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HET CIJFER Het Ambtelijke Professionaliteit Pro
gramma (ABD APP) ontwikkelde een 6e module: ‘De kracht 
van Communicatie’. Tijdens de module komen vragen aan 
bod als: ‘Hoe communiceer je (als leidinggevende) effectief in  
de context van beleidsvorming en uitvoering en bij het aan
sturen van mensen, meningen en middelen?’ ‘Hoe betrek  
je burgerperspectief vooraan in de beleidsontwikkeling?’  

En: ‘Hoe ga je slim om met incidenten en langetermijnstrategie?’
De module start op 8 oktober 2015. Interesse? Neem contact op met het 
 programmabureau van ABD APP: Postbus.ABDAPP@minbzk.nl.

6
COLOFON

DE INSPIRATIE VAN CHARLES WIJNKER

Waarom zo ingewikkeld? Dat is wat ik 
me regelmatig afvraag als ik naar regels, 

formulieren of oplossingen kijk. Drie keer 
lezen om het te kunnen begrijpen, soms 

echt niet weten wat in te vullen in een 
formulier. Het is blijkbaar heel moeilijk 

om eenvoud en begrijpelijkheid voorop te 
stellen. En dan ook nog verbazing bij niet 
naleving van regels of foutieve invulling 

van formulieren.

Het intrigeert mij waar dat nou door 
komt. Ik denk dat het te maken heeft met 

de wens volledig te willen zijn, alles te 
willen regelen en ook alle uitzonderingen 
een plek te willen geven. Vaak begint het 

met een simpele regel waar in de loop 
van de tijd of na overleg met vele partijen 
steeds meer regels bijkomen. Dus eigen

lijk is het het streven naar perfectie dat 
ons dwarszit.

Waarom zeggen we niet dat eenvoud 
één van de belangrijkste elementen van 

perfectie is? Dat lijkt simpel en eenvoudig, 
maar in de praktijk is dat veel moei

lijker dan we denken. We weten vaak te 
veel, kennen te goed alle verschillende 

aspecten en vinden het moeilijk om terug 
te gaan naar de essentie. Want ja, dan 

moeten we ook durven loslaten en kiezen 
wat we wel en niet regelen.

Waarom zouden we niet onpartijdige 
mensen erbij betrekken? Niet voor de 

inhoud, maar voor een toets op de 
eenvoud. Mensen die alleen de vraag 

beantwoorden ‘Begrijp je wat hier staat? 
Leg het dan eens uit in eigen woorden.’

Hillie Beentjes, directeur 
 Begrotingszaken/plaatsvervangend  

DG Rijksbegroting (FIN)

Twintig talentvolle vrouwen starten  
23 september met de training  Empowering 
Female Talent: van talent tot topvrouw. 
Alle departementen en grote uit
voeringsorganisaties vaardigden één 
vrouwelijk talent af. In de training van 
expertise centrum Opportunity in 
Bedrijf richten de deelnemers zich 
in vier opleidingsdagen op zowel 
persoonlijke als loopbaan
ontwikkeling. De training 
past in het streven naar 
meer  vrouwen in de 
top van de rijksdienst.

WAAROM

‘Op het eerste gezicht misschien een rare tekst als inspiratiebron,  
maar van alle vormen van kunst en cultuur raakt muziek mij het meest. 
De gedrevenheid en betrokkenheid, en pure energie spat van deze 
albumtitel (Public Enemy, 1988) af. Als mensen kunnen werken aan iets 
waar ze echt in geloven, blijken ze vaak veel meer te kunnen dan vooraf 
voor mogelijk werd gehouden. We hebben veel gedreven mensen bij de 
rijksoverheid. Als ik er aan kan bijdragen dat zij kunnen vlammen, is mijn 
dag goed. Iets meer ruimte voor Public Enemy in de publieke sector kunnen 
we goed gebruiken.’
Charles Wijnker, directeur Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische 
 Aangelegenheden (SZW)

Van talent tot  
topvrouw
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In: kamer D-1.04, ministerie van IenM,  
Plesmanweg Den Haag 

Brigit Gijsbers, directeur Maritieme Zaken (IenM)
‘Deze foto van de Rotterdamse haven laat goed zien 
waar wij als directie voor staan, met de havenactiviteiten 
bij elkaar: rokende schoorstenen van de industrie, het 
beladen van schepen. Hij hangt in de overlegkamer waar 
ik vaak besprekingen heb met mensen uit de zeevaart, 
binnenvaart of de havens. De foto is vaak aanleiding voor 
een gesprek erover. We werken hier met kunst en kleuren 
om de aard van de ruimte aan te geven. Geel geeft aan 
dat het een overlegruimte is.’

tekst Caroline Togni
foto Jurgen Huiskes
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foto’s Frank Ruiter

Healthy  
Not Healthy

Hoe gezond is onze organisatie? Hoe staat ons 
verandertraject ervoor? OCW vroeg Bureau 
 Gateway om een Health Check. Na één week lag 
de lijst aanbevelingen op de mat. Een terugblik 
met SG Hans van der Vlist en P&O-directeur 
 Oebele Tolsma.

Gateway Review geeft verandertraject OCW  
nieuwe impulsen

et is begin 2014 als 
 secretarisgeneraal Hans 
van der Vlist de tijd rijp vindt 
voor een Health Check van 

OCW. Het departement gaat onder de 
loep van  het Gateway reviewteam. Hoe 
staan we ervoor met ons organisatie
ontwikkelingstraject? wil de SG weten. 
En: wat kunnen we verbeteren? ‘Ik 
wilde de  organisatie een nieuwe impuls 
geven. Wat is er krachtiger dan ervarings
deskundigen en mensen van buiten 
mee te laten kijken? Dat is wat je met de 
Health Check doet.’

Bij zijn aantreden als SG in augustus 2011 
schreef Hans van der Vlist een visienota 
over hoe de organisatie zich zou moeten 
ontwikkelen. ‘We moesten veranderen, 
zoveel was duidelijk. Een belangrijke 
bevinding was: OCW moet sterker positie 
nemen in de netwerksamenleving.’ 

H Daarnaast concludeerde de SG dat het 
ministerie meer ‘buiten’ binnen moest 
halen.
Hans van der Vlist: ‘We zijn dit verander
traject zonder specifiek programma inge
gaan. Dat maakt het ook wat ongrijpbaar.’ 
Om te weten hoe het kerndepartement er 
nu voorstaat, koos de SG voor een onder
zoek volgens de Gateway Health Check. 
‘Ook om op zoek te gaan naar nieuwe 
impulsen voor volgende stappen in de 
gewenste organisatie verandering.’

BINNEN EEN WEEK
De Health Check bij OCW focust op het 
kerndepartement. ‘Dan praat je over 
zo’n 1000 mensen’, licht P&Odirecteur 
Oebele Tolsma toe. Samen met de SG en 
een werkgroep van interne stakeholders, 
waaronder de centrale ondernemings
raad, formuleert Tolsma een aantal 
vragen waarop zij antwoorden zoeken.
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Het team dat de Gateway Health Check 
uitvoert, bestaat uit vier collega’s van 
andere departementen. Oebele Tolsma 
is zelf Gateway Reviewer, hij weet hoe het 
in zijn werk gaat. ‘Samen ga je dit proces 
in, volgens de methode pressure cooker: 
je bedenkt wat je wilt onderzoeken; het 
reviewteam voert gesprekken met een 
selectie van medewerkers en andere 
betrokkenen; en binnen een week heb je 
het rapport op je bureau.’
‘Zo’n korte check is interessant voor je 
organisatie’, vindt Hans van der Vlist. 
‘Je zet er niet een groot onderzoek op, 
dat weer allerlei stof doet opwaaien. 
Maar krijgt op korte termijn heel gericht 
antwoord op essentiële vragen. Daarbij 
voelt het veilig, de drempel is laag.’

ONVOLDOENDE INGEDAALD
Even concreet: waar schortte het bij 
OCW vooral aan? Wat steken andere 

Bureau Gateway
Met de Health Check helpt 
Bureau Gateway het organiseren 
van een kritische reflectie op de 
ontwikkeling van een organisa
tie. Hierbij wordt gekeken naar in 
gang gezette ontwikkelingen en 
behaalde resultaten, maar vooral 
naar geplande activiteiten voor 
de doorontwikkeling. Daarmee 
vervult de Health Check een 
preventieve functie en helpende 
hand voor de opdrachtgever. 
Naast de  Health Check onder
zoekt Bureau Gateway verschil
lende fases van programma’s en 
projecten en is er een Starting Gate 
voor de beleidsfase. Momenteel 
wordt een pilot uitgevoerd met 
de Gateway Ketenscan die tot 
doel heeft de werking van ketens 
verder te helpen.
Zie voor meer informatie  
www.bureaugateway.nl.
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departementen hiervan op? Waarom is 
zo’n tussentijdse check een aanrader? 
Oebele Tolsma: ‘Voor ons stonden twee 
kernvragen voorop, daarop focusten 
we in deze check: wat is de effectiviteit 
van het personeelsbeleid gemeten naar 
de doelen die we op dat vlak stellen? 
En welke verbeterpunten en acties zijn 
nodig om hierin effectiever te zijn? 
De bevindingen uit de Health Check  
zijn nuttig, stelt Hans van der Vlist.  
‘Een eerste uitkomst is: de ingezette 
organisatieveranderingen zijn goed 
bekend bij onze medewerkers, maar  
het verhaal wordt nog erg toegeschre
ven aan de SG. Organisatiebreed is het 
onvoldoende ingedaald.’ Ook blijkt het 
lijnmanagement een sterkere rol van  
de directie P&O te verwachten. ‘Het 

OEBELE TOLSMA

‘We hebben dit 
ingezet omdat 
we willen leren 

mét onze  
mensen’

is niet dat we het oneens zijn over de 
 veranderingen die nodig zijn, maar er 
bleek behoefte aan meer ondersteu
ning’, zegt Oebele.

ANDER GELUID
OCW is inmiddels aan de slag met de aan
bevelingen die het Health Checkteam 
deed: zet je doelstellingen scherper neer; 
maak ze SMART; en vertaal ze concreet 
naar bijvoorbeeld mobiliteitsplannen en 
opleidingsplannen.
‘Zo heb ik als eerste actie na deze uitslag 
een procesbegeleider organisatie
ontwikkeling aangesteld’, vertelt Hans 
van der Vlist. ‘Daarnaast ging ik op zoek 
naar een breder commitment in de top. 
De DG’s zijn nu meer verantwoordelijk 
voor deze veranderopdracht.’ Oebele 
vult aan: ‘En dat merk je, er gaat een 
ander geluid door het departement. Het 
is veel meer het verhaal van de directeu
ren.  Vragen zijn gekanteld van “Wat is 
eigenlijk de richting?” naar: “Hoe doen 
we het?” Het is een gedeelde strategie, 
iedereen voelt zich verantwoordelijk 
voor het succes.’

RICHTING
Wat helpt, stelt Hans, is de focus. ‘Je 
weet bij zo’n Gateway Review: je krijgt 
een agenda. Dat geeft richting aan de 
 uitvoering. Ik vind het mooi dat het niet 
alleen een verhaal blijft van organisatie
ontwikkeling. Het is belangrijk dit te 
verbinden met het dagelijks werk. Het 
is goed om te zien dat in veel beleids
trajecten de samenwerking met het veld 
is gevonden.’ Hij geeft als voorbeelden 
het maatschappelijk debat over het 
 curriculum in het onderwijs en de ont
wikkeling van de visie op wetenschap en 
de bijhorende agenda.
Voor P&O ligt ook een opdracht, die 
directie moet steviger in positie komen. 
Oebele: ‘We hebben daartoe, heel 
praktisch, extra organisatieadvies
capaciteit ingezet. Daarnaast hebben 
we onze werkwijze aangepast om ons 
veel nadrukkelijker te verbinden aan de 
 OCWdirecties.’

LASTIG
Door de vlotte aanpak met eigen mede
werkers en externen die het departement 
kennen, komt de Gateway Health Check 
over als laagdrempelig. Maar kan zo’n 
boodschap toch spannend of pijnlijk 
zijn? Oebele: ‘Niet pijnlijk. Het instru
ment is erop gericht een organisatie 
verder te helpen. Met de uitkomst aan 
de slag gaan kan lastig zijn. Iedereen 
binnen mijn directie is overtuigd van de 
nieuwe manier van werken. Maar hoe 
dan, daar worstelen we mee. Vandaar de 
versterking van organisatieadvies.’ De 
SG is stellig. ‘Als leidinggevende moet je 
kunnen omgaan met dit soort proces
sen. Je onderzoekt met een doel: dat er 
dingen boven tafel komen die je kunt 
verbeteren. Daar is niks engs aan; je bent 
er juist naar op zoek. We hebben dit inge
zet omdat we willen leren en verbeteren 
mét onze mensen.’

HANS VAN DER VLIST

‘Zo’n check,  
daar is niks engs 

aan; je bent 
op zoek naar 
 verbetering’
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Jan Hendrik Dronkers is sinds januari 2010 
directeur-generaal van Rijkswaterstaat.  
Wat speelt hier? Aan tafel!

‘Leiderschap moet je niet te gewichtig maken’

DGaan tafel
tekst Rody van der Pols
foto Jurgen Huiskes

verbeteren. Daarom heb ik gezegd: we 
gaan beide doen, bezuinigen én verbe
teren. Ambitieus, maar ik geloof dat je 
zo’n uitdaging alleen tot een goed einde 
brengt als je mensen weet te inspireren. 
Die inspiratie komt er als je medewerkers 
doelen stelt waarvan ze geloven dat die tot 
een betere organisatie leiden.’

DIENEND LEIDERSCHAP
‘Tijdens mijn eerste rondjes door de 
organisatie vroeg ik leidinggevenden: hoe 
vaak zijn jullie echt op de werkvloer? Veel 
kwamen niet verder dan twee dagen in de 
week. Te weinig, vind ik, dan ben je eigen
lijk geen baas. Want een manager moet in 
de eerste plaats zorgen dat medewerkers 
hun werk goed kunnen doen. Gewichtiger 
moet je het niet maken. Daarom zijn we 
bezig met een cultuuromslag richting 
‘dienend leiderschap.’ Overigens niet te 
verwarren met ‘zacht leiderschap’, want 
een rotte appel moet er nog steeds uit. 
Zelf probeer ik het goede voorbeeld te 
 geven door bij alle afspraken in mijn 
agenda de vraag te stellen: dragen ze bij 
aan onze operationele doelen? Zo niet, 
dan schrap ik ze. Het levert je niet altijd 
credits op, maar die tijd kan ik echt beter 
besteden aan een werkbezoek.’

IDEEËNCOÖPERATIE
‘We deden binnen de organisatie een 
oproep voor ideeën om werkprocessen 
te verbeteren. De werkvloer barst van de 
creativiteit, maar die wordt vaak door het 
management afgestopt. Onlangs hadden 
we de vijftienhonderdste aanmelding 
voor deze Ideeëncoöperatie: een mede
werkster had uitgedokterd hoe we met 
minder watermonsters toekunnen door 
de monsters een week langer te bewaren, 
waarna we nog steeds een betrouwbare 
analyse kunnen doen. Dat levert een 
besparing op, waarmee we weer andere 
ideeën kunnen financieren.’

GEZONDE STAD
‘Ik weet nog goed dat een collega bij een 
wethouder kwam en over de ‘gezonde 
stad’ begon. Die wethouder barste los: 
“Gezonde stad? Jullie zijn toch van het 
verkeer en al die vervuiling?” Dan moet je 
wel even uitleggen dat duurzaamheid en 
gezondheid er tegenwoordig bij hoort. 
Het heeft ons werk er alleen maar interes
santer op gemaakt, je moet je besluit
vorming veel breder afwegen. Dat levert 
rijkere, meer geïntegreerde oplossingen 
op. Een grote verbetering dus.’

TOEKOMST
‘Van slimme, technische oplossingen kan 
ik echt genieten. Neem de Afsluitdijk waar 
we nu proberen energie op te wekken 
uit de getijdenwerking en de mix van 
zout en zoet water. Een dijk wordt zo een 
multifunctioneel object: voor veiligheid, 
vervoer, energie, ecologie en recreatie. 

Die kant gaan we steeds meer op. De 
circulaire economie, zelfrijdende auto’s. 
Met techniek kunnen we de wereld nog 
een stuk mooier maken. Als we maar 

willen met z’n allen.’

HOOGMOEDSWAANZIN
‘Ik wilde eigenlijk dokter worden. Dat je 
door een technische ingreep kunt bijdra
gen aan iemands welzijn: die combinatie 
van mens en techniek heeft me altijd 
aangesproken. Maar ik werd uitgeloot, 
koos voor de techniek en kwam zo begin 
jaren tachtig als tekenaar bij RWS terecht. 
Voor een jaartje, dacht ik. Als ik toen had 
gezegd dat ik ooit DG zou worden, hadden 
ze me verwijderd wegens hoogmoeds
waanzin. Maar zo is het gelopen. En ik kan 
je zeggen: het is in deze functie verrekte 
handig om laag in de organisatie te zijn 
begonnen. Je hoeft minder te steunen op 
indrukken van anderen, omdat je het ook 
zelf hebt ervaren. Je moet daarnaast open 
blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen 
en andere omgevingen.’

HET HAAGSE
‘Mijn periode als plaatsvervangend DG 
Mobiliteit bij het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat was heel leerzaam. Samen 
met minister Eurlings werkte ik aan de 
kilometerheffing, een spannend traject. 
Je ziet hoe besluitvorming werkt, in het 
parlement, maar ook tussen ministers. 
Het onderstreepte voor mij het belang om 
je bij alles te blijven afvragen wat het voor 
mensen betekent. Het is makkelijk om je 
in het Haagse te verliezen.’

REORGANISEREN
‘Toen ik hier kwam en een bezuinigings
operatie moest doorvoeren, vroeg ik me 
af: wat had ik gedaan als ik niet moest 
bezuinigen? Dan wilde ik de organisatie 
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Roald Lapperre (45), directeur 
 Algemeen Waterbeleid en Veilig-
heid en plaatsvervangend directeur- 
generaal Ruimte en Water (IenM)
‘Mijn plek hier voelt al vertrouwd 
na toch een grote overgang: nieuwe 
mensen, een nieuwe directie. Het was al 
met al best een klus, deze directeuren
carrousel waarin vier directeuren van 
twee departementen gingen draaien. 
Een fikse puzzel, waarin rekening moest 
worden gehouden met persoonlijke 
belangstelling, ontwikkeldoelen, het 
organisatiebelang en  continuïteit. Een 
zorgvuldige carrousel vraagt discretie en 
flexibiliteit. In ons geval was de rol van 
de MDadviseurs cruciaal. Zij voerden de 
gesprekken en kwamen uiteindelijk tot 
deze match.’

MOOIE EXTRA DIMENSIE
‘Het was tijd. Ik had het gevoel dat het 
nu goed en gezond zou zijn om over te 
stappen naar een ander departement. 
IenM spreekt me aan: net als landbouw 
en natuur bepalen water en ruimte de 
leefbaarheid en het aangezicht van 
Nederland. Maar waterveiligheid is 
geen vanzelfsprekendheid. Die inhoud 
gecombineerd met de bestuurlijk 
complexe omgeving van waterschap
pen, provincies en rijk, maakt deze 
functie interessant. Continu kijken en 
bepalen we wat er beter en anders kan. 
Je doet het samen.
De dynamiek is anders. Bij Agro en 
 Natuur was ik inhoudelijk en beleids
matig met onderwerpen als land
bouw en voedselproductie bezig, in 
de rol van de overheid die kaders stelt 

abdblad no.3/2015
tekst Caroline Togni
illustratie Mireille Schaap

Maatwerk in mobiliteit
Er was enig gesleutel voor nodig, maar de banenruil tussen Roel en Roald  
lukte. De directeurencarrousel bij EZ bood kansen voor de overstap van  
beide directeuren. 

‘Veranderen werpt je terug  
op jezelf. Heel gezond’

en faciliteert. Voor waterveiligheid ligt 
dat anders. Waar de overheid zelf geen 
voedsel produceert, zijn we wel direct 
verantwoordelijk voor de aanleg van 
dijken. Dat Nederland droge voeten 
houdt is een kerntaak van de overheid. 
En urgent in een land waar 60 procent 
van het grondoppervlak overstromings
gevoelig is. Ik koos heel specifiek voor 
deze plek vanwege de combinatie van 
ruimte en water. Dit directoraatgene
raal is bijzonder, als fusieDG gevormd 
uit Ruimte (VROM) en Water (Verkeer 
en Waterstaat). Ook na vier jaar merk je 
nog de verschillen tussen de twee. En 
dat mag: ik vind het erg waardevol, die 
ervaringen van een andere manier van 
werken en verschillende manieren van 
kijken. Ook dat maakt dit fusieDG inte
ressant. In mijn rol als plaatsvervangend 
DG vind ik het leuk om bij te dragen aan 
de samenhang en de verbinding tussen 

de verschillende directies, en die ruimte 
krijg ik. Daarnaast denk je in die rol ook 
mee over organisatieontwikkeling en 
het bredere HRMbeleid. Dat geeft een 
mooie extra dimensie aan mijn werk.
Mobiliteit in een ruil als deze werpt je 
terug op jezelf. Niets is meer vanzelf
sprekend. Heel gezond! Je hebt nauwe
lijks meer routineklussen, wordt 
ge dwongen met een nieuwe blik naar 
 onbekende zaken te kijken. Flexibel 
 omgaan met functies spreekt mij aan. 
Mobiliteit begint met de wens van  degene 
die iets anders wil. Als dat matcht met de 
wens van de beslisser op die specifieke 
plek, is het kwalitatieve mobiliteit. De 
carrousel was er, niets moest. Maar zo 
kwam het mooi bij elkaar. Vergeet niet 
dat ook de betrokken SG’s deze ruil 
 hebben gestimuleerd. Zij hebben óók de 
overtuiging dat dit voor hun organisaties 
een mooi mobiliteitsmodel is.’
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Roel Feringa (61), directeur Natuur  
en Biodiversiteit (EZ)
‘Hoe mooi kan het gaan. De een wil 
 switchen naar een ander departement,  
de ander wil graag van EZ naar Water.  
Dan biedt het moment van de 
directeuren carrousel bij EZ uitkomst: we 
ruilen. Goed, zo simpel als dat nu klinkt, 
is het natuurlijk niet. Maar hier begint 
het mee, dat er ruimte en gelegenheid is. 
Dan moet het vervolgens wel matchen: 
de betrokken directeuren moeten pas
sen op die plek. Dit soort switches mag 
wat mij betreft meer regel dan uitzon
dering worden. Op een moment dat je 
zo’n mooie combinatie kunt maken, 

‘Nog één keer het diepe in’
moet je ervoor gaan. Het gaat niet 
vanzelf, je hebt hier eigen verantwoor
delijkheid.
De overstap kwam voor mij op het per
fecte moment. Een belangrijke fase van 
het Deltaprogramma was afgerond, ik 
kon uitkijken naar iets nieuws: een laat
ste grote klus vóór mijn pensionering. 
Ik wilde iets heel anders doen. Niet op 
routine uitfietsen maar me nog één keer 
in het diepe storten van nieuwe thema’s 
en een ander departement.
Het meest ingewikkelde aan het hele 
proces vond ik die vraag: wat wil ik nog? 
Dat had ik niet in één keer scherp. Hoe 
kan ik een goede invulling geven aan die 

laatste pakweg vier jaar? En wat biedt 
het mij nog? Ik wil toegevoegde waarde 
leveren. Maar het moet ook gewoon 
leuk zijn. Geen pretpakket, maar met 
bezieling werken aan inhoud die bij je 
past, met een mooi team medewerkers 
om je heen.’

NIEUWE MATERIE
‘Als wensen van directeuren goed in 
beeld zijn bij hun adviseurs, kun je 
 toewerken naar een ruil als deze. Ik 
hoorde van de carrousel bij EZ en dat 
een van de directeuren graag naar het 
DG Water Ruimte en Water kwam. Dat 
gaf ruimte bij EZ voor een directeur van 
buiten. Mijn nieuwe directie, Natuur en 
Biodiversiteit, gaat over een maatschap
pelijk belangrijk onderwerp waarover 
partijen het niet per definitie met 
elkaar eens zijn. Dat spreekt mij aan: 
manoeuvreren tussen de natuurmensen 
en de economen. Ik sta daartussen als 
econoom met hart voor de wensen van 
de natuursector. 
Het triggert mij in deze nieuwe baan dat 
ik weer het diepe in moet. Ik ben even 
het domste jongetje van de klas. Mijn 
mensen praten me bij, ik moet me de 
nieuwe materie weer inhoudelijk eigen 
maken. En dat vind ik leuk. Sowieso 
is een ander departement boeiend. 
Er is hier recent veel veranderd: een 
 decentralisatie waardoor 40 procent  
van de mensen weg is; daarnaast zijn 
natuur onderdelen samengevoegd.
Mis ik het gevoel van status nu ik in mijn 
nieuwe functie geen plaatsvervangend 
DG meer ben? Nee. Ik kwam tot het 
inzicht dat die rol me in deze fase niet 
zo veel opleverde, behalve dat het extra 
druk gaf. Als ik moet kiezen, ga ik voor 
nieuwe inhoud boven status, daar wil 
ik mijn tijd en energie in steken. Ik heb 
goed nagedacht over wat ik nog wilde. 
Iets anders, iets waarvoor ik kan gaan. 
Dit is mijn tent, hier bouw ik aan en daar 
voel ik me wel bij.’

Betrokken MD-adviseurs
MDadviseurs Esmeralda Madeira (IenM) en Mona Kleinmeulman (EZ) waren nauw betrokken bij de banenruil van Roel 
 Feringa en Roald Lapperre. Esmeralda: ‘We kunnen zeer tevreden zijn over de mooie uitkomst. Jobruil en carrousels dragen  
bij aan bevordering van mobiliteit voor managers, zeker in een krappe arbeidsmarkt.’ Het was een flinke puzzel voor de  
MDadviseurs’, vertelt Esmeralda. ‘We moesten schakelen op meerdere niveaus en een goede inschatting maken van de 
juiste timing. Een mooie uitdaging: dit is waar MD over gaat!’
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Ik realiseerde me eens te meer wat 
het plaatsen van een windmolenpark 
betekent voor de gemeenschap waarin 
mensen soms al generaties lang wonen 
en werken.’

3
Lig je wel eens wakker van je werk?
‘Inhoudelijke kwesties houden me niet 
uit mijn slaap, menselijk leed wel. Dit 
was heftig. Ik heb het ook met  collega’s 
gedeeld tijdens onze “Keek op de 
week”, een wekelijkse oploop met mijn 
directie. We bespraken hoe belangrijk 
het is om in een vroeg stadium eerst te 
luisteren en dan pas te spreken en te 
beslissen.’

 

4
Hoe relativeer jij?
‘Door erover te praten. Na het werk
bezoek in Drenthe reed ik eerst langs 
mijn ouders in Assen. Mijn vader was 
vroeger burgemeester. Hij hoorde me 
aan en snapte precies wat ik bedoelde. 
Thuis vertelde ik het hele verhaal ook 
aan mijn vrouw. Niet zozeer de inhoud, 
wel de menselijke kant. Dat helpt me 
vaker. Als ik mezelf hoor praten, de 
zinnen hoor formuleren, zet ik het op 
een rijtje en wordt het behapbaar. Soms 
zie ik de zaken té scherp. Dan stel ik an
deren de vraag: wat vinden wij hiervan? 
Ook dat relativeert.’

5
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Het draait om de gemeente – lees: 
de mensen. Zo stond mijn vader als 
burgemeester in zijn ambt. Aan tafel 
gingen de gesprekken altijd over de 
gemeente, echt elke dag. Ik groeide 

op in Bedum, middenin het huidige 
aardbevingsgebied. Toen ik begin dit 
jaar – nog in mijn vorige baan als 
directeur Bouwen bij BZK – op werk
bezoek ging naar  Groningen, belde mijn 
vader me de avond ervoor op. Hij klonk 
bezorgd. “Het is er nu anders dan toen 
wij er nog woonden, de mensen zijn zo 
boos. Kijk je wel een beetje uit?” Dat is 
liefde, en het klopt ook bij wat hij altijd 
uitstraalde met zijn werk: het is niet 
vrijblijvend wat je doet. Overigens hielp 
het wel dat ik zijn achternaam draag. 
Smallenbroek, die kenden de mensen in 
 Groningen nog. Het feit dat ik de streek 
ken, de cultuur snap en de taal een 
beetje spreek, hielp het ijs te breken.  
Dat heb ik aan mijn ouders te danken.’

6 
Wat was de moeilijkste beslissing in  
de afgelopen twee jaar?
‘Om weg te gaan bij BZK en afstand te 
nemen van de bouwwereld en de men
sen daar. Het is een ingewikkeld terrein 
waar veel in beweging is. Maar waar het 
tegelijkertijd vaak tot zoveel mooie en 
zichtbare resultaten leidt. Ik heb er een 
goede tijd gehad, daar kijk ik met veel 
plezier op terug. Maar ik had ook zin om 
iets anders te gaan doen. De overstap 
naar Economische Zaken was geen 
verkeerde beslissing.’

7
Welk verschil wil jij maken op dit 
 departement?
‘Het ministerie van Economische Zaken 
wordt het ministerie van Energie
transitie, een transitie naar een volledig 
duurzame en CO2neutrale voorziening 
in 2050. Daarvoor moet veel gebeuren, 
bij marktpartijen, bij burgers én bij de 
overheid, nationaal en internationaal. 
Ik wil daaraan werken met mensen 
binnen de energiesector én met buiten
staanders. Belemmeringen die de 
transitie in de weg staan, bijvoorbeeld 
vanuit wet en regelgeving, willen we zo 
veel mogelijk wegnemen zodat inno
vaties ruimte krijgen. Dat lukt alleen in 
samenwerking met anderen.’ 

1
Met welke stemming zit jij op dit 
 moment hier aan tafel?
‘Ik heb net mijn honderdste dag bij 
het ministerie van Economische Zaken 
 gehad. Dat is een vast moment waarop 
de consultant van Bureau ABD infor
meert hoe het gaat. Eigenlijk ben ik nog 
niet toe aan conclusies trekken, ik zit 
nog een beetje in de fase van verwonde
ring. Hoe lopen dingen, waarom doen 
we dit zo, kan het anders? Die vragen 
stel ik bijna dagelijks. Ik ben geen Louis 
van Gaal die uitroept: “De voorganger 
deugde niet, ik wil nieuwe spelers.” 
Maar ik heb wel de veranderopdracht 
om het energiebeleid beter te laten 
aansluiten bij mensen in hun directe 
omgeving. Anders gezegd: hoe zorgen 
we ervoor dat de discussie over energie 
en transitie waarmee iedere Neder
lander in de toekomst te maken krijgt, 
weer wat rustiger en feitelijk wordt?  
Dat houdt me bezig.’

 2
Wat zou het begin van een antwoord 
kunnen zijn op die vraag?
‘We komen niet weg met technische 
antwoorden in de sfeer van: “Dit is 
het beleid, zo pakken we het aan.” Die 
reactie draagt te veel een Haagse geur en 
geeft geen antwoord op de maatschap
pelijke vragen die leven. We moeten 
proberen een antwoord samen met an
dere partijen te geven. Neem Drenthe. 
Vlak voor de zomer was ik met minister 
Henk Kamp in Tweede Exloërmond om 
met bewoners te praten over de voor
nemens voor een groot windmolen
park. Het was een emotionele bijeen
komst. Nadat de minister vertrok vroeg 
ik de aanwezigen wat ze van het gesprek 
vonden. Dat doe ik vaker, zo hoor je wat 
er echt speelt. Ik zie het gezicht van de 
voorzitter van de plaatselijke belangen
vereniging nog voor me. Die vertelde 
dat hij thuis de telefoon niet meer durft 
op te nemen. “Ben jij wel tegen die 
windmolens?”, vragen ze hem steevast. 
De kwestie verdeelt de plaatselijke be
volking in twee kampen, in het dorp en 
zelfs in gezinnen is het een splijtzwam. 
Dat hield me bezig onderweg naar huis. 

‘Soms zie ik  
zaken té scherp.  

Dan stel ik anderen  
de vraag: wat vinden 

wij hiervan?’

tekst Galiëne Gerritsen 
foto Linelle Deunk
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Financiën
JAN IJZERMAN 
functie: directeur Directe Belastingen
per: 1 juli 2015
was: plv. directeur Grote 
 Ondernemingen

SZW
NICOLET DUKKER 
functie: directeur Rijksschoonmaak-
organisatie
per: 1 juli 2015
was: directeur Expertisecentrum 
 Organisatie en Personeel bij BZK

nationaal coördinator 
GroninGen
ANNELIES PLEYTE 
functie: directeur Den Haag
per: 1 augustus 2015 
was: politiek adviseur minister-
president

ienM
LIDEWIJDE ONGERING 
functie: secretaris-generaal
per: 15 juni 2015 
was: directeur-generaal  
Bereikbaarheid

Financiën
SIMONE BOITELLE 
functie: directeur Communicatie
per: 1 juli 2015 
was: internationaal woordvoerder 
Financiën en Eurogroep/wnd.  
directeur Communicatie

aZ
HENK KORVINUS 
functie: raadadviseur Veiligheid  
en Recht
per: 25 mei 2015 
was: hoofdofficier van justitie 
 Arrondissementsparket Den Haag

nationale beWeG
WijZerinGSdienSt
BART VAN DEN BERG 
functie: directeur 
per: 10 augustus 2015
was: directeur Bedrijfsvoering bij 
 Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

WetenSchappelijke raad 
voor het reGerinGSbeleid
FRANS BROM 
functie: secretaris/directeur
per: 15 augustus 2015 
was: hoofd Technology Assessment 
Rathenau Instituut

venj
HANS LEENDERS 
functie: directeur Control,  
Bedrijfsvoering en Juridische Zaken
per: 1 augustus 2015 
was: interim-directeur CBJ

eZ
ALDRIK GIERVELD 
functie: directeur Europees Landbouw-  
en Visserijbeleid en Voedselzekerheid, 
tevens plv. directeur-generaal Agro  
en Natuur
per: 1 juli 2015 
was: ambassadeur in Jemen bij BZ

venj
ERIC BEZEM 
functie: directeur Financieel 
 Economische Zaken
per: 29 juni 2015 
was: plv. directeur Openbaar Vervoer  
en Spoor bij IenM

ocW
JACQUELINE PRINS 
functie: directeur Emancipatie
per: 16 augustus 2015 
was: plv. directeur Telecommarkt  
bij EZ

nctv
HP SCHREINEMACHERS 
functie: directeur Analyse en Strategie
per: 17 augustus 2015 
was: ambassaderaad voor Justitie  
en BZK in Washington DC

autoriteit conSuMent  
en Markt
FREEK KEPPELS 
functie: directeur Bestuur, Beleid en 
Communicatie
per: 10 augustus 2015 
was: hoofd Marktgedrag en  
Effecten verkeer bij Financiën

nederlandSe 
 ZorGautoriteit
RENÉ JANSEN 
functie: lid Raad van Bestuur 
per: 1 augustus 2015 
was: bestuursadviseur Twynstra Gudde

venj
GERRY TER HUURNE 
functie: hoofd sector Privaatrecht
per: 1 juli 2015
was: directeur programma Kwaliteit  
en Innovatie rechtspraak

autoriteit conSuMent  
en Markt
MICHIEL DENKERS 
functie: directeur Mededinging
per: 15 juli 2015 
was: hoofd afdelingen Toezicht 
 Klantbelang Centraal en Risicoanalyse 
bij ACM

inSpectie SZW
RITS DE BOER 
functie: directeur Analyse, 
 Programmering en Signalering
per: 15 juli 2015 
was: directeur Re-integratie en 
Participatie

rijkSWaterStaat
MONIQUE SMEIJERS 
functie: hoofdingenieur-directeur 
modernisering Kustwacht
per: 10 juli 2015 
was: algemeen directeur Corporate  
Dienst 

rijkSdienSt voor 
 onderneMend nederland
RENÉ VAN DER BURG 
functie: directeur Kernprocessen EU  
en Klantcontact en Gegevens
per: 1 augustus 2015 
was: wnd. directeur Kernprocessen EU 
en Klantcontact en Gegevens

autoriteit nucleaire 
veiliGheid en StralinGS
beScherMinG
MARCO BRUGMANS 
functie: directielid/beoogd bestuurslid
per: 1 september 2015 
was: directeur/bestuurder stichting 
VeiligheidNL

abdblad no.3/2015



tekst Rody van der Pols
foto Jurgen Huiskes

Een interessante overstap uit ‘Wie, wat, waar’ uitgelicht.  
Dit keer: Marco Brugmans, per 1 september directielid en 
beoogd bestuurslid bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid  

en Stralingsbescherming (ANVS).

Van Stichting VeiligheidNL naar de Autoriteit Nucleaire  
Veiligheid en Stralingsbescherming. Waarom ben jij de uitverkoren 

kandidaat voor deze functie?
‘Dat is een vraag voor de selectiecommissie, maar 

ongetwijfeld speelde de combinatie van mijn bestuurlijke 
ervaring bij VeiligheidNL en mijn achtergrond als stralings
onderzoeker en deskundige een rol. Ik maak straks deel uit 

van een tweehoofdige directie, samen met Jan van den 
Heuvel die afgelopen februari als kwartiermaker aan de slag 
ging. Jan heeft een juridische achtergrond, ik ben gepromo

veerd fysicus. Zo vullen we elkaar goed aan.’

Op welke manier komt stralingskennis van pas?
‘Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming waarover de 

ANVS gaat, is een uiterst specialistisch werkterrein. Een 
goed bestuurder hoeft zeker niet tot op detailniveau 

ingevoerd te zijn – daarvoor hebben we onze specialisten –  
maar het is wenselijk als hij het jargon begrijpt, het 

kennisdomein overziet en de ontwikkelingen volgt.’

Waarom wordt een wetenschapper bestuurder?
‘Als wetenschapper werd ik gedreven door nieuwsgierig
heid, als bestuurder is dat niet anders. Ik wil graag weten 

hoe het zit en wat er speelt om goede besluiten te kunnen 
nemen en ik heb er plezier in complexe vraagstukken op te 

lossen. Het mooie van bestuurswerk is dat je het samen 
met inhoudelijk deskundigen doet. Die wetenschappe

lijke achtergrond is daarvoor een prima basis.’

Waar heb je vooral zin in?
‘Om een nieuwe autoriteit te helpen smeden uit 

bestaande organisatieonderdelen. In Nederland waren 
de overheidstaken rondom nucleaire activiteiten en 

stralingstoepassingen nog niet ondergebracht bij één 
autoriteit, zoals internationale regelgeving voorschrijft. 

Door de Nucleair Security Summit is dat proces in een 
stroomversnelling geraakt. Sinds begin dit jaar zitten de 
Haagse deskundigen op dit terrein onder één dak en in 

2016 gaat de ANVS verder als zelfstandig bestuurs orgaan. 
Mooi om te mogen bijdragen aan een nieuwe 

organisatie met een belangrijke opdracht: zorgen dat 
de nucleaire en stralingssector in Nederland continu 

veiliger wordt.’

TOPTransfer
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Financiën
HANS LEIJTENS
functie: directeur-generaal 
 Belastingdienst
per: 1 november 2015
was: commandant Koninklijke 
 Marechaussee bij Defensie

planbureau voor  
de leeFoMGevinG
HANS MOMMAAS
functie: algemeen directeur
per: 1 november 2015 
was: hoogleraar Tilburg University

deFenSie
MICHAEL BELTMAN
functie: directeur Begrotingszaken bij de 
hoofddirectie Financiën en Control/plv. 
hoofddirecteur Financiën en Control
per: medio oktober 2015
was: directeur Financiën & Control  
Commando Dienstencentra

deFenSie
EUGENIE DE SCHIPPER
functie: directeur Financiën & Control 
Commando Dienstencentra
per: medio oktober 2015
was: directeur Begrotingszaken bij de 
hoofddirectie Financiën en Control/plv. 
hoofddirecteur Financiën en Control

alGeMene rekenkaMer
KATINKA KNOOP 
functie: directeur Staf
per: 21 september 2015 
was: programmamanager Nieuwbouw 
gerechtsgebouw Breda

SZW
CHRISTIEN BRONDA 
functie: directeur Participatie  
en Decentrale Voorzieningen
per: 15 september 2015 
was: directeur Basisinformatie 
gemeente Amsterdam

rijkSWaterStaat
BERT PONT 
functie: directeur Bedrijfsvoering RWS 
Zuid-Nederland
per: 14 september 2015 
was: adjunct-directeur Strategie,  
Beleid en Verantwoording Erasmus 
Medisch Centrum

np
ERIK DE VRIES 
functie: directeur Korpsstaf
per: 1 augustus 2015 
was: hoofd Eenheidsstaf Eenheid 
Rotterdam

deFenSie
FRISO VERSLUIJS 
functie: directeur Juridische Zaken
per: 1 oktober 2015 
was: hoofd Juridische en  
Algemene Zaken bij VenJ

rtl nieuWS
STEPHAN KOOLE 
functie: chef politieke redactie 
per: 1 augustus 2015 
was: directeur Communicatie bij VWS

GeMeente den haaG
KOEN DE SNOO 
functie: loco-gemeentesecretaris, tevens 
directeur Concern bedrijfsvoering
per: 1 september 2015 
was: directeur Duurzaamheid  
bij IenM

GeMeente rotterdaM
ELLY VAN KOOTEN 
functie: directeur Publieke Gezondheid
per: 1 september 2015 
was: directeur Maatschappelijke 
Ondersteuning bij VWS

Schiphol Group
WILMA VAN DIJK 
functie: sr. manager directie Safety, 
Security en Environment
per: 1 oktober 2015 
was: plv. NCTV en directeur  
Cyber Security

pWn
JOKE CUPERUS 
functie: directeur drinkwaterbedrijf 
PWN
per: 1 november 2015 
was: hoofdingenieur-directeur 
 Oost-Nederland bij RWS

np
MARIEKE NELL 
functie: hoofd Bedrijfsvoering Eenheid 
Noord-Nederland
per: 1 augustus 2015 
was: directeur Bedrijfsvoering IV-keten  
bij de Belastingdienst

np
PEIJE DE MEIJ 
functie: directeur Operatiën
per: 1 augustus 2015 
was: kwartiermaker directie Operatiën

ienM
HANNIE VLUG 
functie: directeur Duurzaamheid
per: 14 september 2015 
was: directeur Arbeidsverhoudingen 
bij SZW

rijkSWaterStaat
FRANK SCHROVER 
functie: algemeen directeur  
Corporate Dienst
per: 1 oktober 2015 
was: directeur Netwerkmanagement 
Zuid-Nederland 

Het Rijk uit

Nationale Politie

ienM
MARK FREQUIN 
functie: directeur-generaal 
 Bereikbaarheid
per: 1 september 2015 
was: directeur-generaal Wonen  
en Bouwen bij BZK

Actuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie
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15tekst  Fieke Walgreen
foto  IND

‘Wij ambtenaren zijn 
vooral gericht op 
tekst en inhoud, 

terwijl 80 procent van commu
nicatie nonverbaal is. Van deze 

waardevolle communicatievormen en 
signalen kunnen we veel leren: lichaams
houding, mimiek en stemgebruik. In de 
lezing van psycholoog Job Boersma over 
microexpressie leerden we hoe je iemands 
werkelijke emotie kunt “lezen”. Wie wil dat 
nu niet? De psycholoog sprak tijdens de 
afsluiting van een module van het ABD 
Kandidatenprogramma afgelopen juli. Hij 
liet zien dat je emoties als blijheid en angst 
van het gezicht kunt aflezen, ook als diegene 
die emotie het liefst niet laat zien. Het blijkt 
dat je je werkelijke emotie de eerste fractie 
van een seconde (1/5) niet kunt verbergen.
Deze kennis geeft waardevol inzicht in de 
omgang met mensen. Door de lezing ben 

ik me meer bewust van deze nonverbale 
 communicatie. Als ik denk dat iemand 
iets anders zegt dan dat hij of zij voelt, zie 
en toets ik dat nu makkelijker door iets te 
 zeggen als: “Ik heb het idee dat je nog aan 
iets anders denkt, klopt dat?” Of: “Ik heb  
het idee dat u niet overtuigd bent?”
Vooral de hilarische filmbeelden maakten 
de lezing tot een luchtige afsluiting  
van drie intensieve dagen Kandidaten
programma. Het mooiste beeld vond ik 
een bijeenkomst waarin president Obama 
spreekt voor een grote zaal. Vriendelijke, 
warme woorden, totdat iemand in de zaal 
een vraag stelt. Dan zie je – Boersma zet  
het beeld even stil – in een fractie van een 
seconde de minachting op het gezicht van 
Obama. Zijn antwoord is even vriendelijk  
en aardig, maar de oplettende kijker ziet  
ook hoe de president écht over deze vraag 
denkt.’

Lezen, 
 leren &
luisteren

Sascha Overbeek,  
plv. directeur klant

directie Regulier 
Verblijf en Neder

landerschap bij de 
IND let sinds de lezing 
van Job Boersma nog 
meer op nonverbale 

communicatie.

Van Den Haag naar Panama
Mijn loopbaanstaptekst  Rody van der Pols

foto Jurgen Huiskes

Van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar 
de ambassade van Panama: het is een logischer 
carrière stap dan het lijkt, legt Dirk Janssen uit.

Met zijn aantreden per 1 augustus is 
Dirk Janssen pas de tweede Neder
landse ambassadeur in Panama. 

‘Nederland opende hier vier jaar geleden 
voor het eerst een ambassade’, vertelt hij. ‘De 
aanleiding is het groeiende economische 
belang van Panama voor Nederland. Panama 
is door het kanaal en luchthaven Tocumen, 
een belangrijke hub in LatijnsAmerika. 
Daarom zitten er veel Neder landse bedrijven. 
Ook zijn er kansen voor Nederlandse on
dernemers, onder andere bij de aanleg van 
infrastructuur, waterbouw en scheepsbouw. 
Wij proberen te helpen bij het verzilveren 
daarvan.’
Hier ligt ook de reden dat de overstap van 
Dirk Janssen logischer is dan hij op het 
eerste gezicht lijkt. Gedurende zijn carrière 
bij Economische  Zaken en tot voor kort als 
directeur Beleid, Bestuur en Communicatie 
bij ACM hield hij zich in de eerste plaats bezig 
met economische vraagstukken, vooral op 

het vlak van marktordering, regulering en 
mededinging. ‘Ik heb altijd geopereerd op 
het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Die 
achtergrond komt in Panama goed van pas.’
Met zijn aanstelling als ambassadeur komt 
een droom uit, vertelt Dirk. ‘Van jongs af aan 
wilde ik ooit in het buitenland wonen en 
werken.’ Toen hij hoorde van de uitwisseling 
tussen de ABD en Buitenlandse Zaken greep 
Dirk zijn kans. Hij ziet de inniger samen
werking als een goede stap ter bestrijding 
van Haagse verkokering. ‘ABD’ers brengen 
nieuwe ervaringen en achtergronden in de 
diplomatie; BZ’ers versterken het internatio
nale perspectief van andere departementen.’
Neemt niet weg dat Dirk Janssen zich veel 
nieuwe zaken eigen moet maken en daarom 
een intensief inwerkprogramma volgt. 
‘Het is zo’n divers pakket aan taken en 
onder werpen. Denk aan de relaties met de 
Caraïbische landen van het Koninkrijk. Maar 
je krijgt ook te maken met zaken als mensen 
en drugssmokkel.’ Ook moest hij in korte tijd 
Spaans leren. ‘Eén voordeel: mijn vrouw is 
opgegroeid in Spanje.’ Lachend: ‘Zij kan mij 
helpen als dat nodig is.’

abdblad no.3/2015
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Alex Vermeulen werpt 
nog een laatste blik op de 
 schilderingen in de Oranjezaal 
van Paleis Huis ten Bosch.  
‘Nu sta ik hier nog alleen, 
maar vanaf 7 september ko
men hier dagelijks honderden 
mensen over de vloer’, vertelt 
de  projectdirecteur van het 
Rijksvastgoedbedrijf. Alex is 

trots. De tijdelijke openstel
ling van de paleiszaal werd 
gerealiseerd door het Rijks
vastgoedbedrijf – eigenaar 
van de paleizen – in samen
werking met het Koninklijk 
Huis en Algemene Zaken. 
Alex kwam erbij vanwege zijn 
ervaringen als directeur van 
Paleis Soestdijk en recentelijk 

de verbouwing van de entree 
van het Van Gogh Museum. 
‘Mooi dat het is gelukt deze 
unieke zaal net voor de ver
bouwing van het paleis twee 
maanden te openen voor 
het publiek. Er komen straks 
25 duizend bezoekers; dat is 
nogal wat voor een paleis dat 
normaal potdicht zit.’ 

In 1647 besloot Amalia van 
Solms de zaal ‘uit louter liefde’ 
 geheel te wijden aan haar 
man,  stadhouder  Frederik 
Hendrik van Oranje. Alex: ‘De 
schilderijen verheerlijken hem 
als vredebrenger en geven 
uitdrukking aan de wens van 
Amalia voor erf opvolging in 
de Oranjelijn.’

LOUTER  LIEFDE Oranjezaal, Paleis Huis ten Bosch, Den Haag
31 augustus, 11.15 uur


