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topambtenaren, met speci-
ieke aandacht voor hart- en 
vaatziekten en leefstijl. 
Opvallend gegeven uit het 
onderzoek: de deelnemende 
topmanagers zijn optimis-
tischer over hun mentale 
itheid en werkvermogen dan 
hun daadwerkelijke gezond-
heid aangeet. Terwijl zij, zo 
blijkt, te weinig ontspanning 
nemen bij een relatief hoge 
vermoeidheid. ‘We zijn ons te 
weinig bewust van de gezond-
heidsrisico’s die we lopen’, 
schrijt oud-minister Ab Klink 
in het pamlet Blijvend in 
beweging, dat hij samen met 
Bibi de Vries samenstelde. 
‘In een samenleving waarin 
mensen langer moeten 
doorwerken neemt het belang 
van inzetbaarheid en goede 
gezondheid toe en wordt van 
mensen meer eigen regie ge-
vraagd. Het is steeds normaler 
dat je met je eigen duurzame 
inzetbaarheid bezig bent.’

RISICO’S

Waar te beginnen? We lopen, 
zo wijst de health scan onder 
TMG-managers uit, gezond-
heidsrisico’s op verschillen-
de gebieden: lichamelijke 
conditie, voeding en alcohol. 
We sporten wel, maar relatief 
te weinig intensief. Een aantal 
mensen uit de onderzochte 
groep heet een hoog BMI: 
een verstoorde energiebalans, 
omdat de energie-inname 
door voeding hoger is dan 
het energieverbruik door 
lichame lijke activiteit. Slechts 
56 procent van de onderzoch-
te groep heet een gezond 

voedingspatroon, er is sprake 
van relatief hoge cholesterol-
waarden en een relatief hoge 
alcohol consumptie.

VITALITEIT IN BEELD

Hoe moet het anders, en hoe 
houden we beter zicht op de 
vitaliteit van onze mensen? 
Nicolet Dukker is algemeen 
manager Expertisecentrum 
Organisatie & Personeel bij 
de Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk, waar de 
HRM-diensten arbeid, vitali-
teit en welzijn onder vallen. 
Zij stelt: ‘Wij gaan over de 
duurzame inzetbaarheid van 
alle medewerkers, waaronder 
de rijksoverheidsmanagers. 
Willen we hen goed aanstu-
ren, dan is het belangrijk dat 
we in beeld hebben wat hun 
noden zijn. Hoe? We werken 
met meetinstrumenten om te 
kijken hoe vitaal onze men-
sen zijn. Daarnaast hebben 
we adviseurs die de managers 
bijstaan zowel in diagnose als 
in het oplossen van proble-
men en preventie. Dat laatste 
is precies waar het om gaat 
bij duurzame inzetbaarheid: 
in een vroeg stadium met je 
mensen in gesprek zijn, zodat 
er geen problemen ontstaan.’
Algemeen geldt dat het 
goed is om het onderwerp te 
agenderen. ‘Managers zijn 
net mensen: we verwachten 
van alle medewerkers dat ze 
zelf de regie nemen voor hun 
inzetbaarheid en gezond-
heid. Het begint ermee dat 
de manager zichzelf ook de 
vragen stelt die hij zijn mede-
werker stelt.’

Marjan Hammersma (49), directeur- 
generaal Cultuur en Media (OCW) werkte 
mee aan de Management Health Scan

‘Zolang ik weet, heb ik hard gewerkt. Eerst bij 

de publieke omroep, waar ik voor mijn komst 

naar OCW hoofd Kijk en Luisteronderzoek 

was. Bij de omroep is hard werken de cultuur, 

ook door de onvermijdelijke onregelmatige 

werktijden. Maar ik had niet kunnen bevroeden 

hoe ongeloolijk hard hier in Den Haag wordt 

gewerkt. Vooral in de directeurs en TMGfunc

ties zijn de dagen lang. En zonder veel bewe

ging, dat klopt. We krijgen als TMG’ers hele 

goede ondersteuning, dat maakt het harde 

werken ook mogelijk. Maar, als gezegd, qua 

bewegen ziten wij echt in de gevarenzone. We 

verwaarlozen zo – de een meer dan de ander – 

onze fysieke conditie. Dat is echt onze valkuil.

Gelukkig kan ik redelijk goed met onze werk

cultuur omgaan. Ik haal veel energie uit mijn 

baan en ben daarbij ook veel “buiten”, in mijn 

werkveld, de cultuur en mediasector. De com

binatie van onderwerpen, maar ook de om

geving – de Hotoren en daarbuiten – maakt 

het dynamisch. Dat zorgt ervoor dat ik, naast 

het harde werken, ook goed kan ontspannen 

in het werk. Het brengt me veel energie. Ik ben 

vaak onderweg, maar het ijne is dat ik vanuit 

de auto kan werken, die tijd benut ik eiciënt. 

Daardoor hoef ik minder in het weekend aan 

de slag.’

HET KAN INTENSIEVER

‘Mijn itheid krijg ik, naast het werk zelf, vooral 

door ontspanning. Zeilen, lezen, reizen, vogels 

kijken, niet werken… Dat bewaak ik goed, die 

tijd voor ontspanning. Als ik niet aan het werk 

ben, neem ik alle tijd en ruimte om sociaal en 

sportief te ontspannen. Ik tennis en ga naar de 

sportschool of zeil in onze Valk op Loosdrecht. 

Maar het sporten kan best een tandje intensie

ver, daar neem ik door de week te weinig tijd 

voor. Volgens de statistieken kom ik  regel

matig slaap tekort, slecht voor mijn itheid. In 

het weekend slaap ik dan maar een uurtje bij. 

Noem ik mezelf vitaal? Jazeker, energiek zou ik 

zeggen. Maar de conditie kan wel wat beter.’

‘ We verwaarlozen  
onze fysieke conditie’





zoen en werd het even stil boven de jam 
en kaas. Dat memoreerde ik laatst op de 
begrafenis van mijn vader; hét moment 
dat de zakdoekjes tevoorschijn kwa-
men. Maar ach, wat zegt een credo? Ik 
kom uit de GGZ, een op de vier mensen 
kampt met een psychische stoornis. Dat 
komt niet alleen door wat je in je jeugd 
opdeed, hoor.’

4
Als jij een van de vier zou zijn, voor 
welke stoornis zou je dan aanleg kunnen 
hebben?
‘Ik heb geen aanleg voor depressies, maar 
het manische van een bipolaire stoornis 
zou wel een optie zijn. Ik werk door het 
forenzen met de NS twaalf uur op een 
dag. Ik zou stuurloos kunnen raken van 
de gedrevenheid die ik in me heb. Vorige 
week zwaaiden we iemand uit die zijn 
sporen op deze vloer heet verdiend. Van 
tevoren kwamen twee collega’s me waar-
schuwen: “Goof, maak je het niet te gek?” 
Ik kan pijnlijk doordraven, soms ten 
koste van de ander. Je zult eerder teveel 
Goof tegenkomen, dan te weinig.’

doen. Totdat ik in Marokko aan de kust 
enkele vluchten maakte. Er zat onrust 
in de lucht, drukverschillen waardoor 
je onverwacht te hard naar beneden 
kon suizen. Ik bracht het er veilig vanaf, 
maar mijn Britse compagnon raakte de 
rotsen en stierf tijdens de landing. Dat 
was de laatste keer dat ik gevlogen heb.’

7
Wat is je huidige gemoedstoestand?
‘Opgeruimd! Ik heb net een week vakan-
tie gehad in België, gewandeld en musea 
bezocht. Ik was ook bij de opening van 
een forensische psychiatrische kliniek 
in Gent, de eerste in zijn soort in België. 
Onze zuiderburen kunnen daarin nog 
het nodige leren van Nederland. Dat  
willen ze ook, bij het ontwerp is een  
Nederlands architectenbureau be-
trokken geweest en de kliniek wordt 
geëxploiteerd door Nederlanders. Ik ben 
trots om erbij betrokken te zijn.’

8
Wat vind jij belangrijk in jouw carrière?
‘Succes boeken met dat waarvoor ik sta. 
Ik wil de goede ontwikkelingen in de 
GGZ gestalte geven en dat kan vanuit 
deze positie beter dan voorheen. Tot 
vier jaar geleden trok ik als directielid 
van de brancheorganisatie vaak aan het 
kortste eind. We zagen de overheveling 
van forensische zorg van VWS naar het 
ministerie van Justitie niet ziten; toch 
gebeurde het. DJI koopt voor 700 miljoen 
euro zorg in bij 140 instellingen. Dat is de 
helt van het totale budget. Als je zoveel 
geld uitgeet aan het verminderen van 
recidive, moet je goed weten wat je doet. 
Dat is een grote verantwoordelijkheid 
waarin ik voor succes ga.’

9
Wat was jouw beste beslissing ooit?
‘Veel mensen op gelijkwaardige posities 
zouden misschien zeggen: deze carrière-
stap. Maar daarvoor zit er te veel toeval 
in mijn leven. Bovendien, ik heb meer 
functies gehad waarmee ik erg blij was 
dat ik ze kreeg. De beste beslissing die ik 
ooit nam, was het meisje te versieren dat 
nog steeds mijn vrouw is.’

1
Wat maakt dat jij luitend naar je  
werk gaat?
‘De kans dat zich vandaag een inci-
dent voordoet dat hectiek brengt in 
mijn agenda, daar hou ik van. Ik zoek 
doorgaans niet de routine van een 
behandeling, ik ben van tegenstellingen 
en onderhandelingen. Die kom je veel 
tegen als je vanuit Justitie met de zorg 
te maken hebt. Dat maakt iedere dag 
spannend.’

2
Hoe ga jij om met die spanning?
‘Neem afgelopen maand. Het EO-tele-
visieprogramma Dit is de Dag Onderzoek 
suggereerde dat tbs’ers op een gesloten 
afdeling vlees- en slagersmessen naar 
binnen gesmokkeld kregen. Dat gaf 
tumult natuurlijk. We hebben met 
particuliere instellingen afgesproken te 
sturen op resultaten, in plaats van ons 
te laten leiden door de waan van de dag 
en op processen in te grijpen. Met zo’n 
nieuwsbericht is dat een uitdaging. Ik 
reed ’s avonds met Fred Teeven richting 
Venray. Intussen had ik met de instelling 
in kwestie besproken welke maatregelen 
zij zouden trefen: honderd procent  
controle aan de poort, ook van perso-
neel, en hulp van DJI bij het doorzoeken 
van de kliniek op contrabande. Zo 
heb je een verhaal klaar waarmee de 
staats secretaris de Patiëntenraad en de 
OR goed kan inlichten en hoef je geen 
acute grote ingrepen te doen. Zoals het 
opschorten van verloven van patiënten, 
waarvan in het verleden ooit sprake 
was. Ik heb een team van mensen om 
me heen dat de druk bij deze incidenten 
goed kan verdragen. En ik vind het leuk 
standvastig te zijn in de gekozen koers.’

3
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Zuerst die Arbeit, dann den Spass. Dat leerde 
ik van mijn moeder, grootgebracht op 
een Duitse kostschool en naast mijn 
dromerige vader een nuchtere hardwer-
kende vrouw. Ze deden samen in meu-
bels. Als hij ’s ochtends aan tafel kwam, 
gaf mijn vader eerst mijn moeder een 
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‘Je zult eerder teveel 
Goof tegenkomen, 

dan te weinig’

5 
En wie is de Goof als alter ego?
‘Het gewoontemannetje. Elke zaterdag 
iets ik naar onze groenteman op de 
markt in Nijmegen, ik ben al 25 jaar 
klant. Laatst berekende ik op weg er 
naartoe dat hij aan mij al 20.000 euro 
verdiende! Ik woon ook al veertig jaar  
samen met mijn vrouw in hetzelfde 
huis. De woongroep waarin we begon-
nen is inmiddels uit elkaar gevallen. De 
rest is nog als toen.’

6
Wat was jouw jongensdroom?
‘Elk mens heet een vliegdroom – de 
wens om te kunnen vliegen. Die had ik 
als kind ook. Later heb ik het verwe-
zenlijkt door aan paragliding te gaan 

tekst Galiëne Gerritsen
foto Linelle Deunk












