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DE INSPIRATIE VAN TON HUISMAN

Bij een bericht over de afwijzing van een 
allochtone medewerker voor een 

leidinggevende functie, denk ik: waarom 
is het verwezenlijken van diversiteit in 

organisaties zo lastig? Deze medewerker 
is gevraagd te solliciteren. Toch durft de 

organisatie het uiteindelijk niet aan.  
De leiderschapsstijl die ze zoekt – directief 

en met de vuist op tafel – komt er 
onvoldoende uit. Voor zijn eigen bestwil 

wordt hij niet aangenomen.

Als directeur van een overheidsdienst waar 
mensen van twintig verschillende 

nationaliteiten werken, ervaar ik veel 
meerwaarde van diversiteit, van de 

kwaliteiten van verschillende culturen. We 
leren veel van elkaar, het genereert 

creativiteit en verdraagzaamheid en maakt 
de organi satie krachtig en interessant. 

Toch blijkt dat in selectieprocedures 
binnen de overheid nog vaak naar meer 
van hetzelfde wordt gezocht, waardoor 

diversiteit achterblijft. Waarom?

Ik leg de vraag voor aan mijn dochter, 
student filosofie. Dit citaat uit  

De Indringer van Jean- Luc Nancy geeft 
volgens haar het waarom weer: ‘De 

vreemdeling moet iets van de indringer 
behouden, wil hij zijn vreemdheid niet 

verliezen’. In een tijd waarin de wereld in 
brand staat, zijn mensen banger voor 

anders-zijn. Maar ieder mens heeft iets in 
zich van de vreemde, van de indringer. 

Zolang je dat niet bij jezelf erkent en 
accepteert maar er bang voor bent, blijft 

het mechanisme bestaan mensen aan  
te stellen die op elkaar lijken.

Ik wens de overheid meer zelfreflectie.  
En nog meer indringers!

Thea Bogers, directeur Dienst 
 Geestelijke Verzorging en Centrale 

Vertrouwenspersoon Integriteit (DJI)

WAAROM

‘Deze quote van Steve Jobs geeft precies weer waar ik voor sta. Simplicity is 
geen simpelheid die ontstaat in een vlucht naar oppervlakkigheid of  
in het vermijden van “echte” problematiek, maar vanuit een streven naar 
het reduceren van complexiteit en onbeheersbaarheid tot realistische  
en haalbare doelen. Simpel doen wat nodig is om resultaat te behalen. 
Samen met anderen informatie verrijken en ontdoen van onnodige 
opsmuk. Het terugbrengen tot de essentie in termen van een helder doel 
naar een gewenst resultaat. Dat is waar ik dagelijks voor ga.’
Ton Huisman, directeur Domeinen Roerende Zaken (FIN).

Wat kun je doen als interim-mana-
ger om medewerkers te stimuleren 
en faciliteren om op grensvlakken 
te gaan werken? Deze vraag stond 
centraal tijdens de netwerkbijeen-
komst ‘Zoek de grens op’ op 19 mei. 
ABD Interim organiseerde de 
middag voor managers die vanuit 
de pool van ABD Interim een 
tijdelijke opdracht vervullen in het 
kader van hun verdere ontwikkeling. 
Het aanpakken van maatschappe-
lijke vraagstukken is steeds meer 
een samenspel tussen publieke, 
maatschappelijke en private 
partijen. Meer mensen werken op 
het grensvlak tussen organisaties, 
zeker interim-managers. Tijdens de 
netwerkbijeenkomst namen twee 
adviseurs van Twynstra Gudde de 
aanwezigen mee in een sessie over 
samenwerken in verschillende 

coalities en het werken op grens - 
vlakken. ABD Interim-manager 
Jeroen Gosse deelde zijn ervaringen 
van een opdracht bij het COA. De 
boodschap was: werken op het 
grensvlak is nooit saai en het helpt 
om je te ontwikkelen tot een 
tweebenige speler: een ambtelijk 
interim-manager met één been in 
de samenleving en één been in de 
opdracht.

Meer informatie over ABD Interim  
via abdinterim@minbzk.nl.

Zoek de grens op



3abdblad no.2/2016
tekst Caroline Togni
foto Jurgen Huiskes

In: depot Collectie Nederland, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Susan Lammers, directeur Kennis en Advies (RCE) ‘Het schilderij uit mijn werkkamer, 
een strandtafereel van Johan Antonie de Jonge, is uitgeleend aan het Zuiderzee 
Museum. Ik zoek nu iets nieuws in ons Rijswijkse depot met de Collectie Nederland. 
De rijkscollectie telt zo’n 140 duizend kunstwerken; daarvan zijn er 40 duizend 
permanent uitgeleend aan rijksgebouwen, musea en maatschappelijke organisaties. 
We hebben van alles in huis, van de middeleeuwen tot hedendaags. Het beeld van 
depots vol met BKR-kunst, klopt niet; dat aantal is teruggebracht naar 20 duizend.  
En vergeet niet: daar zit ook Karel Appel tussen!’
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tekst Saskia Klaassen
foto’s Nick van Ormondt en BZK

‘ Wie te lang  
op één plek zit, 
is kwetsbaar’
Ambtenaren blijven te lang op hun stoel zitten, vindt 
minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst). Met zijn 
Mobiliteitsbrief gaat hij doorstroming stimuleren. 
Onder meer bij directeuren: zij gaan om de zeven jaar 
verplicht switchen.

Waarom vindt u het zo belangrijk dat 
ambtenaren in beweging komen?
‘Omdat de hele samenleving verandert, 
door politieke keuzes, technische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Niet 
zo heel lang geleden hadden we nog 
het ministerie van Volkshuisvesting, nu 
is dat een directie Woningmarkt op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Ontwikkelingen in 
ICT zorgen ervoor dat banen verande-
ren of zelfs verdwijnen. Door heel lang 
op een functie te blijven zitten, worden 
ambtenaren kwetsbaar. Als ze een keer 
moeten verkassen, wordt die stap heel 

groot. Voor medewerkers zelf, maar 
ook voor de nieuwe leidinggevende. 
Die zal twijfelen aan de geschiktheid 
van ambtenaren die al lang op dezelfde 
plek zitten. Dat is anders als ze kunnen 
laten zien dat ze al een aantal keer zo’n 
overstap hebben gemaakt.’

Wat houdt personeel nu tegen om te 
wisselen? 
‘Ik denk een aantal zaken. In de eerste 
plaats de leidinggevende: die wil de 
goede mensen vasthouden. Nieuwe 
mensen inwerken geeft gedoe. Maar 
het ligt ook aan de hang naar zekerheid 

van de medewerkers zelf. Verder 
hebben we als werkgever ambtenaren 
onvoldoende toegerust om van baan  
te wisselen. Denk aan opleidingen en 
inzicht geven in interne vacatures. 
Daarom ligt er nu een pakket maat-
regelen.’

In uw plannen is een belangrijke rol 
weggelegd voor de  leidinggevenden?
‘Zij hebben straks iets uit te leggen  
als op een afdeling mensen heel lang 
blijven zitten. Al kan daar een hele 
goede reden voor zijn. Je hoeft niet 
geforceerd iedereen om de vijf of zeven 

Minister Blok maakt werk van doorstroming
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jaar laten rouleren. Leidinggevenden 
moeten mobiliteit stimuleren, 
bij voorbeeld tijdens de jaarlijkse 
functioneringsgesprekken. Wat doe  
jij over vijf jaar? En als je functie niet 
meer bestaat, wat doe je dan? Je  
dwingt mensen om na te denken.’ 

Leidinggevenden moeten zelf ook het goede 
voorbeeld geven en van hun stoel komen?
‘Bij de TMG hebben we een verplichte 
maximale termijn van zeven jaar. Dat 
wil ik uitbreiden naar het directeuren-
niveau, en daarna wellicht naar het  
hele lijnmanagement. Niet alleen 

omdat zij het goede voorbeeld moeten 
geven, maar ook om de kwaliteit van 
het management te verbeteren. Op 
verschillende plekken ervaring opdoen, 
bijvoorbeeld door te switchen van 
uitvoering naar beleid of zelfs te 
wisselen van departement, maakt je 
een betere manager.’

Hoe reageren ambtenaren op deze  
stimulans tot meer mobiliteit?
‘Op de werkvloer zijn verschillende 
reacties, variërend van “wat leuk”, en 
“ik zie wel wat het wordt” tot “aan mijn 
lijf geen polonaise”. Maar ik verwacht 
dat de twee laatste sentimenten snel 
minder zullen worden. Omdat je 
mensen heel goed kunt uitleggen dat 
hun eigen werk leuker wordt, dat ze 
weerbaarder worden op de arbeids-
markt en dat we de samenleving beter 
kunnen bedienen met breed inzetbare 
ambtenaren. Op het ministerie van  
BZK hebben we daarmee onlangs 

‘ We kunnen de 
samenleving beter 
bedienen met breed 
inzetbare ambtenaren’
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ervaring opgedaan. Daarbij  
is heel bewust gekozen voor  
een grote flexibele pool voor 
tijdelijke klussen. De belang-
stelling is groot: er zijn veel 
klussen aangemeld en de 
medewerkers hadden grote 
interesse. In de praktijk zie je  
dus dat de methode werkt. De 
overheid wordt steeds meer  
een organisatie voor tijdelijke 
projecten. Is het project klaar, 
dan gaan ambtenaren door naar 
een volgend maatschappelijk 
vraagstuk.’ 

De personeelsdirecteuren zijn  
aan zet en moeten voor 2017 een  
plan hebben?
‘Ik verwacht van departementen 
inderdaad dat ze voor 1 januari 
2017 een plan hebben met hun 
doelen voor mobiliteit en de 
uitvoering daarvan. Alleen 
Buitenlandse Zaken heeft hier 
veel ervaring mee. Wat ze daar 
knap doen, is dat de personeels-
dienst het belang van de 
organisatie en de medewerkers 
zelf even zwaar laat wegen. Soms 
komen medewerkers niet op  
de gedroomde plek, maar dan 
wordt geprobeerd om dit bij een 
volgende ronde wel te doen.  
Dat is niet een model dat je 
zomaar overal kan toepassen. 
Organisaties moeten zelf bepalen 
welk systeem het beste past.’

Zijn er functies die zich minder goed 
lenen voor regelmatig switchende 
medewerkers?
‘Zeker. Toch vind ik dat we niet te 
snel moeten zeggen: deze functie 
is te specialistisch. Technici 
kunnen bijvoorbeeld vaak goed 
worden ingezet op andere 
plaatsen waar iets bedacht moet 
worden. We moeten ons niet te 
snel laten aanpraten dat je met 
een specialistisch vak nooit iets 
anders kunt doen. Probeer het 
eens, zou ik zeggen – het verrijkt 
je. Blijkt je oude werk toch leuker, 
dan kom je gemotiveerder terug.’

6 abdblad no.2/2016

‘ Mobiliteit 
wordt de 
norm’ Simone Roos, DG Overheids organisatie 

over de uitwerking van de Mobiliteitsbrief 
in de overheidsorganisatie

gesprek voeren. In elk geval tijdens de 
jaarlijkse gesprekscyclus, bijvoorbeeld 
met behulp van het 3-5-7-model: na 
drie jaar nadenken over de volgende 
stap, en die stap na vijf, maar uiterlijk 
na zeven jaar zetten.
De bereidheid om te veranderen is bij 
ambtenaren nog niet zo groot, en dat is 
ergens wel begrijpelijk. Vaak zijn ze erg 
betrokken bij “hun” onderwerp. Toch 
zullen ook zij eraan moeten geloven. 
Wie veel facetten ziet tijdens de loop-
baan, wordt daar beter van. Dat heb  
ik zelf ook ervaren. Je brengt nieuwe 
 inzichten mee naar een nieuwe werk-
plek. Achteraf hoor je dan vaak: goh, 
had ik eerder moeten doen. Natuurlijk 
blijft kennis de basis van de organisatie, 
we kunnen niet zonder. Het moet  
niet koste wat het kost en ook niet 
 allemaal tegelijk.’ 

GOEDE VOORBEELD
‘De bal ligt nu bij onderdelen van de 
rijksdienst. Zij maken voor 1 januari 
2017 een strategisch personeelsplan. 
Bedoeling is dat mijn directoraat er  
zo min mogelijk bovenop zit. 
Departementen moeten zelf aangeven 
welke systematiek bij de organisatie 
past. Welke organisatie willen we over 
vijf of tien jaar zijn, welke mensen 
 horen daarbij met welk leiderschap, 
hoe komen we daar? Ik heb niet het 
idee dat die vragen nu heel structureel 
op de agenda staan. Aan de topmana-
ger de taak om de lijnmanagers hierop 
aan te spreken. En om natuurlijk het 
goede voorbeeld te geven.’

‘Met een personeelsbestand dat zich 
geleidelijk en gedeeltelijk vernieuwt, 
kunnen we beter inspelen op verande-
ringen. Dat gebeurt nu te weinig: van 
alle medewerkers zit ruim een kwart 
langer dan tien jaar in dezelfde functie. 
Slechts 0,7 procent wisselt vrijwillig van 
baan binnen het Rijk. Daarmee lopen 
we duidelijk achter ten opzichte van de 
markt en andere sectoren in het open-
baar bestuur. Als we hier nu geen werk 
van maken, hebben we straks een flink 
probleem. De leidinggevenden moeten 
daarom het goede voorbeeld geven, 
maar ook voor de rest van de over-
heidsorganisatie geldt: mobiliteit 
wordt de norm en is niet langer een 
 uitzondering.’ 

NIET ALLEMAAL TEGELIJK
‘Er zijn maar weinig gespecialiseerde 
functies die zich niet lenen voor mobili-
teit. Een gevangenisbewaarder kan 
best wisselen van cellenblok of gevan-
genis. Een wetgevingsjurist die altijd 
bezig is met wet A, kan nu aan de slag 
met wet B. Deze mobiliteit kan plaats-
vinden binnen het eigen departement, 
maar ook richting een ander ministerie. 
Voorwaarde is daarbij wel dat vacatu-
res beter te vinden zijn en dat drempels 
worden weggenomen. Een soepele 
overgang van het ene naar het andere 
departement zou enorm helpen.
Ons doel is om in vaste contracten van 
nieuwe medewerkers een mobiliteits-
bepaling op te nemen. Daarin staat dat 
af en toe iets anders doen de norm is. 
Van functie veranderen hoort daarmee 
bij het ambtenaarschap. Verder spelen 
de lijnmanagers een belangrijke rol bij 
de bewustwording van de mobiliteits-
mogelijkheden. Zij moeten hierover het 
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Renée Jones, SG Buitenlandse Zaken  
dacht als SG DUO mee over de 

 beleidskanten van de Mobiliteitsbrief  
en de  uitwisseling met BZ

Loes Mulder, DG ABD 
over de gevolgen van de Mobiliteitsbrief 

voor het ABD-beleid

‘ Altijd letten op het 
grotere plaatje’

‘Een logische stap’

‘Mobiliteit hebben wij nodig om ons 
postennet te bedienen. Je wilt niet dat 
mensen zich gaan vereenzelvigen met 
het land waarheen ze zijn uitgezonden. 
De mobiliteit geldt bij ons organisatie-
breed – iedereen wisselt om de vier jaar 
van functie. Dit doen we altijd rond de 
zomer, een goed moment voor de 
mensen op de posten met schoolgaan-
de kinderen. Ook gaan steeds meer 
 collega’s elders in het Rijk of zelfs daar-
buiten aan de slag. Voor een deel gaat 
het om ABD’ers, maar ook op lagere 
 niveaus gebeurt dit.’ 

MET ZACHTE DWANG
‘Elk jaar is het weer een puzzel om drie-
honderd tot vierhonderd mensen op 
alle niveaus te plaatsen. Cruciaal daar-

bij is een sterke HRM-functie. Deze is 
net zo belangrijk als de leidinggevende 
en de medewerker zelf. HRM moet 
sterk sturen en met zachte dwang 
 medewerkers overtuigen. Soms is een 
benoeming voor een medewerker  
zelf niet perfect, maar wel voor het 
 grotere plaatje.’

REGIODESKUNDIGE
‘Wat betreft de termijnen schuiven wij 
op naar het rijksbrede systeem van  
3-5-7. Drie jaar is voor ons een absoluut 
minimum, je moet kennis wel kunnen 
borgen. We denken hier actief over na, 
hoe kan dit nog beter? Bijvoorbeeld 
door een specifieke regiodeskundige  
in een volgende plaatsing weer iets te 
laten doen op dat gebied.’

‘De Mobiliteitsbrief is een ondersteu-
ning en versterking van ons beleid. Je 
ziet dat personeel dat zich blijft ontwik-
kelen tot het einde van de loopbaan 
vrolijker rondloopt. Voor TMG-leden is 
de 3-5-7 cyclus normaal, nu wordt dit 
ook verplicht voor ABD-directeuren. 
Ons adagium is overigens steeds: 
gerich te mobiliteit. Dat betekent dat je 
goed kijkt naar het hele management-
team. Niet te veel wisselingen tegelijker-
tijd, er moet een goede mix zijn van 
mensen die het domein al kennen en 
mensen die nieuwe inzichten brengen.
Sinds kort ondersteunen wij ook de 
sub-ABD-managers. Een groep die een 
rijksbrede MD-ondersteuning kan 
 gebruiken omdat er bij sollicitaties vaak 
wordt gekozen voor vertrouwde kandi-
daten. Vaak willen ze zelf wel wisselen, 
maar twijfelen departementen of ze 
 afdelingshoofden van een ander depar-
tement snel genoeg kunnen inzetten. 

Ze kiezen dan voor iemand die het 
 domein al kent.’

SNELLER REAGEREN
‘In het bedrijfsleven is het normaal om 
een groot deel van de managementtijd 
aan personeel te besteden. Ook bij de 
ABD hebben we jaarlijks met de minis-
teries een schouw, waarbij we behoefte 
en potentieel aan leidinggevenden 
 inventariseren. Het is niet meer dan 
 logisch dat dit inmiddels rijksbreed 
 gebeurt. Dit alles neemt niet weg dat 
het lastig is om te bepalen wat er  
de  komende vijf jaar nodig is. Zo’n 
 personeelsplan krijg je nooit loepzuiver 
 ingericht. Bij een kabinetswisseling kan 
zomaar blijken dat je andere mensen 
nodig hebt. Toch is het goed om dit 
overzicht te hebben, je kunt dan bij 
 veranderingen sneller reageren. Dit 
moet onderdeel worden van onze 
 professionaliteit.’
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T opambtelijk leiderschap kunnen we niet los zien 
van de tijdgeest. De huidige tijd is er één van 
snelle maat schappelijke veranderingen, gevoed 
door technologische vernieuwingen. Complex en 
turbulent zijn sleutel woorden. De netwerksa-

menleving wordt steeds belangrijker, terwijl de macht van 
– en het vertrouwen in – traditionele instituties afbrokkelt. 
Dit betekent dat de overheid steeds vaker de rol heeft van 
netwerkpartner in een proces van ‘co-creatie’. Tegelijkertijd 
ligt de overheid onder een vergrootglas: de focus op 
incidenten is groter dan ooit, wat de behoefte aan controle 
versterkt. Maar dat staat weer op gespannen voet met  
het verlangen om zaken zoveel mogelijk horizontaal te 
organiseren.
Het zijn dit soort paradoxen waarmee de topambtelijk  
leider vandaag de dag te maken heeft. Situaties zijn vaak 
onoverzichtelijk, de uitkomst van beslissingen ongewis:  
en toch moet de topmanager richting geven, inspiratie 
bieden en positie kiezen. De publiek leider moet ‘voorgaan 
in dichte mist’. De traditioneel hiërarchische organisatie-
structuur is te star om deze complexiteit het hoofd te bieden. 

Deze tijd vraagt om flexibele leiders die in verbinding  
staan met de haarvaten van de samenleving, die integer  
het maatschappelijk belang dienen en in staat zijn om te 
reflecteren en de juiste vragen te stellen. Die schaken op 
meerdere borden.

KERNKWALITEITEN
Deze analyse leidt tot drie kwaliteiten waarover elke  
publiek leider moet beschikken:
Integriteit: de publiek leider werkt oprecht en bewust ten 
dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke 
opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.
Samenwerken: de publiek leider brengt het gedeeld 
leiderschap in praktijk; is gericht op het bredere verband, 
niet uitsluitend op het ‘eigen’ domein; zoekt actief de 
 samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich  
te verplaatsen in verschillende perspectieven.
Reflectie: de topambtelijk leider beschikt over zelfinzicht  
en organiseert reflectie in het veld van wetenschap en 
praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan 
koers en positie.

tekst Rody van der Pols
illustratie Deborah van der Schaaf

De ideaaltypische publiek leider is politiek adviseur, 
ambtelijk professional én maatschappelijk partner in 
één. Zij of hij is niet bang om voor te gaan in de ‘dichte 
mist’ van complexe maatschappelijke realiteit, zo 
schetst de Visie op Leiderschap die Bureau ABD 
gezamenlijk met andere partijen opstelde.

Integriteit, 
 samenwerken 
en reflectie
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Collega’s over de  
Visie op Leiderschap 

Wat betekent top ambte lijk 
leiding geven in het diffuse, 
maatschappelijke krachten-
veld van  vandaag de dag? 
Dat onderzocht Universiteit 
Leiden in de studie Nieuw 
Publiek  Leiderschap. Een 
 impressie hieruit: ‘Wat 
 betekent het om te leiden in 
 onduidelijkheid over wat er 
nou eigenlijk aan de hand is, 
onzekerheid over wat er gaat 

komen, met vaak  wisselende 
allianties en  coalities, met 
soms zelfs  verwarring over 
 oorzaak en gevolg van pro-
blemen en een grote druk 
om toch vooral maar snel en 
stellig met een antwoord en 
een actie te komen, om ver-
volgens te ervaren dat het 
toch anders zat... Daarbij 
hebt u al uw zintuigen nodig 
en u kunt het niet alleen. 

Samenwerken en  samen - 
gaan is een rand voorwaarde 
om vooruit te komen. Uw 
uitdaging is om een gedeeld 
doel te identificeren, en dat 
zo te articuleren dat het 
 richtinggevend kan zijn, dat 
het een gezamenlijke richting 
geeft, niet  alleen voor uw 
 eigen orga nisatie of sector, 
maar een breed gedragen 
koers. Dit vereist een anten-

ne voor wat er om u heen 
 gebeurt, en meer nog:  
feeling voor wat er kan gaan 
komen. U bent voorbereid  
op de  mogelijke en meest 
waarschijnlijke toekomsten. 
U verbindt, bent  reflectief  
en voortdurend lerend. Uw 
anker is het grote geheel  
en u handelt voorbij deel-
belang en ego, integraal  
en inclusief.’

ONDERZOEK UNIVERSITEIT LEIDEN NAAR NIEUW PUBLIEK LEIDERSCHAP 

Hellen van Dongen, directeur Openbaar Vervoer  
en Spoor (IenM)
‘Ik vind het terecht dat integriteit zo’n 
centrale plek inneemt in de nieuwe visie. 
Al is het maar omdat je zo dicht bij jezelf blijft in het leiderschap. 
Maar integriteit gaat ook over transparantie. En openheid is 
steeds belangrijker geworden nu je als publiek leider zoveel 
rollen moet vervullen. Op welke gronden adviseer je nu precies, 
vanuit welke hoedanigheid neem je dit besluit? Wees daarover 
helder, richting je bewindspersoon, richting buitenwereld. 
Bijvoorbeeld bij een incident. Dan moet je snel handelen, soms 
ook in tegenspraak met het langetermijnbelang. Dat kan gerecht - 
vaardigd zijn, maar benoem de afweging in elk geval, zodat je 
een transparante besluitvorming krijgt zonder misverstanden 
achteraf. Dat hoort bij het publiek leiderschap van deze tijd.’

Maarten Schurink, voorzitter Raad van Bestuur 
Sociale Verzekeringsbank
‘Netwerksturing vind ik een essentieel kenmerk van het 
hedendaagse publiek leiderschap. Met andere woorden: hoe 
kun je in een veld waarin je niet de baas bent toch maatschap-
pelijk effect sorte ren? Dat kan alleen als je met het hele netwerk 
tot een definitie van  publieke waarde komt. Ik ben blij deze 
opvatting ook terug te lezen in de leiderschapsvisie van Bureau 
ABD; het document vangt wat dat betreft goed de veranderde 
tijdgeest. De volgende stap is om hier expliciet conclusies aan te 
verbinden voor het aannamebeleid van de overheid. Namelijk: 
we  zoeken mensen die niet geïnte resseerd zijn in macht, maar in 
verbindingen leggen; niet in leidinggeven vanuit een hiër archische 
positie, maar vanuit inhoud en gezag.’

Een visie op leiderschap ontwikkelen is één. Zo’n theoretisch profiel transformeren tot een praktisch richtsnoer bij  alledaagse leider-
schapsdillema’s is de volgende stap die we gaan uitvoeren binnen de hele ABD. Een belangrijke eerste aanzet daartoe vormt de 
TMG-reflectiedag op 1 september. Centraal staan die dag (persoonlijke) bespiegelingen op alledaagse dilemma’s en het delen van 
lessons learned. Het vormt de opmaat voor de TMG-reflectiecyclus: een reeks bijeenkomsten, zoals reflectietafels en TMG-diners, die 
de dialoog over leiderschap levend en in ontwikkeling moet houden. Net zoals de Visie tot stand is gekomen in overleg met publieke 
leiders en externe deskundigen, wil de ABD blijvend het gesprek over publiek leiderschap voeren, er met elkaar inhoud aan geven.
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‘Bijdrage leveren aan oplossen van wereldvoedselprobleem’

Mijn loopbaanstaptekst Caroline Togni
foto Jurgen Huiskes

Hans Hoogeveen vond zijn droombaan  
bij de FAO. Vanaf 1 september gaat de 
huidige directeur-generaal Agro en 

Natuur (EZ) aan de slag als Nederlandse 
 ambassadeur en permanent vertegenwoordiger 
bij de VN- o  rga nisatie voor voedsel en landbouw 
(FAO). ‘Mijn hart ligt bij het internationale 
werk. Zeker als ik daarin een bijdrage kan 
leveren aan grote issues zoals voedsel zekerheid. 
Nederland heeft een krachtige positie in dit 
speelveld’, aldus de DG. 

VOEDSELZEKERHEID
Door kennis en knowhow is Nederland een 
topspeler als het gaat om voedselzekerheid en  
een bijdrage aan economische landbouw-
ontwikkeling, zo stelt Hans. ‘Wageningen 
University doet onderzoek naar innovaties op 
dit vlak. Maar ook het Nederlandse bedrijfsleven 
werkt internationaal aan verbeteringen in de 
voedselproductie: met minder water en minder 
bestrijdingsmiddelen meer produceren.’ Ook 
zelf is de huidige DG Agro en Natuur deskundig 
op dit terrein. Naast allerlei functies in de 
beleids domeinen, promoveerde hij aan 
Wageningen University op Sustainable 
 Development Diplomacy en geeft hij colleges over 

tekst Caroline Togni
foto ABD

‘Hoe geef je leiding in een 
geglobaliseerde arena? Wat is de 
impact van wereldwijde ontwik-
kelingen op de Nederlandse 
samenleving en op de politiek? 
Deze vragen vormen de basis van 

de LGA-leergang, onderdeel van het DG-abelen-
programma. De leerfilosofie is de deelnemers 
prikkelen door ze op deze thema’s nieuwe 
inhoud aan te bieden en dat vervolgens te 
verbinden aan leiderschap. In lezingen en 
analyses. En in gesprekken met elkaar.’

SCHIJNARGUMENTATIE
‘Deel één van de LGA-module was in maart. Met 
daarbij voor mij twee topsprekers: Paul Scheffer 
en Rob de Wijk. Rob met zijn kennis over veilig         -
heid in de wereld; Paul met zijn haarscherpe 

analyse over de vluchtelingen crisis. (Lees zijn 
nieuwste boek!) In een scherp opiniërende 
analyse laat hij zien welke (schijn)argumentatie 
bepalend is voor een standpunt dat zich soms 
pijnlijk slecht verhoudt tot de werkelijkheid.’ 

NAAR DE VS
‘Half juni vertrekken we voor deel twee naar de 
VS. In Boston volgen we een algemene training 
over leadership. En ik verheug me op het bezoek 
aan mijn Amerikaanse counterpart. De opleiding 
biedt naast inspiratie veel inhoud en analyse, en 
met elkaar denken we na en krijgen we zicht op 
grote internationale thema’s als de voedsel-
crisis, vluchtelingenstromen, cybersecurity en 
China. De huidige wereld is in alles connected  
met elkaar; dat wordt in deze leergang drie-
dubbel onderstreept.’

Lezen, 
 leren &
luisteren

Marc Kuipers,  
inspecteur-generaal van 
de Inspectie SZW, bericht 

over het ABD-programma 
Leadership in a Globalised 

Arena (LGA).

voedselproblematiek. In zijn nieuwe functie 
gaat Hans Hoogeveen bij de FAO-organisatie de 
belangen van Nederland zo goed mogelijk 
behartigen. Daarnaast is zijn doel de FAO beter 
te laten functioneren en te zorgen voor betere 
kwaliteit in het oplossen van het wereldwijde 
voedselprobleem. Hoogeveen: ‘Nederland 
heeft al de lead in de Oceanen-top over Blue 
Growth and Food Security, waarin het gaat over 
verbeterde duurzame visserij en de voedsel-
keten. Als co-voor zitter van dat internationale 
netwerk probeer ik die boodschap verder te 
dragen.’

SAMEN MET VROUW EN ZOON
De droombaan komt op een mooi moment 
voor de 56-jarige Hoogeveen. ‘Deze 
ambassadeurs positie bij de VN/FAO in de 
prachtige stad Rome, is honderd procent 
internationaal. Dat trekt mij heel erg. Uiteraard 
zet je zo’n stap, de functie en bij horende 
verhuizing naar Rome, niet alleen. Mijn vrouw, 
zoon en ik gaan dit avontuur samen aan.’ Als 
permanent vertegenwoordiger zit Hans straks 
vijf jaar op de post bij de FAO. ‘Een fantastische 
kans om me op internationaal vlak verder te 
verbreden.’

‘Leadership in 
a globalised 

arena’
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Hans Leijtens (53) is sinds 1 november 2015 
 directeurgeneraal van de Belastingdienst. 
Wat speelt hier? Aan tafel! 

‘Familiecultuur bij Belastingdienst heeft me verrast’

DG

iedereen opengesteld; een groot aantal 
werknemers heeft interesse getoond. Die 
mensen kunnen uiteraard niet allemaal 
tegelijk vertrekken, dat brengt de conti-
nuïteit in gevaar. Een eerste groep van 
1400 mensen kan op korte termijn weg, 
van de overige mede werkers kijken we 
hoe zij verantwoord kunnen vertrekken, 
bijvoorbeeld over anderhalf jaar.’

APPS
‘Elke dinsdag ga ik op werkbezoek. Na 
het eerste rondje langs management-
teams en powerpoints ga ik nu meer 
naast mensen zitten. Een uurtje meeluis-
teren bij de Belastingtelefoon. Een 
bezoekje aan de app-ontwikkelaars bij 
een van onze IT-bedrijven. Toevallig was 
ik kort daarvoor op werkbezoek bij de 
afdeling die werkt in het papieren pro-
ces. Het bleek dat de app-ontwikkelaars 
deze collega’s nooit persoonlijk spraken, 
een gemiste kans.’

SOLIDARITEIT
‘De familiecultuur bij de Belastingdienst 
heeft me verrast. Die kende ik van 
Defensie, waar je samen in de modder 

staat. Maar ook hier is de solidariteit 
groot. Iedere medewerker weet haarfijn 
waarom de organisatie er is en wat deze 
moet opleveren. Dat geldt zeker niet 
voor elk bedrijf. Maar over de eigen rol, 
zeker nu er zoveel verandert, zijn mede-
werkers minder zeker. Begrijpelijk als  
je al tientallen jaren bij de dienst werkt. 
We hebben medewerkers die de zeventig 
 ruimschoots zijn gepasseerd!’

BLAUWE ENVELOP
‘We hebben onvoldoende aangevoeld 
wat de betekenis is van de blauwe enve-
lop. Het is niet alleen nostalgie en het 
gaat niet alleen om digitale vaardig-
heden. Ook fiscale taal speelt een rol. Die 
vinden mensen ingewikkeld. Op papier 
ervaren burgers meer rust om nog eens 
goed naar een vraag te kijken. Bij onze 
aangiftehulp kwam een vrouw van 23.  
Ze had een laptop, een tablet en was 
actief op social media. Maar de vraag 
over eigen woningbezit begreep ze niet. 
Of ze een eigen woning heeft? Jazeker, ze 
woont immers op zichzelf. Bij doorvragen, 
bleek ze te huren. Ook de formulering 
van de vragen moet dus eenvoudiger.’ 

AANGIFTE
‘Onlangs had ik mijn collega uit 
Singapore op bezoek. Hij keek met 
afgunst naar onze dienstverlening. 
Aangifte doen kan via de app in twintig 
minuten, digitaal ben je in veertig minu-
ten klaar. Dat zijn unieke cijfers in de 

wereld. En we hebben een vooraf 
ingevulde aangifte. Online heb-
ben we dit jaar de pieken redelijk 

kunnen opvangen: in 98 procent 
van de gevallen konden 

 burgers direct terecht. Maar  
2 procent kreeg de sorry-

pagina met het verzoek 
om op een later tijdstip 
terug te komen.’

100 DAGEN
‘Ik kom uit de wereld van de veiligheid. 
Alles aan de Belastingdienst was nieuw: 
inhoud, organisatie, mijn bestuurlijke 
plek daarbinnen en het werken in een 
politieke omgeving. Ik heb meer tijd nodig 
om dat allemaal te doorgronden. Voor 
mezelf heb ik daarom de honderd dagen 
opgerekt naar honderd werk dagen.’ 

URGENTIE
‘De afgelopen maanden kenmerken zich 
door een constante stroom aan dossiers 
met grote urgentie. Denk aan de Panama 
Papers en de kritiek op de nieuwe  
zzp-overeenkomsten. Mijn grootste 
opdracht is de implementatie van de 
investeringsagenda: het meerjarige 
 programma dat de Belastingdienst 
 duurzaam geschikt moet maken voor  
de toekomst. Het plan lag er al toen ik 
kwam. Voor de zomer moet duidelijk  
zijn hoe we het gaan doen.’ 

STURING
‘Ik geloof meer in de dialoog dan in 
 cijfers en spreadsheets. Met alle honderd-
vijftig regiomanagers praat ik de komen-
de maanden over de verander filosofie 
van de Belastingdienst. Hoe kijken  
we naar onze medewerkers, wat is  onze 
mensvisie? Ik kijk daarbij meer als 
 socioloog dan als bedrijfskundige. 
Medewerkers vinden het niet erg om  
te veranderen, wel om te worden ver-
anderd. Ik geloof dat ambtenaren de 
ruimte moeten krijgen om hun rol  
en verantwoordelijkheid te pakken.’

VERTREKREGELING
‘Ik moest direct met de bonden om tafel 
over een vertrekregeling. Door de 
investeringsagenda verandert de 
Belastingdienst en wijzigen of ver-
dwijnen er ongeveer vijfduizend 
functies. De regeling is voor 

aan tafel
tekst Saskia Klaassen
foto Jurgen Huiskes



openhartige
vragen 

hans wanders (53)
CIO Rijk, ministerie van 
 Binnenlandse Zaken en 

 Koninkrijksrelaties
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ongelooflijk ingewikkeld. We hebben 
voortdurend de behoefte onze processen 
en systemen te verantwoorden, te 
contro leren en nog een keer vast te leg- 
gen. Met de illusie dat we het daarmee 
makkelijker maken. Onder tussen bestaat 
er een woud van verschil tussen systemen 
onderling: Digidoc-archief, P-Direkt, 
het Inhuursysteem... alles heeft een 
eigen handleiding. Vermoeiend.’

5
Maar daarvoor hebben we jou. Jij gaat 
als CIO Rijk de overheid ICT-minded 
maken, toch? 
‘Ik ben aangesteld om ervoor te zorgen 
dat de overheid ICT optimaal inzet. Niet 
te weinig, maar zeker ook niet te veel 
geautomatiseerd. En slim, met mensen 
die ermee om kunnen gaan. Maar ICT 
zelf is geen doel op zich, het is een 
middel om doelen te bereiken. Dat is 
een spannend kader, merk ik. Iedereen 
accepteert dat ik me met automatiseren 
bemoei, maar ook wil ik weten: is het 
dit allemaal wel waard? In een recent 
BIT-advies liepen we daar tegenaan. Ik 
vind het mijn taak die vragen te stellen, 
maar ik merk aan de reacties dat men 
het soms op het randje vindt.’

6
Wat zou je later willen worden?
‘Moeilijke vraag. Directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen of directeur 
Rijkswaterstaat. Stoere werelden, met 
complexe vragen en veel techniek, daar 
houd ik van. Toen ik tien jaar was wist ik 
zeker: ik ga elektrotechniek studeren 
aan de TU Eindhoven. We hadden thuis 
een kelder waar ik boorde en soldeerde, 
ik maakte printplaatjes en sleepte 
schalen salpeterzuur door het huis. 
Mijn ouders waren beiden chemicus, 
kennelijk vertrouwden ze het me toe. 
Samen met een vriend bezocht ik elk 
jaar het Evoluon in Eindhoven. We 
gingen er helemaal in op.’

7
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Warmte. Mijn ouders waren dol op 
elkaar, ze knuffelden veel. Mijn vader 
had een combinatie van idealisme en 
relativeringszin. Ik lijk op hem, tot  
in de maniertjes en stembuigingen aan 
toe. Geen van beiden waren praters. 
Ook ik was een stil kind, behoedzaam 
om mezelf te laten zien. Ik kon goed 
leren, maar lag niet goed in de groep. 
We praatten daar thuis niet over.  
Mijn ouders vonden een pragmatische 
oplossing: ze stelden voor dat ik de 
vijfde klas zou overslaan, zodat ik  
eerder van school kon. Ze lieten de 
beslissing aan mij. Maar in de zesde 
werd het pesten natuurlijk nog erger. 
Dat is echt geen feest geweest. Pas  
in mijn studietijd leerde ik om me  
te uiten. Door veel te praten leerde  
ik mezelf kennen. Ik werd ook milder 
over tekorten van mensen, leerde  
de betekenis van veelkleurigheid 
waarderen.’

8
Wat is jouw credo?
‘Ik hou er niet van het leven terug te 
brengen tot tegeltjeswijsheden. In een 
van de voorgaande interviews luidde de 
vraag: zit er idealisme in jou? Ik heb de 
neiging me tegen dat woord te verzetten. 
Idealisten verliezen zichzelf zo vaak in 
symboolmaatregelen. Alhoewel het niet 
helemaal klopt, denk ik nu. Want ik  
wil de dingen graag tot essentie terug - 
brengen. Einstein zei: je moet alles 
proberen zo simpel mogelijk te maken, 
maar niet simpeler dan dat. Daar kan  
ik me in vinden.’

9 
Van welke beslissing heb je spijt?
‘Spijt niet, maar ik heb wel vraagtekens 
of sommige keuzes goed zijn geweest. 
Mijn ex-vrouw en ik vroegen ons laatst 
af of we wel hadden moeten trouwen. 
Misschien niet, maar we zijn nu toch 
goede vrienden en hebben drie 
fantastische kinderen. Had ik eerder bij 
Randstad moeten weggaan? Wellicht, 
maar ik heb geen spijt van de extra tijd 
als voorbereiding op deze functie. 
Fouten vormen je, spijt daarover niet. 
Daarom voel ik het denk ik niet zo.’

1
In welke stemming zit jij hier aan tafel?
‘Ik sluit net een drukke periode af. Het 
BIT (Bureau ICT-Toetsing) heeft een 
aantal adviezen afgerond. Daarnaast 
betekent de reorganisatie van BZK het 
nodige voor mijn agenda. We hebben in 
onze directie veel vacatures, daardoor is 
er tijdelijk extra veel werk. Ik zoek het 
ook op, loop graag een stapje harder. In 
juni wil ik de I-strategie voor het Rijk op 
papier hebben staan. Daarvoor moeten 
we nog stevig aan de bak.’

2
Dit is jouw eerste functie binnen de 
overheid. Wat valt je op, wat je niet zag 
toen je buiten de overheid werkte?
‘Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in de 
tweedeling overheid versus bedrijfs-
leven; ik werkte hiervoor bij vier 
organisaties die allemaal verschilden. 
Randstad is een doe-bedrijf met een 
consensuscultuur: we spreken wat af, 
we proberen het en dan evalueren we. 
Bij McKinsey draaide het vooral om de 
vraag: is het een goed idee? De 
wiskundige in mij wil weten: is dit de 
simpelste oplossing voor deze kwestie? 
Bij de overheid komt praten eerst, de 
drang om te discussiëren en lange 
notities te maken is sterk. Dan loop je 
het risico dat je een pakket van ideeën 
bespreekt en afstemt, maar het 
werkelijke probleem niet aanpakt.’

3
Wat valt je mee in deze functie?
‘Ik ga huppelend naar mijn werk, het is 
echt leuk! Complex, met een veelheid 
aan taken. Ik proef een hartverwarmende 
betrokkenheid, zie gedrevenheid. Als 
bèta-man vroeg ik me af: gaan ze me 
wel pruimen? Er liepen weddenschap-
pen dat ik binnen een halfjaar weg zou 
zijn bij gebrek aan dynamiek. Zo ervaar 
ik het dus niet. Ik heb behoefte man en 
paard te noemen, maar kan dat met de 
nodige zelfspot en humor. Dat helpt, 
het werkt relativerend en ontwapenend.’

4 
En wat valt tegen?
‘Bureaucratie. Inkoopregels om bijvoor-
beeld mensen te mogen inhuren zijn 

‘Ik ga huppelend  
naar mijn werk,  
het is echt leuk’

tekst Galiëne Gerritsen 
foto Linelle Deunk
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Actuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie

aUToRITEIT ConSUMEnT  
En MaRKT
TJEERD VEENSTRA
functie: directeur Bedrijfsvoering
per: 1 april 2016 
was: wnd. directeur Bedrijfsvoering 
bij ACM

RIJKSWaTERSTaaT
JESSIE VAN DER LINDEN
functie: directeur Inkoop en Contract
management Grote projecten en 
Onderhoud
per: 1 juni 2016 
was: ambtelijk opdrachtgever 
gemeente Amsterdam

oCW
JANNEKE BOK
functie: programmadirecteur  
Landelijk Lerarenregister
per: 15 april 2016 
was: plv. directeur Stelsel en 
 Volksverzekeringen bij SZW

VEnJ
KLAAS WERKHORST
functie: hoofd Sector Juridische zaken 
en Wetgevingskwaliteit i.o.
per: 1 juni 2016 
was: afdelingshoofd directie 
Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische 
Aangelegenheden bij SZW

FInanCIËn
HELMER VOSSERS
functie: directeur Financieringen
per: 1 mei 2016 
was: directeur Inspectie der 
 Rijksfinanciën

RIJKSWaTERSTaaT
KARIN WEUSTINK
functie: directeur Netwerkontwikkeling 
ZuidNederland
per: 6 juni 2016 
was: plv. directeur Groene Groei en 
Biobased Economy bij EZ

FInanCIËn
WOUTER RAAB
functie: directeur Inspectie  
der Rijksfinanciën 
per: 1 mei 2016 
was: directeur Financieringen

VWS
GEA VAN CRAAIKAMP
functie: plv. secretarisgeneraal
per: 1 juni 2016 
was: provinciesecretaris/algemeen 
directeur provincie NoordHolland

VWS
KARIN HOBBELEN
functie: directeur Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen
per: 1 juli 2016
was: divisiemanager Inspecties en  
plv. directeur Dienstverlening Dienst 
ICT Uitvoering (EZ)

SZW
ELLEN KIERSCH
functie: directeur Wetgeving, 
 Bestuurlijke en Juridische 
 Aangelegenheden
per: 1 augustus 2016 
was: hoofd afdeling JABBS, tevens  
plv. directeur WBJA

Fao
HANS HOOGEVEEN
functie: ambassadeur/permanent 
vertegenwoordiger
per: 1 september 2016 
was: directeurgeneraal Agro en 
Natuur bij EZ

EZ
YVETTE VAN EECHOUD
functie: directeur Europese en 
 Internationale Zaken
per: 1 september 2016 
was: ambassadeur in Qatar

VEnJ
RONALD BARENDSE
functie: plv. secretarisgeneraal 
per: 1 mei 2016 
was: lid Raad van Bestuur Sociale 
Verzekeringsbank

dEFEnSIE
WIM GEERTS
functie: secretarisgeneraal
per: 15 juni 2016 
was: directeurgeneraal Politieke 
Zaken bij BZ

SoCIalE VERZEKERInGSbanK
MAARTEN SCHURINK
functie: voorzitter Raad van Bestuur
per: 17 mei 2016 
was: gemeentesecretaris gemeente 
Utrecht

bZK
JACK TWISS QUARLES VAN UFFORD
functie: directeur Inlichtingen AIVD
per: 1 juli 2016
was: raadadviseur Buitenlandse Zaken en Defensie 
bij het Kabinet ministerpresident (AZ)
 

bZK
MARK DIERIKX
functie: consultant ABDTOPConsult
per: 1 juli 2016 
was: directeurgeneraal Energie, 
Telecom en Mededinging bij EZ

CbR
PETRA DELSING
functie: algemeen directeur
per: 1 mei 2016 
was: directeur Verkeer en Openbare 
Ruimte gemeente Amsterdam
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tekst Rody van der Pols
foto Frank Ruiter

Een interessante overstap uit ‘Wie, wat, waar’ 
uitgelicht. Dit keer: Petra Delsing. Was directeur Verkeer 

en Openbare Ruimte Amsterdam, is sinds  
1 mei algemeen directeur van het CBR.

Van Amsterdam naar het CBR – waarom kies je hiervoor?
‘Ik wilde altijd al graag bij een zelfstandig bestuurs-
orgaan werken. Het is een mooie mix van publiek 

belang en bedrijfsmatig werken; de beste prijs- 
kwaliteitverhouding voor de burger en tegelijkertijd 
goed werkgeverschap. Daarbij: het CBR staat al zeker 

tien jaar hoog op mijn verlanglijstje van favoriete 
werkgevers. Waarom? Iedereen wil veilig thuis-
komen. Binnen de keten van verkeersveiligheid 

speelt het CBR een kleine maar unieke rol. Om daar 
een bijdrage aan te kunnen leveren, kom ik graag 

mijn bed uit. Toen deze baan voorbij kwam, wist ik 
dat ik ging solliciteren.’

Welke kwaliteiten maken jou geschikt voor deze functie?
‘De afgelopen vijftien jaar werkte ik in functies en bij 

organisaties ten dienste van de burger. Daar heb ik 
ervaren dat ik goed gedij in de wereld van mobiliteit 
en de publieke zaak. Het CBR past dus bij me. Ook 

hier heb je de taak om het voor klanten goed te 
regelen. In de gemeente Amsterdam, en daarvoor 
Den Haag, was de uitdaging vooral een snelle en 

veilige verkeersdoorstroming. Bij het CBR nemen we 
een enorme hoeveelheid examens af: in 2015 zo’n 

730.000 theorie-examens en 636.000 praktijk-
examens. Goed toetsen op een klantvriendelijke 

manier, volgens de termijnen die we met het 
ministerie hebben afgesproken. Daar ga ik me samen 

met collega-directeur René Verstraeten voor 
inzetten.’

Met welke les uit Amsterdam ga je je voordeel doen?
‘Amsterdam zet zijn visie uitstekend neer. Met heldere 

communicatie en goede infographics richting alle 
belanghebbenden. Daar ben ik trots op.’

Van welke afspraak in jouw werkagenda van  
deze week krijg je energie?

‘Morgen ga ik naar de opening van een nieuwe 
examenlocatie in Nijmegen – ik heb er zin in. En later 

deze week naar de klantenservice in Arnhem: zij 
hebben zo’n 500.000 klantcontacten per jaar, van 

hun ervaring wil ik leren. Verder reserveer ik vrijdagen 
voor locatiebezoek; ik wil zo veel mogelijk van de 

ongeveer 1200 medewerkers van het CBR een hand 
geven en spreken om te weten wat er speelt.’ 

TOPTransfer
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Informatiseringsvraagstuk-
ken, elke topambtenaar krijgt 
er vroeg of laat mee te maken. 
Tijdens de module ICT van het 
ABD Ambtelijke Professionali-
teit Programma (APP) gaan de 
deelnemers in gesprek over 
de laatste ontwikkelingen op 
ICT-gebied. Met elkaar, maar 
bovenal met de experts. 
 Tijdens deze bewuste sessie 

sprak onder andere module-
leider Geert Wind over de  
fundamentele verschuiving 
die gaande is in de maat-
schappij en de economie 
onder invloed van technolo-
gie. Peter Neuteboom (foto), 
directeur Rail en Wegvervoer 
bij de Inspectie Leefomgeving 
en Transport, kan erover mee-
praten. ‘Ik houd me onder 

andere bezig met het toezicht 
op het taxivervoer. Toen het 
bedrijf Uber zijn intrede deed 
– typisch zo’n ontregelende 
exponent van de nieuwe eco-
nomie – hadden we daar als 
overheid geen goed antwoord 
op.’ En er komen nog veel 
meer grote veranderingen 
aan, realiseerde Neuteboom 
zich na uitleg over de werking 

van de blockchain, het princi-
pe dat aan de bitcoin ten 
grondslag ligt: ‘Dat mechanis-
me kun je ook op producten 
als hypotheken en verzekerin-
gen toepassen en gaat dus 
straks complete sectoren op 
zijn kop zetten. Dankzij dit 
soort bijeenkomsten kunnen 
we beter anticiperen op deze 
ontwikkelingen.’

BITCOINS EN BLOCKCHAINS Zurichtoren, Den Haag
11 mei, 16:07 uur


