elke directie of inspectie heet te maken met Europa, zegt Permanent 

Vertegenwoordiger Pieter de Gooijer. Alleen is niet iedereen zich daar 

voldoende van bewust. De PV nodigde een tiental topambtenaren uit 

in Brussel. ‘Er zijn meer beïnvloedingsmomenten dan je denkt.’

D
aar was ie weer, in de aanloop 
naar de  komende Europese 
verkiezingen: de anekdote van 

de verboden kromme komkommer.  Een 
landelijke krant rakelde de Europese  
 bepaling op als voorbeeld van onzinnige 
Europese bemoeizucht. Ten onrechte, 
zegt Permanent Vertegenwoordiger 
 Pieter de Gooijer. ‘Want die regel 
bestaat al lang niet meer.’ Destijds werd 
het verbod ingevoerd op verzoek van 
consumenten én producenten, weerlegt 
hij de kritiek. Een rechte komkommer 
is immers gemakkelijker te vervoeren. 
Toen acht jaar geleden bleek dat iedereen 
rechte exemplaren produceerde en 
 consumeerde, schate Brussel de regel af.
Waarmee maar gezegd is: het is heel mak-
kelijk om Europa belachelijk te maken. 
Maar meestal zijn die opvatingen niet 
gebaseerd op feiten. ‘Zo blijt iedereen 
meehuilen met de wolven in het bos.’ 
Pieter gebruikte de anekdote eind vorig 
jaar tijdens een diner met een tiental 
leden van de Topmanagementgroep 
aan Brussel. Ze bezochten het Europees 
Parlement en gingen in gesprek met een 
Europese partner die zich bezighoudt met 
dezelfde dossiers (zie kaders).

WANDELGANGEN

‘Vroeger was het simpel: de commis-
sie maakt wetgeving, een werkgroep 
bespreekt deze en de Raad beslist. 
Sinds het Verdrag van Lissabon in 2007 
werd getekend,  is het krachtenveld 
complexer geworden, stelt Pieter de 
Gooijer.’ Maar met de uitbreiding van 

de bevoegdheden van de 750 leden van 
het Europees Parlement en de trage om-
loopsnelheid van weten, zijn er nu ook 
meer beïnvloedingsmomenten. Voordat 
de commissie met een voorstel komt, is 
er een dialoog met de lidstaten. Een fase 
waarin je als land nog kunt bijsturen of 

zelfs nieuwe wetgeving kan initiëren.’
Pieter de Gooijer geet sinds 2011 leiding 
aan de 130 mannen en vrouwen die 
 Nederland in Brussel vertegenwoordigen. 
Naast de twintig lokale personeelsleden 
zijn er dertig akomstig van Buitenlandse 
Zaken en ruim zeventig komen van 

Pieter de Gooijer: 'Het krachtenveld is complexer geworden'
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Manon Leijten is sinds augustus 2013 secretaris-generaal bij  
Financiën. Hoe beleefde zij de overstap van de Algemene Bestuurs-
dienst naar haar ‘oude’ departement Financiën? Welke issues spelen 
hier? Aan tafel!

‘Budgetaire problematiek is groot’

tekst Heleen Kodde
foto Jurgen Huiskes

duidelijk waar verbeterpunten liggen. Zo 
is de werkdruk echt een aandachtspunt. 
De bestuursraad kijkt naar good practices 
en mogelijkheden om dit te verbeteren. 
In het MTO kwam ook naar voren dat 
de doorgroeimogelijkheden binnen 
Financiën beperkt zijn. Als oud-DG ABD 
vind ik het belangrijk dat er loopbaan-
perspectieven zijn. Als dat niet zit in extra 
banen, kun je ook creatieve oplossingen 
als carrousels en rijksbrede uitwisseling 
inzeten. Het is voor iedereen goed om 
te werken aan brede inzetbaarheid. Ik 
wil me daarom ook hard maken voor 
leiderschaps ontwikkeling binnen ons 
management.’

AGENDA

‘Deze week is het Kamerdebat over de 
aanpak van Toeslagenfraude, dat is 
belangrijk voor ons. Daarnaast staat voor 
vrijdag het conceptrapport Hoekstra-
Frijns over het nationalisatieproces van 
de SNS Bank op mijn agenda. Daarin 
wordt de rol van het ministerie van  

SG
aan tafel

Financiën en die van De Nederlandse Bank 
in het nationalisatieproces beoordeeld. Ik 
ben heel benieuwd naar de uitkomsten.’

BELASTINGDIENST

‘Bij de Belastingdienst speelt enorm veel: 
de aanpak van fraude staat hoog op de 
agenda, en door de taakstelling doen 
we hetzelfde werk met minder mensen. 
Steeds meer gaat digitaal, de complexi-
teit van de automatisering is groot.’

TROTS OP DOUANE HARMONIE

‘Als SG heb je de eindverantwoordelijk-
heid voor de organisatie en ben je adviseur 
voor de minister en de staatssecretaris. 
Natuurlijk liggen die twee zaken in elkaars 
verlengde. Ik vind het een voorrecht om 
hier SG te mogen zijn. Dat uit zich soms op 
een bijzondere manier. Na een hectische 
dag ging ik naar het kerstoptreden van 
de Douane Harmonie in de Apeldoornse 
schouwburg. Dat was zo mooi, ik was echt 
onder de indruk. En het onderstreept nog 
eens dat er niet alleen op de werkvloer 
goed wordt gepresteerd, het orkest was 
echt heel professioneel. Ik voelde me trots 
en was direct in kerstsfeer!’

SLAAP

‘Ik neem mijn werk serieus, maar gelukkig 
lig ik niet wakker van de 6 miljard of de  
3 procentnorm die moet worden gerea-
liseerd. Als ik mijn kussen zie, slaap ik. 
Natuurlijk pieker ik wel eens over de vraag 
‘hoe komen we ergens’. De 3 procent-
norm is zeker geen eindplaatje voor 
wat betret het op orde brengen van de 
overheidsinanciën. Gelukkig duiden de 
feiten en cijfers op voorzichtig econo-
misch herstel.’

CRASH-INWERKCOURSE

‘Een tumultueuze start, zo kun je mijn 
eerste maanden als SG Financiën wel 
noemen. Ik starte in augustus middenin 
de voorbereidingen voor de Miljoenen-
nota en  Prinsjesdag. In de zomer was 
hier heel hard gewerkt om alles voor 
elkaar te krijgen. Niet gemakkelijk, want 
de budgetaire problematiek is groot. 
Twee weken later begonnen hier op het 
ministerie de onderhandelingen voor het 
Herfst akkoord. Alle media stonden voor 
de deur, het werd geregeld nachtwerk. Dat 
er, ondanks de politiek ingewikkelde situ-
atie toch overeenstemming werd bereikt, 
vond ik een heel mooi moment. Daarna 
volgden het pensioenakkoord en de 
behandeling van het Belastingplan in de 
Tweede en de Eerste Kamer, ook intensieve 
en boeiende trajecten. Ik heb zo in korte 
tijd heel intensief kennisgemaakt met het 
departement, een crash-inwerkcourse,  
zeg maar.’

THUISKOMEN

‘Financiën is niet nieuw voor me, dat 
helpt. Ik heb er zo’n tien jaar gewerkt, 
voordat ik naar AZ, SZW en BZK ging. Nu 
weer hier werken voelt een beetje als thuis-
komen, hoewel veel van de dossiers en 
onderwerpen nieuw zijn voor mij. Daarin 
weet ik me gesteund door de mensen hier: 
inhoudelijk gedreven professionals die 
goed zijn in hun vak.’

MTO

‘De cultuur hier is zakelijk met de focus op 
inhoud. De lijnen zijn kort en er is veel 
ruimte voor eigen verantwoordelijk-
heid. Het MTO van eind 2013 geet een 
heel positief beeld, maar maakt ook 
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rassende compositie en een duidelijke 
structuur, met hier en daar scherpe lijnen. 
Wat zegt dit over mij? Ik ben altijd op zoek 
naar passie in de dingen die ik doe en 
de mensen die ik ontmoet. Ik hou ervan 
om kleur en energie te brengen, denk in 
oplossingen in plaats van problemen en 
ontwikkel graag visies op de toekomst. Ik 
zet duidelijke lijnen uit en ga daarvoor.’

4
Maak je het je mensen soms lastig?
‘Ik kan vrij direct uit de hoek komen. 
Laatst kreeg ik een communicatieplan 
voorgelegd waarin goede ideeën zaten, 
maar in de kantlijn opmerkingen stonden 
als: misschien te risicovol, technisch bijna 
niet uit te voeren, geen capaciteit…. Een 
lijst met mitsen en maren. Toen ben ik 
even binnengewandeld. Vol vuur vertelde 
ik hoe ik het wil hebben, waarom ik toch 
echt een oplossing en resultaten wil, en 
geen problemen. Daar moeten mensen 
soms een beetje aan wennen.’

vinden met elkaar. Juist het feit dat je 
in deze omgeving in het belang van de 
kwaliteit van het onderwijs de ruimte kunt 
zoeken binnen de grenzen van regel-
geving, zie ik als een uitdaging. Die regels 
zijn voor mij niet beperkend.’

6
Wat kreeg je van huis uit mee? 
‘Zelfstandigheid. En creativiteit. Mijn 
moeder zong met haar zus in een bandje, 
we zongen thuis tijdens het afwassen. 
We vormden een warm, stabiel gezin, 
het grootste deel van het leven speelde 
zich af rondom de keukentafel waar we 
aten, debateerden, ruzie maakten en de 
dag doornamen. Toen ik besloot om op 
kamers te gaan, pakte ik zelf mijn spullen 
in. M’n ouders hielpen mee de dozen over-
brengen, zeten ze in mijn nieuwe kamer 
en wensten me succes. Gewoon, kalm, 
kordaat.’

7
Wat is jouw devies?
‘Ik leef niet zo met moto’s, elk moment 
kan weer anders zijn. Maar een mooie zin 
die ik laatst ergens las, past wel bij mij: 
wie nooit verdwaalt, komt nergens.’

8
Wie was jouw leermeester?
‘Die heb ik dus ook niet. Niet één groot 
voorbeeld, tenminste. Misschien past 
dat ook wel bij de manier waarop ik 
groot ben geworden: doe het zelf. Dat 
betekent voor mij niet: doe het alleen. 
Ik zoek situaties en mensen op die me 
steeds weer iets kunnen bijbrengen.’

9
Wat vind jij belangrijk in het leven?
‘Relaties. Hoe verhoud ik me tot anderen, 
wat triggert mij en wat triggert jou, waar 
zit beweging? Ik zoek steeds naar nieuwe 
situaties om mezelf te blijven ontwikke-
len. Dat klinkt vluchtig en onrustig, maar 
zo bedoel ik het niet. Ik wil wel verbinden, 
opbouwen. Daarom zou ik geen consul-
tant willen zijn. Een advies neerleggen 
en maar afwachten wat ermee gebeurt? 
Niks voor mij, ik moet een team kunnen 
vormen en zaken kunnen realiseren.’

1
Met welke stemming zit je hier?
‘Energiek. Sinds 1 november zit ik in deze 
functie, ik heb zin in het nieuwe jaar. 
De rol van toezichthouder is nieuw voor 
mij, ik heb jarenlang in een politieke en 
bestuurlijke context gewerkt. Mijn vorige 
functie was plaatsvervangend directeur-
generaal Cultuur en Media bij het minis-
terie van OCW. Ik vind het boeiend om bij 
een organisatie te werken die staat voor de 
kwaliteit van het onderwijs en wil zorgen 
dat mensen een zo optimaal mogelijke 
basis meekrijgen. Zo heb ik school zelf 
ook altijd ervaren, als wortel van je leven 
om te ontdekken wat je talenten zijn.’ 

2
Waarom koos je voor de Inspectie?
‘Ik heb ervaring op diverse terreinen, ken 
verschillende kanten van het werkveld. 
Dat komt hier goed van pas. De Inspectie 
van het Onderwijs staat voor een grote 
verandering. Ons toezicht is gericht op 
risico’s, het opsporen van dingen die fout 
gaan en het voorkomen daarvan. Maar het 
is ook belangrijk stimulerend te zijn, door 
te kijken naar wat er wel goed gaat bij 
scholen, en dat versterken. Dat vraagt een 
omslag van deze organisatie. Kort nadat 
ik hier begon, uite een aantal middelbare 
scholen kritiek op de Inspectie. We zou-
den niet vaak genoeg op bezoek komen 
om te kunnen beoordelen wat er gaande 
is. Mijn eerste reactie was: hè, wat is hier 
aan de hand? Ik beschouw, maar ik wil 
wel weten hoe het zit. De Inspectie heet 
een dubbelrol: we zijn onahankelijk, 
maar willen ook een band opbouwen met 
scholen. Dat is een spanningsveld. We 
moeten niet te vereenzelvigd raken, dan 
zijn we geen inspecteurs meer. Tegelijk 
willen we onze samenwerking met scho-
len versterken en kennis delen. Dat vraagt 
een nieuwe manier van werken. Ik heb 
energie, openheid en creativiteit daarvoor 
en kan mensen daarin meekrijgen.’

3
Je deed de lerarenopleiding in creatieve 
vakken. Als je een portret van jezelf moet 
schetsen, hoe ziet dat er dan uit?
‘Ik schilder liever, dus ik zou beginnen 
met het mengen van kleuren. Het portret 
zou heldere tinten hebben, een ver-
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‘Ik hou van 
contrasten, dat 

brengt beweging’

5
Wanneer dacht je: ik word rijks-
ambtenaar?
‘Die gedachte is nooit in me opgekomen. 
Ik wilde niet mijn hele leven voor de 
klas staan, daar zag ik mezelf te weinig 
uit halen. Ik wilde ook geen kunstenaar 
worden, dat is me te eenzaam. Tijdens een 
stage kwam ik bij de gemeente Roterdam 
terecht. Ik was nieuwsgierig naar wie nu 
wat bepaalt bij bijvoorbeeld de bouw van 
een theater. Eerst was het belangstelling, 
later werd het gedrevenheid om ook mee 
te mogen praten en beslissen. Zo rolde ik 
de overheid binnen. Mijn omgeving vond 
het maar raar. “Zo’n stoige plek? Wat 
moet je daar nou?!” Ik heb mijn keuzes 
vaak moeten uitleggen, ook mijn overstap 
naar deze functie begrepen mensen niet 
altijd. “Jij? Met al die regeltjes? Dat is toch 
niks voor jou?” Dat is zo. Tegelijk zie ik 
de redelijkheid. Het is domweg goed om 
afspraken te maken bij wat wij belangrijk 

tekst Galiëne Gerritsen
foto Linelle Deunk
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Inkijkje in de (werk)week  
van Judith van Kranendonk, 
bestuurder  ad-interim  
Bureaus Jeugdzorg  
Haaglanden  

van
DE 

WEEK

Woensdag 29 januari
15.20 UUR

Ik ben in Hilversum voor een van mijn 
nevenfuncties: het Metropole Orkest. 
Ik ben nu nog voorziter van de Raad 
van Toezicht, maar dat stokje draag ik 
volgende maand over. We zijn heel blij 
dat we een nieuwe voorziter  hebben 
gevonden. Ik vind het niet goed dat ik 
van twee orkesten voorziter ben. Mijn 
boodschap voor de orkesten: wil je 
overleven in de huidige tijd? Maak jezelf 
onmisbaar in de  samenleving!

Donderdag 30 januari 
9.35 UUR

Naar het provinciehuis voor een be-
spreking met de gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland, een van onze 
twee subsidie verstrekkers. Het is een 
lastige tijd: de nieuwe wet op de Jeugd-
zorg gaat in per 1 januari 2015. Tot die 

tijd geldt de bestaande wet en de huidige 
regelgeving, terwijl we ons volop op die 
transitie  moeten storten. Dat leidt tot veel 
 dilemma’s.

Donderdag 30 januari
20.15 UUR

Even langs bij onze stichting Perron 07. 
Een bijzondere kinderopvang aan de 
Roggeveenstraat in Den Haag, waar ik als 
bestuurder bij betrokken ben. Perron 07 
laat zich inspireren door de pedagogische 
benadering van Reggio Emilia: het kind 
en zijn ontdekkingstocht staat centraal, 
daaromheen zijn alle activiteiten inge-
richt. Creativiteit is belangrijk. De opvang 
heet bijvoorbeeld ateliers voor kinderen. 
Het spreekt mij erg aan en ik vind het 
bijzonder dat ik hier in bestuurlijke zin 
iets kan betekenen.

Zondag 2 februari 
13.20 UUR

Ik ben lekker in het Vondelpark met mijn 
twee kleindochters: Resa van vier en 
Isabella van twee. Ze logeren dit weekend 
bij mij in Amsterdam, heel erg leuk!

Maandag 3 februari
12.10 UUR

Interessante dag. Net een familie-
netwerkberaad in Gouda achter de rug, 
waarbij mijn medewerkers van Jeugd-
zorg in gesprek gingen met ouders, 
naaste betrokkenen en professionals 
in één bepaalde zaak. Ik woon dit soort 
bijeenkomsten regelmatig bij, wil met 
eigen ogen zien of mijn medewerkers 
hun werk goed doen, zoals zij zelf zeg-
gen. Straks komt onze staatssecretaris 
Fred Teeven op bezoek. Wat is de stand 
van zaken bij de bureaus Jeugdzorg en 
met welke vernieuwingsvormen werken 
zij? Daar komt hij over praten met onze 
medewerkers.

Dinsdag 4 februari
10.00 UUR

Overleg met het bestuur van philharmonie 
zuidnederland over de mogelijkheden om 
sponsoren aan te trekken voor dit orkest, 
een fusieorkest van twee orkesten, een 
rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen 
van Halbe Zijlstra. Sinds september 2012 
ben ik als voorziter van het bestuur bij 
het orkest betrokken.
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Rode Olifant, Den Haag 
21 januari 2014, 15:48 uur

Weer een module van ABD 

APP! Enthousiast melden 

Marleen Houpt (directeur 

Wetgeving Bestuurlijke en 

Juridische Aangelegenheden, 

SZW, rechts) en Heleen Dekker 

(hoofddirecteur Bestuurlijke 

en Juridische Zaken, IenM) zich 

voor de eerste bijeenkomst 

van de ABD APPmodule 

Verandering: Beleid en Orga

nisatie. Marleen: ‘Mijn directie 

staat voor grote verander

opgaven, ik heb behoete aan 

kennis en inspiratie op dit vlak. 

Gezien mijn goede ervaringen 

met de module Financiën en 

Economie, schreef ik me graag 

in voor een volgende APP.’ 

Heleen en Marleen roemen 

de opzet van de cursussen. 

‘Deskundigen vertellen over 

het vakgebied, je leert hier van 

buitenaf naar je vak kijken en 

je leert veel van elkaar. Met 

een stuk of tien mensen, ook 

van gemeenten, dat maakt het 

leuk en spannend.’ Heleen vult 

aan: Onze speciieke functie 

– leidinggeven aan juristen 

op een departement – vraagt 

behalve om onderhoud van  

je juridische vakkennis, om  

een brede blik op alle beleids

terreinen. Ook dat aspect heet 

deze module in zich.’

APP-TIJD


