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HET CIJFER Ruim vier jaar geleden startt e Bureau 
ABD met het Ambtelijk Professionaliteit Programma, 
ABD APP. Inmiddels zijn we toe aan sessie 50, de tweede 
serie van de APP-module De kracht van Communicatie. 
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50

COLOFON

DE INSPIRATIE VAN PETRA DE GROENE

De laatste weken krijg ik regelmatig de 
vraag waarom ik ‘nu alweer’ van baan wis
sel. Ik heb een mooie portefeuille waarin 
ik me zeer thuis voel, mijn werk is leuk en 
spannend, ik voel me verbonden met de 

medewerkers. Dus ja, goede vraag, 
waarom zou ik wisselen?

Eigenlijk is het simpel. Mijn baas polste me 
of ik belangstelling had voor een wissel. Niet 
omdat het op mijn huidige plek functie niet 

goed gaat, maar omdat hij vond dat mijn 
kwaliteiten op die andere plek nog meer 

eff ect konden sorteren.

‘Leuk’, dacht ik direct. Afgezien van het feit 
dat het leuk is om gevraagd te worden – dat 

streelt je ego – vond ik het mooi dat er op 
die manier werd gekeken: wie kan met deze 
portefeuille waarin ook de verantwoorde

lijkheid voor de organisatieverandering van 
de Inspectie SZW thuishoort, onze orga
nisatie een stap verder brengen? Er sprak 

ambitie uit. En het lef om keuzes te maken.

Na enig nadenken stelde ik vast dat ik vanuit 
die nieuwe functie nog beter kon bijdragen 
aan het doel: het scheppen van de meest 

ideale condities voor ontwikkeling tot een 
organisatie die eff ectief, professioneel en 

toekomstbestendig is. Een organisatie waar 
onze medewerkers maximaal tot hun recht 
komen. Waarmee we onze ‘klant’ het meest 

tevreden maken.

Zo moet het gaan en dit moeten we veel 
vaker doen: kijken naar de kwaliteiten van 
onze mensen en op basis daarvan die kwa
liteiten inzett en, dáár waar het rendement 
het grootst is. Dat immers is voor iedereen 

de grootste winwin. 

Caroline Postma, lid IG-team/directeur, 
per 1 april directeur Inspectie -
ondersteuning en Informatie-

huishouding bij de Inspectie SZW

WAAROM

‘Een uitspraak van Eleanor Roosevelt voor wie ik veel bewondering heb 
vanwege haar authenciteit en lef. Ze deed veel kleurrijke uitspraken, deze 
koos ik omdat die mij inspireert in mijn dagelijks werk. Als dingen niet 
lukken zoals je had bedacht, is het belangrijk om stil te staan bij je eigen 
opstelling; als persoon en als overheid. Een verandering van houding kan 
de zaak weer in beweging krijgen. Respect hebben voor de positie van een 
ander is dan erg belangrijk, juist als je het niet met elkaar eens bent.
Petra de Groene, directeur Mededinging en Consumenten (EZ)

De module Internationaal, onder-
deel van het Ambtelijke Profes-
sionaliteit Programma, gaat door 
in een aangescherpte opzet. De 
naam van de module is aangepast: 
Europa en de wereld. De focus in de 
module ligt bij het vanuit Den Haag 
strategisch opereren in Brussel.
Moduleleider Wim van der 
Leeuw: ‘De meeste 
leervragen 
bleken 
te gaan 
over het 
Brusselse 
speelveld: 
kennis van Europese besluit-
vorming en mogelijke Nederlandse 
interventiemomenten. Pro-acti-
viteit en omgaan met politieke én 
publicitaire elementen van het 
Europees proces worden steeds 

belangrijker. De nieuwe opzet 
van de module speelt daarop in.’ 
De ‘praktijk’ komt in de module 
ruimschoots aan bod via inleiders 
die zelf actief zijn in het Brusselse of 
bredere internationale spel, zoals 
topambtenaren, mensen op de PV 
in Brussel en vertegenwoordigers 
van de Commissie. Daarnaast kun-

nen deelnemers 
zich in één-op-
één-gesprekken 

met deskun-
digen laten 
bijpraten 
over speci-

fi eke internatio-
nale of EU-zaken. 

Maatwerk dus. De eerstvolgende 
module begint op 24 mei. Meer 
informatie en aanmelden kan via: 
postbus.ABDAPP@minbzk.nl.

In: publieksruimte Raad van State, Kneuterdijk 22, Den Haag

Rob Visser, secretaris van de Raad van State  ‘In de publieksruimte bij 
de rechtszalen van de Raad van State vind je deze zuilen met teksten 
uit de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk. Deze passage: ‘Elk 
der landen draagt zorg voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur’ sluit 
naadloos aan bij de taken van de Raad van State: adviseur van regering 
en parlement voor wetgeving en hoogste algemene bestuursrechter 
van het land. Dat is voor mij de symboliek van deze ruimte. Iedere 
dag komen hier mensen uit het hele land hun zaak bepleiten bij de 
hoogste bestuursrechter. De Raad van State staat midden in het maat
schappelijk leven.’

Leeuw: ‘De meeste 
leervragen 

speelveld: 
kennis van Europese besluit-
vorming en mogelijke Nederlandse 

nen deelnemers 
zich in één-op-
één-gesprekken 

met deskun-
digen laten 
bijpraten 
over speci-

fi eke internatio-
nale of EU-zaken. 

APP-module 

Europa en de wereld
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Voorzitt erschap ‘lift ’ projecten 
op EU-agenda

we dit probleem zien en welke informa-
tie we delen. Bij uitstek een thema dat 
vraagt om Europese afspraken.’

ACTIEPLAN
‘Die EU-aanpak vloeit logisch voort uit 
ons nationale actieplan op dit vlak’, zegt 
Angelique Berg, als directeur-generaal 
Volksgezondheid verantwoordelijk voor 
dit thema. ‘Minister Edith Schippers 
wilde dit belangrijke onderwerp op de 
agenda van het Nederlands voorzitt er-
schap hebben, vooral omdat het nog 
niet zo bekend is. Het is in alles een 
grensoverschrijdend probleem dat we 
samen moeten aanpakken. Hier gaat 
op: de keten is zo sterk als de zwakste 
schakel. We willen graag dat er een geza-
menlijk systeem komt om het probleem 
aan te pakken. Dit halfj aar EU-voorzit-
terschap komt in die zin heel goed uit.’
DG Angelique Berg startt e begin 2015 
met het concreter maken van het inter-
nationale actieplan dat behalve op de 
Global Health & Security Agenda ook in 
de Wereldgezondheidsorganisatie wordt 
besproken. ‘Ook voor die organisaties 
speelt antibioticaresistentie een belang-
rijke rol.’

TWINNING
Ondanks prioritering in internatio-
nale actieplannen wordt het gevaar van 
 antibioticaresistentie nogal eens onder-
schat, stelt Angelique. ‘Daarin bestaan 
grote verschillen tussen landen. Hoe zij 
bijvoorbeeld antibiotica inzett en. Wij 
proberen er een samenwerking op te 
zett en en zogeheten twinning afspraken 
te maken tussen landen: landen die al 
verder zijn, vormen duo’s met landen die 
op dit vlak nog veel willen leren.’
Maar ook in Nederland zelf hebben 
mensen soms geen idee hoe groot dit 

Bij Europese samenwerking 
gaan gedachten niet meteen 
uit naar truck platooning of 
antibiotica resistentie. Toch 
zijn dit projecten die vorm 
krijgen door intensieve 
EU-samenwerking. ‘Het is 
essentieel dat we concrete 
acties met elkaar afspreken 
en het onderwerp agenderen 
op Europees niveau.’ Europese landen gaan 

met elkaar antibiotica
resistentie aanpakken op 
het terrein van zowel de 
zorg als de veehouderij. 
Dit is de uitkomst van de 
ministeriële conferentie 
op 10 februari in het kader 
van het Nederlandse 
EUvoorzitt erschap. 
Minister Edith Schippers 
(VWS) en staatssecretaris 
Martijn van Dam (EZ) 
ontvingen op deze confe
rentie collega’s en experts 
uit 28 Europese lidstaten, 
zowel bewindslieden 
van Volksgezondheid als 
Landbouw. 
Deze ‘One Health’ aanpak 
geeft  aan hoe cruciaal 
hierin samen werking 
tussen beide sectoren 
is. Edith Schippers pleitt e 
onder meer voor betere 
infectie preventie en 
 terughoudender gebruik 
van antibiotica.

‘ Beter afstemmen 
hoe we dit 
probleem 
aanpakken’
Programmamanager 
Jolanda Gill

DG Volksgezondheid 
Angelique Berg

One Health-
aanpak

PROJECT:

Antibiotica-
resistentie 

Antibioticaresistentie wordt 
gezien als een bedreiging van de 
volksgezondheid. Op de minis-

teriële conferentie die Nederland orga-
niseerde als EU-voorzitt er, spraken de 
Europese landen af antibioticaresisten-
tie samen aan te pakken. ‘Als we nu niets 
doen, verliezen onze antibiotica hun 
werking. Om dit wereldwijde probleem 
aan te pakken, moeten landen hun aan-
pak hierop verbeteren. Samenwerking 
tussen landen en sectoren is hierin es-
sentieel’, stelt Jolanda Gill, programma-
manager Antibioticaresistentie bij VWS. 
‘Zodat we beter kunnen afstemmen hoe 

onderwerp is, hoe veel antibiotica we 
eigenlijk gebruiken. Angelique: ‘Uiter-
aard gaan de ontwikkelingen door: het 
uitvinden van nieuwe antibiotica, het 
gebruik van antibiotica als infectie-
preventie en in diagnostiek. En vergis 
je niet hoe dicht dit op de mensen zit. 
Om die reden doen we nu in Nederland 
een publiekscampagne, zodat mensen 
zich meer bewust zijn van de risico’s van 
resistentie.’

OOK DIEREN EN VOEDSEL
Als landen en organisaties samen, én 
als sectoren samen: het programma 
Antibioticaresistentie gaat uit van een 
One Health-aanpak (zie kader). Sector-
samenwerking is een voorwaarde, stelt 
Jolanda Gill. ‘Het gaat over al die sectoren 
waar antibioticaresistentie een gevaar 
kan betekenen voor de menselijke 
gezondheid, denk aan de zorg, milieu, 
landbouw, dieren, voedsel. De verant-
woordelijke partijen binnen die sectoren 
moeten gezamenlijke afspraken maken 
over het gebruik.’ VWS werkt hierin nauw 
samen met de collega’s van IenM en EZ, 
ook als het om internationale samen-
werking gaat. Als programmamanager 
coördineert Jolanda de voortgang van 
het programma binnen VWS en daarbui-
ten, in de samenwerking met de andere 
departementen, sectoren en landen. En 
houdt ze de informatiestroom naar de 
DG en de minister op gang.
Angelique Berg: ‘Via de wekelijkse 
weekmail naar de minister commu-
niceert de programmamanager de 
 belangrijkste ontwikkelingen. Het is 
een bijzonder gecompliceerd pro-
bleem, het klimaatvraagstuk van de 
gezondheidszorg, zeggen we wel eens. 
Dat we nu belangrijke stappen zett en in 
en met Europa, motiveert heel erg.’
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Lidewijde Ongering (57) is sinds juni 2015 secretaris-
generaal van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Wat speelt hier? Aan tafel! 

‘Het zijn hier aanpakkers, dat past bij mij’

SG
tekst Saskia Klaassen
foto Jurgen Huiskes

regelgeving en eisen rondom de om-
geving zijn vanaf 2018 op dezelfde leest 
geschoeid. Van voorheen VenW herken 
ik de planmatige aanpak. Oud-VROM’ers 
kijken goed in de breedte en zoeken de 
discussie met andere partijen.’

INSPIRATIE
‘De discussie over de klimaatt op geeft  
energie. Omdat ik volop kansen zie om 
dit binnen ons domein vorm te geven. 
Er is nu echt de wil in politiek en 
samenleving om hier iets aan te doen. 
We werken nauw samen met EZ, zij 
gaan over de energiebronnen. Daar is 
ook een verschuiving nodig van fossiel 
naar nieuwe bronnen van energie, een 
belangrijke factor in dit akkoord’.

PARTNERS
‘Traditioneel gezien is IenM een 
 regel gever die achter de tekentafel 
 bedenkt hoe het er allemaal moet uit-
zien. Pas nadat dit helder is, gaan we het 

uitleggen. Het idee is nu dat we in een 
vroeger stadium, vanuit het probleem 
dat we willen oplossen, de inzichten van 
andere partners meenemen.’

KUSTBEBOUWING
‘Dat pakten we zo aan in de voorberei-
dingen van het plan kustbebouwing. 
Er was veel vooroverleg met belang-
hebbenden, ook met de natuur- en 
milieuorganisaties. Dat leidde tot een 
heel genuanceerd verhaal. Toch was er 
vrij plotseling veel weerstand. Vooral 
op social media was het protest fel. Dan 
moet je je knopen tellen, de minister 
trok haar plan in.’

DOENERS
‘De cultuur hier is anders dan bij andere 
departementen. Rechtt oe rechtaan, erg 
op resultaat gericht en op de inhoud 
gefocust. Deze cultuur past bij me. Ik ben 
zelf ook een aanpakker en houd ervan om 
met open vizier de discussie aan te gaan.’

TROTS
‘Dit najaar moest staatssecretaris 
Mansveld aft reden, een verlies voor de 
organisatie. Een uur later gingen we 
naar de Tweede Kamer om de minister te 
ondersteunen bij de begrotingsbehan-
deling die ze in haar eentje ging doen. 
Ik ben trots op hoe professioneel dat 

allemaal verliep. Vervolgens ging 
iedereen hard aan de slag om een 

nieuw inwerkdossier te maken 
om staatssecretaris Dijksma zo 

snel mogelijk op vlieghoogte 
te krijgen.’

DEZE WEEK
‘Ik kom net terug van de Aviation 
 Summit op Schiphol. We overlegden 
met twintig ministers van transport en 
ceo’s van alle luchtvaartmaatschappijen 
en luchthavens over de toekomst van 
de Europese luchtvaart. De wereldwijde 
luchtvaartsector verandert snel door 
opkomende luchthavens en luchtvaart-
maatschappijen buiten Europa. Dat 
vraagt om nieuw beleid.’

KOERS
‘Ook deze week gedaan: een sessie met 
de afdelingshoofden over de toekomst 
van IenM. Nu het ministerie vijf jaar be-
staat in deze samenstelling, is het tijd om 
een volgende stap te maken. Bereikbaar-
heid, duurzaamheid en leefb aarheid zijn 
zo met elkaar verweven dat we dit meer 
integraal moeten benaderen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is het project Ruimte 
voor de Waal. Er was een knelpunt in 
de rivierenloop, maar bij de oplossing 
is ook gekeken naar leefb aarheid en 
duurzaamheid.’

LUSTRUM
‘Bij de vorming van IenM destijds was 
ik directeur-generaal Mobiliteit. Ik was 
voorstander van de samenvoeging van 
Verkeer en Waterstaat en VROM. Traditie-
getrouw was er discussie tussen deze 
 departementen. Werden ambtenaren 
het niet eens, dan moesten bewinds-
lieden een knoop doorhakken. Nu blijkt 
dat het gewoon beter werkt als je die 
afwegingen in één huis kunt maken.’

BLOEDGROEPEN
‘In het traject van de Omgevingswet 
werkt een “gemêleerd” team. Alle 

aan tafel

Wat begon als een idee om aan 
te tonen dat het mogelijk 
is met digitaal gekoppelde 

vrachtwagens over de openbare weg 
te rijden, resulteerde in een heuse uit-
daging: de Truck Platooning Challenge 
die begin april aankomt op Maasvlakte 2 
in Rott erdam.
Minister Schultz zett e het innovatieve 
smart mobility hoog op de EU-agenda. 
‘Nederland is hier al best ver in’, zegt 
Marjolijn Sonnema die als directeur 
Wegen en Verkeersveiligheid (IenM) 
nauw betrokken is bij het programma 
van uitvoerder Rijkswaterstaat. ‘Om 
van dit innovatieve onderwerp echt 

een gezamenlijk Europees project te 
maken, hebben we de EU-partners hard 
nodig. Het thema staat nu hoog op de 
Europese agenda en deze challenge 
hebben we als mooi momentum.’ Aan 
het einde van de informele Raad van 
transportministers zal een verklaring 
worden aangenomen. ‘In deze Declara-
tion of Amsterdam spreken we met onze 
partners af hoe we verder gaan met 
smart mobility in de EU.’
Dirk-Jan de Bruijn, programmadirec-
teur bij Rijkswaterstaat, heeft  als kwar-
tiermaker ervaring met het ‘optuigen’ 
van gemeenschappelijke projecten. 
In zijn opdracht staat het maatschap-
pelijk vraagstuk steeds centraal: het 
concept ‘platooning’ geeft  een andere 

kijk op mobiliteit en logistiek. ‘Met 
de toenemende vervoerstromen zal je 
transport op een andere manier, met 
andere toepassingen en concepten 
moeten aanpakken. Het dwingt ons op 
een slimmere manier om te gaan met 
het bestaande wegennet en infrastruc-
tuur. We willen niet nog negen banen 
snelweg erbij.’ Samenwerking met de 
andere lidstaten is hierin essentieel. 
‘Met de challenge laten we zien hoe het 
werkt. We gaan het gewoon doen. Dát 
is het sterke punt.’

ROADMAP
Om het te laten slagen, is essentieel dat 
alle vrachtwagenfabrikanten in Europa 
meedoen aan de Truck Platooning 
Challenge. Dirk-Jan: ‘Het werkt alleen 
als alle partijen samenwerken: autori-
teiten in de lidstaten, wegbeheerders, 
voertuigtoelatingsorganisaties, de in-
dustrie en hun EU-koepelorganisaties. 
Uiteindelijk willen we  met al deze part-
ners een  roadmap ontwikkelen, waarin 
staat hoe we hier als netwerk mee ver-
der gaan.’ Dirk-Jan krijgt veel energie 
van ‘zijn’ challenge. ‘Samenwerken aan 
een gemeenschappelijk doel geeft  alle 
mensen die eraan werken een enorme 
boost. Op de vraag hoe die toepassing 
eruit kan zien, krijg je in een brain-
storm met vijft ien mensen uit allerlei 
hoeken enorm veel expertise en ideeën. 
Ons programmateam regisseert en 
zorgt voor verbinding.’ Als programma-
directeur zoekt hij klankborden voor de 
ideeën en zorgt dat de plannen in bewe-
ging komen. ‘Dat is soms knap lastig’, 
schetst Dirk-Jan. ‘Die gelijkwaardigheid 

is wennen. Niet alleen voor ons als over-
heid, ook voor de vrachtwagenfabrikan-
ten.’ Vraaggestuurd werken vraagt 
lenig heid van de besturing, zegt Dirk-
Jan. ‘En lenigheid van de organisatie 
waarin we meer oog hebben voor veran-
deringen in de wereld om ons heen.’

LEREN DOOR TE DOEN
Marjolijn Sonnema vindt het mooi 
om te ervaren dat beleid en uitvoering 
hierin samen optrekken. ‘We kiezen 
voor deze aanpak, learning by doing. 
Door samen te leren, als overheden, 
wegbeheerders en sector. Door het zo 
aan te pakken, stuit je als vanzelf op 
allerlei vragen die opgelost moeten 
worden. Zoals de noordelijke deelstaat 
in Duitsland die niet lijkt te willen mee-
werken, waardoor de trucks daar niet in 
platoon zouden kunnen rijden. Zo stuit 
je op belemmeringen, bijvoorbeeld in 
wetgeving of techniek. Daar werkt het 
nog niet of nog niet goed. Die punten 
zullen we agenderen.’
Het bewustzijn is cruciaal, benadrukt 
Marjolijn. ‘Dat niet iedere lidstaat voor 
zich aan het leren en ontwikkelen is, 
maar dat het slimmer is dit samen te 
doen. Dat levert meer op in kortere tijd. 
In de verklaring van Amsterdam staan 
straks concrete acties die dienen als 
oproep en opmaat naar vervolgacties. 
Zo agenderen we het onderwerp op 
EU-niveau.’

Rijkswaterstaat orga
niseert de EU Truck 
Platooning Challenge: 
vanuit verschillende 
 Europese steden – waar 
de vrachtwagens wor
den gemaakt – rijden 
begin april konvooien 

van zes truckproducen
ten in connected platoons 
over de openbare weg 
naar Rott erdam. Bij 
Truck Platooning rijden 
(vooralsnog bemande) 
vrachtwagens op korte 
afstand van elkaar en 

met dezelfde snelheid 
van A naar B, een vorm 
van transport die sub
stantiële voordelen kan 
opleveren voor mobili
teit en logistiek. 
Meer weten? Kijk op 
 eutruckplatooning.com.

Konvooien naar Rott erdam

PROJECT:

Truck 
platooning 

‘ We gaan het 
gewoon doen’
Programmadirecteur 
DirkJan de Bruijn

‘ We hebben de 
EU-partners 
hard nodig’
Directeur Wegen en 
Verkeersveiligheid
Marjolijn Sonnema
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LUISTER NAAR JE STAKEHOLDERS
Media halen voortdurend de cijfers van het CBS aan. Dat 

is geen toeval. Een van de belangrijkste strategische doelen 
die Tjark Tjin-A-Tsoi bij zijn aantreden formuleerde, is de nog 
nadrukkelijker gerichtheid van de organisatie op de buiten-
wereld. Het idee ontstond toen de kersverse DG zijn rondje 
maakte langs de stakeholders, zoals ministeries en bestuurs-
organen: ‘Keer op keer hoorde ik: het CBS zit bovenop een 
goudmijn die nog nauwelijks wordt ontgonnen. Zonde. Want 
statistieken verzamelen is geen doel op zich, ze moeten ook 
worden gebruikt.’ Om dit te bereiken zett e de organisatie twee 
belangrijke veranderingen in gang. ‘Allereerst zijn we onze 
statistieken meer in samenhang gaan presenteren om een 
beter inzicht te geven in maatschappelijke fenomenen. 
Vervolgens brengen we onze berichten nu veel pro-actiever en 

afgestemd op de nieuwsmedia naar buiten.’ En dat werpt zijn 
vruchten af, zegt Tjark. ‘Het aantal keren dat naar CBS-
statistieken wordt verwezen, is enorm toegenomen.’

VERANDEREN VRAAGT OM 
REAL-TIME MANAGEN

Een van de belangrijkste strategische doelen voor het CBS 
was dus: nadrukkelijker het gebruik van statistiek bevorde-
ren. Een belangrijk middel om dit voor elkaar te krijgen, was 
het optuigen van een newsroom: een specifi eke ruimte waarin 
statistici en communicatiemedewerkers nauw samenwerken 
aan betrouwbare en samenhangende berichtgeving voor de 
buitenwereld. ‘Toen we dat hadden bedacht, was het een 
kwestie van doen en daarbij goed de vinger aan de pols hou-
den en real-time managen’, stelt Tjark. Dat laatste wordt nog 
wel eens vergeten, constateert de DG. ‘Het is een mis vatt ing 
dat je een organisatieverandering tot in detail uitdenkt en 
het daarna een kwestie is van op de knop drukken. Zo werkt 
het niet. Je hebt een visie waar het naartoe gaat, maar de weg 
er heen is een kwestie van uitproberen en bijsturen. Voor ons 
was het voortdurend balanceren tussen enerzijds het bewa-
ken van onze kernwaarden kwaliteit en betrouwbaarheid, 
anderzijds het durven experimenteren en innoveren, waarbij 
ook wel eens iets misgaat.’

ZORG VOOR QUICK WINS VROEG 
IN HET VERANDERINGSPROCES

Een veranderingsproces valt of staat bij draagvlak. Om de spirit 
erin te houden, is het belangrijk om in een vroeg stadium een 
paar zichtbare successen te boeken, adviseert Tjark. Soms is een 
‘slimmigheidje’ al voldoende om een quick win te behalen. In het 
geval van het CBS bleek het bereik enorm toe te nemen door 
simpelweg het moment waarop ’s morgens de persberichten 
eruit gaan, te vervroegen van half tien naar half zeven. Plots 
doken de CBS-cijfers ’s ochtends prime time op in de actuali-
teitenrubrieken. Zo zijn veel meer mensen op de hoogte van 
wat er in Nederland gebeurt. Een andere winstpakker bleek 
het wegnemen van bureaucratische hindernissen binnen de 
organisatie. ‘Alle stukken moesten langs mijn bureau voor 
een handtekening. Onpraktisch en onnodig. Door managers 
tekenbevoegdheid te geven, kunnen we processen niet alleen 
versnellen, maar voelen medewerkers ook veel meer ownership.’

BLIJF COMMUNICEREN
Het initiatief voor een organisatieverandering wordt 

doorgaans in de top genomen en daarna top-down uit gerold. 
Maar wie vergeet om medewerkers te consulteren, loopt het 
risico dat de hakken in het zand gaan. Bij het CBS ging de 
koerswijziging gepaard met een uitgebreid communicatie-

tekst Rody van der Pols
ILLUstRAtIe Angelique Viester

CBS nieuwe stijl

De samenleving nog meer 
laten pro� teren van statistieken. 

Die opdracht formuleert 
Tjark Tjin-A-Tsoi bij zijn aantreden 

als DG van het Centraal Bureau 
voor Statistiek begin 2014. De 

strategie resulteert in de prijs voor 
Beste Overheidsorganisatie 2015. 

Wat leren we van het CBS? 
Vijf kritische succesfactoren.

traject. ‘Het is erg belangrijk veel te luisteren, te praten, 
het contact te zoeken en open te zijn. Bijvoorbeeld door bij 
afdelingen op bezoek te gaan en te horen wat daar speelt, 
maar ook om uit te leggen wat wel en wat niet de bedoeling 
is. Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om kritische 
vragen te horen en zo een beeld te vormen van de dingen die 
je misschien over het hoofd ziet. Dat hielp mij mijn visie aan 
te scherpen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag in hoeverre 
het CBS een nieuwsorganisatie is. Dat is maar één kant van 
het verhaal, kreeg ik te horen en dat is ook zo. Want het CBS is 
óók een kennisorganisatie die technologisch hoogwaardige 
producten ontwikkelt, zoals statistische instrumenten. Al 
pratende blijft  zo’n visie voortdurend in ontwikkeling.’

ZORG VOOR VERJONGING, MAAR 
KOESTER ERVARING VAN OUDGEDIENDEN

De ontwikkelingen bij het CBS zijn nog niet afgerond. De 
ramen richting buitenwereld zijn verder opengegooid, maar 
binnenshuis staat de organisatie nog voor een aantal 
uitdagingen. Zoals het uitvoeren van een bezuinigings-
operatie van ongeveer 30 procent in de periode tot en met 
2018, onder andere door effi  ciënter en eff ectiever te werken. 
En het hoofd bieden aan de uitstroom van medewerkers die 
de pensioenleeft ijd naderen, zonder dat dit een braindrain 
betekent. Tjark: ‘We puzzelen op het vraagstuk hoe we voor 
voldoende overlap zorgen tussen de oude en jonge generatie, 
zodat we nieuwe medewerkers goed kunnen opleiden. Dat 
kost geld, maar is onvermijdelijk. Als CBS kun je met van alles 
experimenteren, maar niet met de kwaliteit van je mede-
werkers en je product. Zoals dat voor elke kennisintensieve 
organisatie geldt.’

De jury van Beste Overheids-
organisatie van het Jaar 
– waarin ook DG ABD Loes 
Mulder zitt ing had – was 
vooral onder de indruk van 
het ‘zelfk ritisch vermogen’ 
van het CBS. Deze zelfrefl ectie 
heeft  geresulteerd in een rui-
mere rolopvatt ing, aldus het 
juryrapport: met betrouwbare 
en statistisch samenhangen-
de informatie inspelen op de 
behoeft e van de samenleving. 
Deze strategie vertaalde het 

CBS in een prioriteitenlijst, 
het ‘tien puntenplan’. Ook 
prijst de jury de aandacht 
voor ‘procesinnovatie’ 
waarmee ruimte kwam voor 
experimenten gekoppeld 
aan ‘kosteneffi  ciëntie’, onder 
andere door het koppelen 
van databestanden. Bij dit 
alles blijft  het CBS wereldwijd 
toonaangevend: zo’n dertig 
statistische bureaus, waar-
onder dat van de VS, gebrui-
ken soft ware van het CBS. 

UIT HET JURYRAPPORT

Onze 
dagelijkse 

portie 
statistiek
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boekje gemaakt voor elke medewerker. 
Daarin hebben we afspraken binnen het 
Rijk vertaald naar onze doelgroep.’

4 
Hoe ga je om met kritiek?
‘Wat over een in de ministerraad ge-
nomen besluit gaat, gaat niet over mij 
persoonlijk, die scheiding weet ik goed 
te maken. Ik ken de bezwaren omtrent 
de keus om schoonmakers bij het Rijk in 
dienst te nemen. Dat is een gepasseerd 
station. Ik kan de beslissing verdedigen, 
maar ik vind niet dat ik de afweging 
hoef over te doen. Nu het zover is, vind 
ik dat we nieuwe medewerkers tot hun 
recht moeten laten komen. Als straks de 
klacht klinkt: “Er is eigenlijk niets veran-
derd”, of: “Ik heb geen mogelijk heden 
gehad om me te ontwikkelen”, trek ik 
me dat persoonlijk aan. Want juist dat is 
nu mijn verantwoordelijkheid.’

5
Wat wilde je vroeger worden?
‘Burgemeester. Om Sinterklaas te 
mogen ontvangen op het bordes van 
het stadhuis. Dat leek mij prachtig. Af 
en toe voel ik me zo, als het gaat om de 
representatieve kant van mijn functie als 
directeur, of als ik moet speechen. De 
rode draad in mijn werkzame leven is die 
van opbouwen en verandering brengen. 
Als je me vraagt van welk bedrijf ik nog 
eens directeur zou willen zijn, denk ik 
aan een organisatie als het Brabantse 
IBN, een onderneming die mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt aan 
werk helpt. Sociaal, aan de voorkant van 
ontwikkelingen, innovatief en zakelijk 
ondernemend. Ik was er laatst op werk-
bezoek, we hadden meteen een klik.’

6
Wie was jouw voorbeeld in je werk?
‘Ik moet denken aan Peter Veld, voor-
malig directeur-generaal bij de Belasting-
dienst en mijn leidinggevende in zijn tijd 

als plaatsvervangend SG bij SZW. Hij gaf 
me een kijkje in de keuken van ambtelijke 
processen en het belangenspel. Ik was 
organisatieadviseur. Peter stimuleerde me 
de stap naar het management te nemen. 
Nu volg ik zijn voorbeeld, door mensen 
om me heen te stimuleren. Vaak gaat het 
om jonge vrouwen, bescheiden harde 
werkers die je niet zo veel hoort, maar die 
wel wat in hun mars hebben. Hoe zorg 
je ervoor dat je gezien wordt, dat je op de 
juiste momenten van je laat horen? Daar 
wil ik bij helpen, en een voorbeeld in zijn.’

7
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Haal eruit wat erin zit. Mijn vader was 
elektricien, mijn moeder verpleegster. 
Vooral zij had meer willen bereiken als 
ze daarvoor de opleidingskansen had 
 gehad. Maar zo liep het niet. Ze creëer-
den kansen voor ons. Samen runden ze 
het gezin, als mijn vader thuiskwam ging 
mijn moeder de nachtdienst in. Thuis 
klonk het geluid van nijver: mijn moeder 
maakte veel kleren zelf, mijn vader 
kluste vaak in huis. Die harmonie en 
veiligheid kent mijn gezin nu ook. Mijn 
ouders leven niet meer, maar gelukkig 
hebben ze voldoende van ons gezien om 
te weten dat het goed gaat.’

8 
Waarvan kun jij wakker liggen?
‘Van de vraag: hoe zorg ik ervoor dat 
besluiten die ik nu neem goed zijn voor 
de langere termijn? We nemen mensen 
in dienst terwijl we overheidsgebouwen 
sluiten. Is er straks nog voldoende werk 
of zijn nieuwe collega’s toch beter af 
bij hun huidige werkgever? Dat vraagt 
van mij dat ik goed naar het strategisch 
personeelsbeleid kijk.’ 

9
Wat is jouw achilleshiel? 
‘Ik moet ervoor zorgen dat de vraag-
stukken waarvoor ik sta, niet alleen mijn 
vraagstukken zijn. Ze zijn breder, groot-
ser, ik heb andere partijen nodig rondom 
de Rijksschoonmaakorganisatie om die 
aan te pakken. Aan de andere kant: ik 
ben een ras-optimist, mijn dag is snel 
geslaagd, zelfs als dingen tegenzitt en.’

1
Hoe kijken mensen naar je als jij 
vertelt over je nieuwe functie?
‘Net als anders. Ik ben vaker aan banen 
begonnen waarbij mensen niet zeker 
wisten of ze me moesten feliciteren 
“met deze mooie stap”. In mijn eerste 
functie als leidinggevende werd ik Hoofd 
Documentaire Informatievoorziening. 
Sommigen reageerden: “Jij?! Als poli-
ticoloog tussen archiefmedewerkers?” 
Terwijl ik heel blij was met die kans. Ik 
ben een rijksondernemer, ik wil koers 
uitzett en, patronen losweken en een 
beweging in gang zett en. Dat kan ook op 
deze plek, dat vind ik spannend en leuk.’

 2
Waar leer je van?
‘Ik bouw een onderneming binnen het 
Rijk, in de context van politiek beleid en 
gevoelige verhoudingen met branche-
organisaties en bonden. Dat laatste is 
nieuw voor mij. Toen ik hier begon, 
 hadden de brancheorganisaties het 
 gesprek net stopgezet, uit onvrede 
over de inbesteding van schoonmaak-
personeel bij de overheid. Er trad een 
nieuwe voorzitt er aan, ik was nieuw, 
dus samen herstartt en we een relatie. 
Hoe kun je de branche versterken met 
goed werkgeverschap? Dat is een punt 
van mijn agenda. We zijn het lang niet 
altijd met elkaar eens, maar we werken 
wel steeds beter samen.’

3
Zit er idealisme in jou?
‘Ja, ik wil me verbinden aan een dienst 
die verbetert. De overheid heeft  een 
statement gemaakt door schoon makers 
van overheidsgebouwen weer in dienst 
te nemen. We willen medewerkers 
stimuleren diploma’s te halen, de 
Nederlandse taal beter onder de knie te 
krijgen, zich te ontwikkelen. Het is leer-
zaam voor het Rijk een doelgroep met 
schaal 1 en 2 in dienst te hebben. Dat 
betekent bijvoorbeeld nogal wat voor 
je communicatie. Neem de portals, en 
ons intranet. Alles is gericht op digitale 
selfservice, overal staan afk ortingen die 
gangbaar zijn. Maar laaggelett erden 
verdwalen erin. 
Toen de Rijksschoonmaakorganisatie 
een feit was, hebben we een welkomst-

‘ Ik wil me verbinden 
aan een dienst die 
verbetert’

tekst Galiëne Gerritsen 
foto Linelle Deunk

OPENHARTIGE
VRAGEN 

NICOLET DUKKER (47)
Directeur Rijksschoonmaak-

organisatie, ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid

9
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tekst Rody van der Pols
foto Frank Ruiter

Een interessante overstap uitgelicht. 
Dit keer: Joyce Veekman. Was Senior Vice President 

Corporate Communications bij KLM, 
is sinds 1 januari directeur Communicatie bij VWS.

Van nationale trots KLM naar de pgb’s en andere lastige 
dossiers van VWS: waarom kies je hiervoor? 

‘Toen ik acht jaar geleden het toenmalige VROM 
verwisselde voor KLM wist ik: ik kom nog eens 

terug. De maatschappelijke relevantie, de relatie 
overheid-inwoners én het verslavende van het 

politieke spel maken het prachtig om bij het Rijk 
te werken. In de tussentijd heb ik bij KLM veel 

geleerd. Ik was er net klaar met een groot 
reorganisatieplan voor de communicatiekolom, 

een beweging die past binnen een grotere 
verandering om KLM klaar te maken voor de 

toekomst. Geen logisch moment om te 
vertrekken, maar dat is het nooit. De ABD polste 

mij voor deze functie en ik kwam met zoveel 
energie uit die gesprekken dat ik dacht: niet 

nadenken, gewoon doen.’
 

Welke lessen uit het bedrijfsleven 
neem je mee naar het Rijk? 

‘KLM is een grote, politieke, maar ontzett end 
wendbare onderneming waar je veel gedaan 

kunt krijgen in korte tijd. Zoals toen het Europese 
luchtverkeer in 2010 plat ging door die aswolk 

boven IJsland; er was geen reguliere communi-
catie mogelijk. Dat gaf mij de ruimte social 

media op te zett en. Zonder businessplan. Ga je 
gang, was de reactie van de toenmalig CEO, zorg 

dat het een succes wordt. Hetzelfde gebeurde 
later met interne communicatie. Ik hoop iets van 
die ondernemende spirit mee te nemen naar het 

ministerie. Plus: in de communicatie van VWS 
nog meer aansluiten bij de maatschappelijke 

trends. Dáár zitt en waar mensen zich uitspreken, 
nog meer aanwezig zijn op sociale media, 

zodat je echt in hun levens zit.’
 

Je bent inmiddels een paar weken bezig. Wat is je indruk? 
‘Het is een mooi ministerie waar mensen met 
hart en ziel werken. Tot nu toe heb ik vooral 

kennis makingsgesprekken gevoerd. Leuk om te 
doen. Ik wil weten wat mensen beweegt, 

uitvinden wat we samen kunnen bereiken. Het is 
alsof ik nooit ben weggeweest uit Den Haag. En 

dat bedoel ik alleen maar positief.’

TOPTransferActuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie

VENJ
LOURENS VISSER
functie: directeur Informatievoorziening
per: 1 januari 2016 
was: CIO bij DJI

NEdERlaNdSE VOEdSEl- 
EN WaRENaUTORITEIT
PETER VAN DER GRAAF
functie: directeur Financiële Zaken
per: 1 februari 2016 
was: projectmanager Vereff ening 
Product en Bedrijfschappen bij EZ

alGEMENE REKENKaMER
BAS WAKKERMAN
functie: onderzoeksdirecteur
per: 1 maart 2016
was: senior director bij PWC

COllEGE SaNERING 
ZORGINSTEllINGEN
ANDRÉ KLEINMEULMAN
functie: voorzitt er
per: 1 januari 2016 
was: plv. secretaris-generaal VWS

bZK
OEBELE TOLSMA
functie: directeur Stelselontwikkeling en 
Bestuursondersteuning BABD
per: 1 februari 2016 
was: directeur P&O bij OCW

RIJKSWaTERSTaaT 
NELLY KALFS
functie: hoofdingenieur-directeur 
Oost-Nederland
per: 1 maart 2016 
was: programmadirecteur Excellente 
Uitvoering Stadsdelen bij de gemeente 
Amsterdam

SZW
MAAIKE VAN TUYLL 
VAN SEROOSKERKEN
functie: directeur Kinderopvang
per: 1 maart 2016 
was: plv. directeur/programmamanager 
bij VenJ

ONdERZOEKSRaad VOOR 
VEIlIGHEId
CAROL VERHEIJ
functie: algemeen secretaris/directeur 
Onderzoeksraad voor Veiligheid
per: 15 maart 2016 
was: algemeen directeur Justis

Raad VOOR RECHTSbIJSTaNd
HANS GERRITSEN
functie: directeur
per: 1 januari 2016 
was: adviseur bij VenJ

NEdERlaNdSE 
ZORGaUTORITEIT
WIM SIJSTERMANS
functie: lid raad van bestuur
per: 1 januari 2016 
was: CIO a.i. bij de NZa

INSPECTIE SZW
NICOLE KROON
functie: directeur Major Hazard Control
per: 1 maart 2016 
was: wnd. directeur Opsporing bij de 
Inspectie SZW

VENJ
KEES RIEZEBOS
functie: directeur Migratiebeleid/
plv. directeur-generaal 
Vreemdelingenzaken
per: 1 februari 2016 
was: directeur Veiligheid en Bestuur 
bij VenJ

OCW
FLOORTJE HANNEMAN
functie: directeur Beleid en Strategie
per: 15 februari 2016 
was: vakgroepmanager Meterologische 
Dienstverlening bij het KNMI

RIJKSWaTERSTaaT
ERIC DIEPSTRATEN
functie: directeur Netwerkmanagement 
Zuid-Nederland
per: 1 februari 2016 
was: concernmanager bij de provincie 
Utrecht

INSPECTIE SZW
CAROLINE POSTMA
functie: directeur 
Inspectie ondersteuning en 
Informatiehuishouding
per: 1 maart 2016 
was: lid MT/directeur bij de Inspectie 
SZW

bZ
REMCO DOLSTRA
functie: directeur Communicatie
per: 1 oktober 2015 
was: algemeen directeur 
Commissariaat voor de Media 

Raad VaN STaTE
GERARD ROES
functie: staatsraad
per: 1 februari 2016 
was: directeur-generaal Rechtspleging 
en Rechtshandhaving bij VenJ

RIJKSWaTERSTaaT
PETER DEN HELD
functie: directeur Ontwikkeling Services
per: 1 maart 2016 
was: vestigingsmanager SSC-ICT en  
programmadirecteur bij BZK
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‘Beleid en praktische behoe� en bij elkaar brengen’
Mijn loopbaanstaptekst  Marieke van Gils

foto Jurgen Huiskes

Van het weer naar het onderwijs. Allebei 
prett ig concreet, vindt directeur Floortje 
Hanneman (43). Een natuurkundige bij het 

KNMI, dat klinkt logisch. Toch was haar achter-
grond niet de reden dat Floortje Hanneman als 
afdelingshoofd en later als waarnemend directeur 
‘Weer’ bij het KNMI werkte. ‘Daarvoor was ik 
manager bij Rijkswaterstaat en de Belasting-
dienst. Vaak op momenten dat er reorganisaties 
speelden. Een uitgelezen kans om als leiding-
gevende te kijken hoe je nóg beter in behoeft en 
uit de maatschappij kunt voorzien. Dat is toch wel 
mijn missie.’
In haar laatste baan bij het KNMI in De Bilt gaf 
Floortje leiding aan tachtig mensen die werken 
aan weer- en klimaatdienstverlening. ‘Wat zijn 
de directe gevolgen van een weeralarm; wat zijn 
langetermijngevolgen van klimaatverandering? 
Heel zichtbaar in de samenleving, dat vind ik 
leuk. En die bèta-achtergrond, ja, soms was die 
toch wel handig.’
Iets minder tastbaar, maar ‘wel een mooie 
uitvoeringsorganisatie’, zegt Hanneman over 

haar nieuwe werkomgeving, de Dienst Uitvoering 
Onderwijs. Half februari is ze daar begonnen als 
directeur Beleid en Strategie. Het is de plek waar 
de studiefi nanciering wordt uitgevoerd, net als 
de bekostiging van onderwijsinstellingen en 
bijvoorbeeld de organisatie van inburgerings-
examens. Ook hier is de uitdaging om beleid en 
praktische behoeft en bij elkaar te brengen. ‘Wat 
zijn politieke wensen? En hebben politiek en 
beleid wel genoeg begrip van de uitvoering? Het 
gaat twee kanten op. En ook interessant en een 
link met mijn werk bij het KNMI: wat zijn je wet-
telijke kaders, wat kan je aan de markt overlaten 
en hoe stuur je op resultaten?’
Actueel bij DUO is de nieuwe bekostiging van 
 kinderopvang, waar Hanneman gaat induiken. 
En ook hier speelt een reorganisatie met uit-
dagingen op het gebied van onder meer account-
management en de balans tussen innovatie en 
going concern. Inhoudelijk voelt de stap voor 
haar goed. ‘Leidinggeven in een voor mij nieuwe 
organisatie, met een duidelijk publiek belang. 
Wat is nou leuker?’

NP
ERIK AKERBOOM
functie: korpschef
per: 1 maart 2016 
was: secretaris-generaal Defensie

NaTIONalE POlITIE
MONIQUE MOS
functie: hoofd Operatiën Eenheid 
Den Haag
per: 1 maart 2016
was: hoofd afdeling Bestuurlijke en 
Juridische Zaken, Parket-Generaal OM

dE NEdERlaNdSCHE baNK
NICOLE STOLK
functie: secretaris-directeur
per: 1 februari 2016 
was: plv. secretaris-generaal VenJ

TWEEdE KaMER
HARKE HEIDA
functie: directeur Constitutioneel Proces
per: 1 februari 2016 
was: directeur Migratiebeleid/
plv. directeur-generaal 
Vreemdelingenzaken bij VenJ

Het Rijk uit Nationale Politie

VNG
REINIER TER KUILE
functie: programmadirecteur 
Informatievoorziening Sociaal Domein
per: 1 februari 2016 
was: directeur Beschermen, 
Aanpakken en Voorkomen bij VenJ

PblQ
THEO HOOGHIEMSTRA
functie: principal consultant
per: 1 maart 2016 
was: directeur Raad voor 
Volksgezondheid

tekst  Laura van Geest
foto  CPB

‘Een vlot geschreven, af en toe 
hilarisch aandoende analyse 

waarom hervormingen soms hope-
loos mislukken. Geen zware theorie met ge-
zwollen taalgebruik of ingewikkelde formules, 
maar een kraakheldere, empirische studie over 
de totstandkoming van een aantal beleids-
initiatieven die in de praktijk enorme zeperds 
bleken. De Poll Tax die het einde inluidde van 
Margaret Thatcher, de Millennium Dome, 
een verlieslijdend prestigeobject waarvoor 
niemand zich echt verantwoordelijk voelde, 
de introductie van leerrechten met een groot 
fraude circus tot gevolg, een pensioenhervor-
ming waarbij de consumentenbescherming 
werd vergeten, een Tax Credit die totaal 
niet aansloot bij de belevingswereld van de 
 beoogde gebruiker, een volledig mislukte 
poging alimentatie op de ex te verhalen voor 
gescheiden vrouwen in de bijstand, enzovoort.’
‘Bij lezing – waarbij je heen en weer wordt 

geslingerd tussen ongeloof, giechelen en 
verontwaardiging – dienen de belangrijkste 
verklaringen zich als vanzelf aan, en ze worden 
ook nog eens samengevat aan het eind. 
Group Think, tijdsdruk, langs elkaar heen wer-
kende departementen, onvoldoende afstem-
ming tussen beleid en uitvoering, de eeuwige 
overschatt ing van IT, boekhoudkundige logica. 
Om er maar een paar te noemen. Er komen ook 
oplossingen langs in het verlengde van deze 
problemen. Grappig is dat het Nederlandse 
systeem om wett en in inhoudelijk gespecia-
liseerde Kamercommissies te behandelen, 
wordt opgevoerd in het scala aan oplossingen, 
terwijl ook Nederland niet immuun is gebleken 
voor beleidsmissers. Sterker nog, bij lezing 
dringen de Nederlandse parellellen zich als 
vanzelf op aan de gemiddelde krantenlezer. 
Het boek is een beetje een pil, maar laat je niet 
afschrikken. De casussen zijn het leukst en 
prima los van elkaar te lezen.’

Lezen, 
 leren &
luisteren

Laura van Geest, 
directeur Centraal 

Planbureau, bespreekt 
‘The Blunders of 

Our Governments’ 
van Anthony King 

en Ivor Crewe. ‘Mijn 
favoriete leesvoer voor 

beleidsmakers.’

‘The Blunders 
of Our 

Governments’

VENJ
IEP VISSER 
functie: algemeen directeur Justis
per: 15 maart 2016 
was: algemeen secretaris/directeur 
Onderzoeksraad voor Veiligheid

bZ 
RENÉE JONES-BOS
functie: ambassadeur in Moskou
per: 1 augustus 2016 
was: secretaris-generaal BZ

bZK
MARJA HORSTMAN
functie: plv. directeur-generaal AIVD
per: 1 mei 2016
was: directeur Inlichtingen AIVD

GEMEENTE aMSTERdaM
MARK CROOIJMANS
functie: stedelijk directeur 
Dienst verlening en Informatie
per: 1 mei 2016
was: directeur Centrale Administratie 
bij Financiën

ZORGINSTITUUT NEdERlaNd
SJAAK WIJMA
functie: lid Raad van Bestuur
per: 1 april 2016 
was: gynaecoloog in het 
Martini Ziekenhuis Groningen

bZ
GERBERT KUNST
functie: consul-generaal San Francisco
per: 1 augustus 2016 
was: directeur Europese en 
Internationale Zaken bij EZ

INSPECTIE SZW 
MARC KUIPERS
functie: inspecteur-generaal
per: 1 mei 2016 
was: plv. directeur-generaal AIVD

bZ
THIJS VAN DER PLAS
functie: directeur-generaal 
Europese Samenwerking
per: 1 juli 2016
was: plv. directeur-generaal 
Europese Samenwerking

VENJ
LISETTE DE BIE
functie: directeur Beschermen, 
Aanpakken en Voorkomen
per: 1 juli 2016 
was: directeur Juridische Operationele 
Aangelegenheden bij VenJ

bZ
JOKE BRANDT
functie: secretaris-generaal
per: 1 augustus 2016 
was: Deputy Executive Director bij 
UNICEF

Actuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie

Hanneman (43). Een natuurkundige bij het 

afdelingshoofd en later als waarnemend directeur 

uit de maatschappij kunt voorzien. Dat is toch wel 
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Feest op het Utrechtse 
 kantoor van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Neder
land (RVO), deze donderdag
middag in februari. Samen 
met ambassadeur Nguyyên 
vãn Doàn en het Nederlandse 
bedrijfsleven viert de RVO 
Têt Nguyên Đán, Vietna
mees Nieuwjaar, met een 

netwerkbijeenkomst voor 
overheid en bedrijfsleven. 
Het is een gezamenlijk 
 initiatief van de RVO en het 
Nederlands Centrum voor 
Handels bevordering. ‘Viet
nam is steeds belang rijker 
als handelspartner, vooral 
als het gaat om export
contacten van Nederlandse 

bedrijven met Vietnam’, zegt 
Bas  Pulles, directeur Inter
nationale Programma’s bij 
de RVO. ‘Wij willen handel en 
investeringen bevorderen, in 
dit geval gaat het vooral om 
export.’ Van ontwikkelings
land werd Vietnam een paar 
jaar geleden transitieland. 
‘Van hulp gingen zij naar han

del. Inmiddels is Vietnam een 
volwaardige econo mische 
partner voor Nederland en 
werken we samen in initia
tieven in de agrosector, water
technologie en elektronica. 
Met 6,5 procent economische 
groei is Vietnam een van de 
meest veel belovende export
markten.’

TÊT NGUYÊN ĐÁN RVO, vestiging Utrecht
18 februari, 17:46 uur


