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HET CIJFER  
Met 14 functies 
wordt de top
managementgroep 

(TMG) – die momenteel uit ongeveer 
65 managers bestaat – uitgebreid per  
1 januari 2017. Het gaat om functies op 
schaal 18niveau. Deze uitbreiding 
vormt een eerste stap richting een 
groter en gevarieerder TMG die meer 
mobiliteitskansen biedt in verschil
lende loopbaanfasen. Denk bijvoor
beeld aan een loopbaaninstrument als 
‘successionplanning’. Meer hierover 
op: algemenebestuursdienst.nl.

14

COLOFON

In de driehoek beleiduitvoeringtoezicht 
is die laatste onontgonnen gebied voor 
mij. Ik kom zelf uit beleid, heb redelijk 

zicht op de uitvoering, maar het toezicht? 
In hoeverre krijg je daar mee te maken? 

Steeds meer, zo blijkt. Ik vind dan ook dat 
ik er meer van moet weten. Om die reden 

meldde ik me aan voor de nieuwe 
APPmodule Toezicht en Beleid die  

in februari 2017 begint.

Als Chief Information Officer (CIO) –  
de icontroller van BZK – ben ik toezicht

houder op de interne processen en 
informatievoorziening op het departe

ment. Hieronder valt alles rondom 
informatieprojecten, denk bijvoorbeeld 
aan informatieveiligheid of archivering. 

Naast het interne toezicht speelt het 
externe toezicht steeds nadrukkelijker 

een rol. Maar: hoe doe je dat? Hoe vul je 
dat in? Hoe zit het met de verhoudingen 

tussen beleid, uitvoering en toezicht? 
Welke plaats neemt toezicht in? Dat zijn 

vragen die bij mij leven. 

In de APPmodule ga ik op zoek naar die 
ontbrekende kennis. Een paar do’s en 

dont’s stelde ik al vast: als toezichthouder 
moet je niet op de stoel van beleid gaan 

zitten. Gedachten en ideeën zijn welkom, 
maar je moet je niet bemoeien met 

beleid. De kunst is om je bevindingen als 
suggestie mee te geven. Een do is: 

transparant zijn over de normen die je 
hanteert. Voor een belangrijk deel, zo’n 

80 procent, staan die wel vast. De overige 
20 procent vul je zelf in. Het gaat erom dat 

je daarin transparant opereert.

Jan Gudde,  
Chief Information Officer (CIO), 

ministerie van BZK

WAAROM

In: CP.02.C02, ministerie  
van Economische Zaken
Yvette van Eechoud, directeur Europese en Inter
nationale Zaken (EZ): ‘Deze zeefdruk, Sweet Little Bullet 
van Tjebbe Beekman, koos mijn voorganger uit. Ik heb 
het niet direct weggehaald. Het heeft iets krachtigs en 
energieks, straalt passie uit. En ik vind de inconse
quenties geestig: bloemetjes tegenover Popart, de 
vrouw met een vork in haar mond en Warhol’s soep. 
Omdat we hier altijd vergaderen, laat ik mijn team 
meebeslissen over het lot van dit kunstwerk. Mag het 
blijven of is het tijd voor iets anders? Zelf zou ik eerder 
iets abstracts of etnische kunst kiezen.’

De applicatie ABD Actueel – voor smart phones en tablets 
– verdwijnt per 1 januari 2017. Maar: via je telefoon kun 

je nog steeds op de hoogte te blijven van ABD
nieuws, recente benoemingen en vacatures, 
namelijk via de ABDwebsite. Daarop vind je meer 

informatie dan op de ABD Actueelapp, zoals alles 
over het opleidings en ontwikkelaanbod. Sinds kort is 

de website algemene bestuursdienst.nl responsive en 
maak je er eenvoudig een icoontje van dat je toevoegt 
aan het startscherm van je smartphone. Alsof het een 

app is dus. Hoe? Volg daarvoor de stappen uit de handleiding op 
algemenebestuursdienst.nl.

Icoon van ABD-website  
vervangt ABD Actueel-app

Bureau ABD organiseert 
op dinsdag 7 maart 2017 

het eerste ABD- 
symposium: een kennis- 
 en netwerkbijeenkomst 
voor ABD’ers, TMG’ers  

en deelnemers aan  
het ABD Kandidaten-
programma, met een  

programma dat  
zowel inhoudelijk  

als informeel is.

SAVE THE DATE

ABD- 
symposium

DE INSPIRATIE VAN AGAATH CLEYNDERT

‘In mijn werkzame leven heb ik al veel gebruik kunnen maken van 
bovenstaand motto.In de ondersteuning of coaching van collega’s of 
medewerkers die op de een of andere manier waren vastgelopen in hun 
functie of in een specifieke situatie. Maar ook voor mijzelf. Velen van ons 
hebben de neiging om lang te blijven hangen in een situatie waarin ze 
vinden dat hen onrecht wordt gedaan en dat een ander daarin moet 
bewegen. Het is ook goed om voor je eigen belangen op te komen.  
Maar bewaak daarin wel je grenzen. Het is het niet waard om je gelijk te 
blijven nastreven, als je daarmee vooral jezelf ongelukkig maakt. Dan 
moet je zelf een stap durven zetten om de weg omhoog weer te vinden. 
Het werkt! Agaath Cleyndert, directeur Centrum voor Applicatieontwikkeling  
en -onderhoud (Belastingdienst)
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Steven Luitjens,
directeur van 
de directie 
Informatie
samenleving en 
Overheid. Deze 
beleidsdirectie 
maakt onder
deel uit van het 
DG Overheids
organisatie van 
BZK.

DIGITALE REFLECTIE
Steven Luitjens waarschuwt alvast: ‘Digitalisering is een beest dat we 
als overheid niet gaan temmen.’ Om er onmiddellijk aan toe te voegen: 
‘Maar we moeten er wel wat van vinden. Dat vraagt om reflectie.’ Zeven 
bespiegelingen door de directeur Informatiesamenleving en Overheid.

Dik Bijl, schrijver van het 
boek ‘Alles wordt anders’ 
over de maatschappelijke 
impact van nieuwe tech
nologieën: ‘De veranderin
gen gaan razendsnel en 
zullen enorme gevolgen 
hebben, meer dan menig
een zich nu realiseert. 
 Tussen nu en de komende 
twintig jaar zal 50 tot 75 
procent van de huidige 

banen verdwijnen omdat het 
werk overbodig wordt door 
technologische ontwikkelin
gen, zoals robots en kunst
matige intelligentie. Voeg dat 
bij de 286 duizendstudenten 
die – volgens een rapport van 
Deloitte – momenteel een 
opleiding volgen voor werk 
dat verdwijnt en je hebt 
straks in potentie heel veel 
mensen werkloos thuis zit

ten. Zo hoeft het niet te 
lopen, want mogelijk schept 
de technologie allerlei nieuwe 
banen. Of we kiezen voor een 
model waarin mensen een 
basisinkomen krijgen, zodat 
ze zich kunnen wijden aan 
zinvolle maatschappe lijke 
bezigheden. Maar die ver
anderingen gaan niet vanzelf. 
We moeten als samenleving 
anticiperen op de aanstaande 

veranderingen en daar het – 
politieke – debat over voeren. 
Dat op gang brengen, is een 
belangrijke taak voor de over
heid. Want of het nu om 
robots, zelfrijdende auto’s, 
 kunstmatige intelligentie, 
3Dprinten, synthetische 
biologie of nanotechno
logie gaat: de ontwikkelin
gen zijn net zo spectaculair 
als onafwendbaar.’

DIK BIJL WAARSCHUWT: VEEL BANEN VERDWIJNEN DOOR TECHNOLOGISCHE INNOVATIES

1.‘De toekomst laat zich niet voorspellen’
‘Op een recente conferentie lieten drie futuro
logen hun licht schijnen over de wereld van 
2050. Hun analyses verschilden als dag en nacht. 
Volgens de eerste zijn we tegen die tijd massaal 
geëmigreerd naar de maan. De tweede stelde 
dat we over de wereld van 2050 weinig zeker
heden hebben, behalve dat we dan met 9 miljard 
mensen leven op een planeet met een verziekt 
klimaat. De derde futuroloog voorspelde dat we 
tegen die tijd lang en breed door machines zijn 
overvleugeld qua intelligentie, wat fundamentele 
vragen oproept over ons menszijn. Mijn punt is: 
2050 is nog zo ver weg, daar kun je weinig zinnigs 
over zeggen. Maar zelfs tien jaar vooruit in de tijd 
is al heel veel. Ooit gebruikten we WordPerfect in 
de veronderstelling dat het nooit anders zou zijn. 
Voor hetzelfde geld is Word over vijf jaar ook afge
dankt. Je moet niet te ver vooruit willen kijken.’

2. ‘Digitalisering is meer dan technologie  
om het onszelf gemakkelijk te maken’
‘Technologische doorbraken zijn een soort 
natuurgeweld. Ze komen over je heen en je hebt 
er weinig invloed op. Maar in het kielzog ont
staan ook nieuwe mogelijkheden voor de aanpak 
van maatschappelijke vraagstukken die je niet 
wilt missen. En tegelijkertijd roepen ze vragen 
op, bijvoorbeeld over privacy. Tegen die achter
grond is de directie Informatiesamenleving en 
Overheid in het leven geroepen. Als overheid 
reflecteren wij maar heel beperkt op de vraag: 
wat vinden wij van die hele digitalisering? We 
zijn dol op ict om het voor onszelf gemakkelijk 
en goedkoper te maken. We maken ons druk 
over allerlei projecten daartoe, maar we zijn veel 
minder bezig met die andere kerntaak van de 

overheid: een opvatting hebben over hoe deze 
samenleving zich ontwikkelt als gevolg van de 
digitalisering, het helpen van burgers en bedrij
ven bij het pakken van kansen en pareren van 
bedreigingen, het voeren van het politieke debat 
dat daarbij hoort.’

3. ‘Ambtenaren van nu begrijpen: dit moet 
bovenaan mijn agenda staan’
‘Reflecteren op onze rol als overheid in de 
digitaliserende samenleving, dat is echt pio
nieren. Om antwoord te geven op de vraag wat 
we vinden van al die ontwikkelingen zijn we de 
studiegroep Informatiesamenleving en Overheid 
gestart. Waar willen we gas geven en waar juist 
tegendruk? In maart 2017, na de verkiezingen, 
verschijnt het rapport. In de studiegroep zit
ten mensen uit alle geledingen van de digitale 
samenleving: jong en oud, gevestigde namen en 
unusual suspects, van de universiteiten en uit het 
bedrijfsleven. En maar liefst vijf SG’s hebben hun 
vinger opgestoken. Dat is een trendbreuk.’

4. ‘Er zijn veel hypes waar we achteraan hollen’
‘Fascinerend vind ik ook de onzekerheid van 
veel ambtenaren over dit onderwerp. Logisch, 
er zijn voortdurend hypes waar we met zijn allen 
achteraan hollen. Maar wat zijn nu de lange lij
nen? Daar puzzelen we op in de studiegroep. Met 
trendanalyses, via dialogen met onderzoekers en 
ondernemers. We willen weten wat ze beweegt, 
waar ze mee bezig zijn. Om zo onze positie te 
bepalen in het debat over de digitalisering. Want 
dat is echt hard nodig. Digitalisering is, hoe je 
het ook wendt of keert, meer en meer de smeer
olie van de maatschappelijke ontwikkeling.’

abdblad no.4/2016
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Siebe Riedstra was vanaf 2009 secretarisgeneraal bij het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat, later Infrastructuur  
en Milieu. Sinds 15 juni vorig jaar vervult hij dezelfde functie  
bij Veiligheid en Justitie. Wat speelt hier? Aan tafel! 

‘Zodra je op routine vaart, zie je dingen over het hoofd’

SG

als je het maar goed hebt georgani
seerd. Dat was niet het geval, we had
den de winst van deze samenvoeging 
van Veiligheid en Justitie eerder kun
nen boeken. Daarmee maken we nu 
een inhaalslag. Qua politieke agenda 
is deze portefeuille overigens wel 
omvangrijk. De twee bewinds lieden 
hebben hun handen vol aan zware 
 dossiers rond migratie en terrorisme. 
Dat was pittig in combinatie met het 
Europees voorzitterschap.’

STRATEGISCHE AGENDA
‘We zijn nu al bezig met de periode na 
de verkiezingen. Wat zijn inhoudelijke 
uitdagingen voor de komende vijf tot 
tien jaar? Wat zou de agenda kunnen 
zijn? Wat betekent dat voor de samen
werking met andere partners zoals 
gemeenten? Cybercrime internationali
seert, de recherche moet professionali
seren, big data krijgen een grotere rol in 
de opsporing. De aanstaande wijziging 
van het wetboek van strafvordering 
heeft ook invloed op de ontwikkeling 
van de rechtsstaat. Daarnaast is ook de 
rechtspraak zelf bezig met professio
nele standaarden. De advocatuur krijgt 
te maken met burgers die rechtshulp 

zelf gaan regelen, voor een testament 
 schakel je tegenwoordig de Hema in. 
Het zijn ontwikkelingen die van invloed 
zijn op het werkgebied van VenJ.’

URGENTIE
‘Gaat het wel goed met je? En: ik denk 
veel aan je. Dat kreeg ik het afgelopen 
jaar vaak te horen. Bij Albert Heijn, in 
het theater, bij familie. De start was 
stormachtig. De organisatie lag onder 
een vergrootglas door het aftreden van 
de minister en de staatssecretaris en 
door het vertrek van de vorige secre
tarisgeneraal. Het rapport Oosting II 
beschreef het functioneren van de  
ambtelijke top gedetailleerd, dat doet 
iets met collega’s. Er was een sterk 
gevoel van urgentie, laten zien dat het 
anders kan. Op een oproep om mee te 
denken kreeg ik honderdvijftig concrete 
suggesties voor verbetering. Er is heel 
veel energie om het anders te doen.’ 

STEUN
‘Ik heb me het afgelopen jaar erg ge
steund gevoeld. Vanuit de TMG groep, 
door oudcollega’s: iedereen bood aan te 
helpen en mee te denken. In een inter
collegiale workshop met vijftien collega’s 
van de ABD besprak ik mijn ervaringen, 
dilemma’s en oplossingen van dit eerste 
jaar. De ambtelijke top van VenJ werkte 
onvoldoende samen, daar hebben we 
met teambuilding aan gewerkt. Voor  
mij voelt dat nu als een team dat voor de 
veranderuitdaging gaat.’

LEERCURVE
‘Ik leerde dit eerste jaar dat het altijd 
weer anders is dan je denkt. Zodra je 
op routine vaart, zie je dingen over 

het hoofd. Je kent jezelf wel, maar 
moet leren de organisatie te lezen. 
Hoeveel ervaring je ook hebt binnen 
de rijksdienst, je moet permanent 
openstaan voor nieuwe inzichten. 
Het was een steile leercurve.’

BEGROTING
‘De maand november stond in het 
teken van de voorbereidingen op de 
begrotingsbehandeling. Op Prinsjes
dag is door het kabinet driehonderd 
miljoen extra voor VenJ toegezegd voor 
2017. Voor het eerst bereidden we deze 
begroting met het hele departement 
voor en niet per organisatie.’ 

ONTKOKEREN
‘De commissie Oosting II was kritisch 
over de samenwerking op het minis
terie en noemde deze verkokerd. 
Uiteraard had ze het daarbij over de 
“bonnetjesaffaire”, maar volgens het 
rapport geldt dit probleem breder. Over 
de grenzen van de eigen organisatie kij
ken, is sinds dit voorjaar een van de zes 
lijnen in “VenJ verandert”. Dat geldt voor 
alle ambtenaren op het departement. 
Afgelopen zomer namen zeshonderd 
mensen deel aan de Summerschool 
met lezingen en workshops vanuit het 
bestuursdepartement, maar ook vanuit 
politie, OM en andere organisaties.’

BEWEEGLIJK
‘VenJ verandert is geen cultuur
programma. Het richt zich op werk
processen en gedrag. Cultuur gaat over 
normen en waarden. Als ik jou daarop 
aanspreek, zeg ik in feite dat die niet 
 deugen. We moeten naar een organisatie 
toe die beweeglijk is en snel kan reage
ren. Ons werk is veranderd, onze omge
ving ook. Ondermijnende criminaliteit 
vind je tegenwoordig niet alleen in vast
goed en wietplantages, maar ook in de 
zorg en de sport. Voor de aanpak is een 
goede samenwerking nodig, met part
ners binnen en buiten het VenJdomein.’ 

MONSTERMINISTERIE
‘Dit departement is te groot, hoor 
ik regelmatig. Ik ben het er niet 
mee eens. Groot of klein is 
niet zo’n interessante vraag, 

aan tafel
tekst Saskia Klaassen
foto Jurgen Huiskes

Data smog: 
als te veel 
informatie 
je handelen 
in de weg 
staat

Harmen Harmsma, 
 algemeen directeur Rijks
dienst voor Ondernemend 
Nederland: ‘Het is van 
wezenlijk belang dat over
heid en bedrijfsleven samen 
optrekken bij het bedenken 
van oplossingen voor de 
technologische ontwikkelin
gen die op ons afkomen. We 
kunnen niet zonder elkaar. 
Het bedrijfsleven kan mooie 
technologieën ontwikkelen, 

maar vaak vragen die ook 
om aanpassing van wet en 
regelgeving om ze optimaal 
– maar ook veilig en ver
antwoord – in te zetten. En 
daarbij kunnen ze uiteraard 
niet zonder ‘ons’. Waarbij 
het de uitdaging is om zaken 
op internationaal niveau te 
agenderen en af te stemmen. 
Een goed voorbeeld daar
van zijn de ontwikkelingen 
op het gebied van digitale 

informatieuitwisseling. 
Neem de documentatie 
die hoort bij de verzending 
van producten tussen 
bedrijven, bijvoorbeeld op 
het vlak van garanties en 
certificeringen. Als overheid 
zijn we druk bezig om daar 
afspraken over te maken, 
tot op wereldschaal, zodat 
het huidige papierwerk 
kan worden vervangen 
door digitale, elektronische 

certificaten. Die kunnen 
rechtstreeks worden geïn
tegreerd in bedrijfsproces
sen. Dat betekent heel veel 
gemak – en dus efficiëntie
winst – voor ondernemers. 
Maar ook voor consumen
ten komt op deze manier 
gemakkelijker informatie 
over voeding en producten 
beschikbaar. Dit krijg je alleen 
voor elkaar als alle partijen 
nauw samenwerken.’

HARMEN HARMSMA BEPLEIT: OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN MOETEN SAMEN OPTREKKEN 

5. ‘We moeten leren onze weg te vinden  
in de data-smog’
‘Ik heb een boek in de kast staan dat heet ‘Data 
Smog’. Het gaat over het gevoel dat ik regelmatig 
heb: er is zo waanzinnig veel informatie beschik
baar dat ik al mijn dagen kan vullen met het bij
houden van wat er speelt. Maar ik moet intussen 
ook handelen. Veel van mijn collega’s zullen dit 
spanningsveld herkennen. Dit vraagt echt om 
nieuwe vaardigheden: we moeten leren onze 
weg te vinden te midden van al die informatie 
door goede selecties te maken.’

6. ‘Concrete projecten als de zelfrijdende 
 auto brengen focus aan’
‘De zelfrijdende auto is een goed voorbeeld van 
nieuwe technologie die om een nadrukkelijke 
rol van de overheid vraagt. Allereerst omdat er 
goede redenen zijn waarom je als overheid deze 
innovatie wilt omarmen. Denk aan verkeers
veiligheid, filebestrijding, minder CO2uitstoot. 
En er zijn allerlei aanpassingen nodig die je niet 
aan het bedrijfsleven wilt of kunt overlaten. 
Denk aan wet en regelgeving, maar ook de 
aanleg van infrastructuur. Deels ligt die er al: de 
Generieke Digitale Infrastructuur. Het mooie aan 
dit soort concrete projecten is dat ze focus aan
brengen. Als we weten welke innovaties eraan 
komen, dan weten we ook welke zaken we in die 
infrastructuur moeten onderbrengen. Het past 
de moderne overheid om trends te volgen en er 
een antwoord op te formuleren. En om innova
ties te stimuleren en ook zelf toe te passen.’

7. ‘Dit beest gaan wij niet temmen’
‘De meest gehoorde vraag is: hoe krijgen we als 
overheid nu vat op de digitalisering? Hoe tem
men we dit beest? Ik kan alvast verklappen: hele
maal temmen gaat ons niet lukken. We moeten 
onze oude reflexen proberen los te laten. Je komt 
met deze technologie niet verder als je experi
menten verbiedt, als je geen fouten mag maken. 
Het is niet erg als we een pilot doen en na twee 
maanden moeten vaststellen: dit gaat nergens 
heen, we stoppen ermee. De leerervaring heeft 
waarde in zichzelf. Dat vraagt om een minder 
regenteske manier van kijken naar dit soort 
 processen dan we gewend zijn.’
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Laat ontwikkeling en loopbaanplanning niet  
afhangen van toeval, stelt Linda Hulspas (28). 
‘Om kansen te krijgen, moet je er zelf keihard 
voor werken. Het gaat niet vanzelf.’

ZICHTBAARHEID
Je won weliswaar niet, maar was toch mooi genomineerd 
voor de landelijke Young Talent Award. Hoe leuk is dat!
‘Zeker, een enorm leuke ervaring. En nog steeds, want ik  
zit hierdoor in een netwerk van jonge talentvolle mensen 
uit overheid en bedrijfsleven, met daarin bijvoorbeeld de 
topvrouw van het jaar. Leuk om met hen te sparren.’

Wat is ervoor nodig om door te groeien binnen het Rijk? 
Zichtbaarheid? Een flinke dosis geluk?
‘Dat eerste absoluut. Dat is ook mijn advies aan jonge 
 collega’s en vooral aan vrouwen: zorg dat je zichtbaar bent, 
zowel in als extern. Ik begon zelf tamelijk bescheiden, ben 
daar nu bewuster mee bezig. Vraag mezelf af: weten mensen 
wat ik kan en hoe ik dingen aanpak? Ik laat beter zien wat 
mijn verantwoordelijkheden zijn en dat ik daarvoor ga. Ik 
probeer bewuste keuzes in het werk te maken, in de stappen 
die ik zet. Die moeten passen bij de ontwikkeling die ik wil 
doormaken. Het is ook van belang je eigen ontwikkeling op 
de kaart te zetten en het te bespreken tijdens personeels
gesprekken. Zo kom ik er stap voor stap achter wat goed bij 
mij past. Ik krijg kansen om te groeien, door me steeds af te 
vragen wat ik wil en welke kant ik op wil. ’

TALENTONTWIKKELING
Wie zichzelf kent, weet waar zijn talenten liggen. Eens?
‘Als je op je eigen loopbaan reflecteert en weet waar je goed 
in bent, ja. Je krijgt eerder de functies die goed bij je passen. 
Coaching helpt daar enorm bij, leerde ik tijdens mijn trainee
ship bij de provincie ZuidHolland. Daarin was veel ruimte 
voor coaching en intervisie. Ook bij het Rijk heb ik een aantal 
coachingssessies gevolgd. Dit hielp mij om beter inzicht te 
krijgen in wat bij me past. En wat ik wil of liever niet wil.’

Ben je kritisch op jezelf?
‘Ik ben wel enigszins perfectionistisch, dat is de aard van 

het beestje. Ik zie mezelf als doelgericht, werk graag aan 
projecten, vind het fijn om toe te werken naar een piek. Om 
iets op te leveren en af te ronden, te evalueren en weer door 
te gaan naar het volgende. Ik vind: afspraak is afspraak, ik wil 
een betrouwbare partner zijn. En als er in de relatie iets botst, 
ga ik het gesprek aan.’

Waarom koos je voor de rijksoverheid?
‘Via mijn traineeship kwam dit op mijn pad. Het klinkt 
misschien wat standaard, maar een bijdrage leveren aan de 
maatschappij vind ik heel belangrijk. Ook vind ik het prik
kelend om te werken in een politiek bestuurlijke omgeving. 
Tijdens mijn opleidingen Facility Management en Vastgoed
management dacht ik vooral aan een baan in het bedrijfs
leven. Eenmaal bij de provincie kwam het gevoel dat ik bij  
de overheid beter op mijn plaats zou zijn. Ik heb het idee  
dat je eerste baan bepalend is voor je verdere loopbaan. Dat 
betekent niet dat ik de overstap naar het bedrijfsleven niet 
alsnog een keer ga maken. Ik zoek graag die verbreding.’

Heb je voldoende kansen gekregen?
‘Ja, al vrij snel. Op deze directie wilden ze me graag behouden 
en kreeg ik de kans door te groeien van programmasecretaris 
naar projectleider van het energielabel en nu van deze cam
pagne. Ik krijg terug dat ik meer deed dan wat er van mij werd 
verwacht. Is niet zo gek; ik vind het ontzettend leuk om er vol 
in te gaan. Maar ik leerde ook grenzen te stellen. Omdat ik 
leergierig ben, ben ik geneigd alles maar aan te pakken. Daar
door kom je op een gegeven moment jezelf tegen. Ik ben 
ervan overtuigd dat je, om kansen te krijgen, er zelf keihard 
voor moet werken. Het dient zich niet als vanzelf aan. Het 
mooie van mijn huidige positie is dat ik me kan verbreden en 
ook hier kan ontdekken waar ik goed in ben.’

Zie jij ook belemmeringen in je groei?
‘Nee, nu niet zozeer. Maar ik denk wel dat groeimogelijk
heden vaak afhangen van de mensen die op je pad komen. 
Vooral van de beslissers die jou die groeifunctie moeten gun
nen. Jonge medewerkers krijgen kansen. En daarom blijven 

ze, omdat er toekomst voor ze is bij het Rijk. Voor mij geldt 
dat zeker. Omdat ik in een flexpool zit – mijn eigen keuze – 
krijg ik gelegenheid om op verschillende plekken ervaring op 
te doen, mijn licht op te steken. Maar ik merk aan collega’s 
om mij heen, vrouwen die een volgende stap willen zetten 
naar een managementfunctie, dat dat lastig is. Dat heeft alles 
te maken met de beschikbaarheid van die functies. Nu rou
leren ze in dezelfde pool en komen er weinig plekken vrij.’

Biedt de overheid voldoende aandacht aan  
talentontwikkeling?
‘Ik denk dat het nog tamelijk reactief is. Het aanbod is er, in 
opleidingen en mogelijkheden voor nieuwe functies. Maar 
je moet er zelf achteraan. Ik herinner me een gesprek met 
een voormalig rijkstrainee. Zij vertelde: tijdens het trainee
ship krijg je alles aangeboden, van training, coaching tot 
loopbaanbegeleiding. Daarna is er niets meer, moet je het 
zelf organiseren. En daar komt de waan van de dag om de 
hoek kijken. Want ja, wanneer doe je dat dan? Mijn tip: houd 
deze jonge mensen in de gaten en begeleid hen in de stappen 
die zij willen zetten. Voor ons allen geldt: schep ruimte in je 
agenda voor ontwikkeling en loopbaanplanning, laat het 
niet afhangen van toeval.’

DIVERSITEIT
Vind jij de rijksoverheid divers als het gaat om 
 samen stelling van personeel?
‘We werken voor een zeer diverse maatschappij, maar zijn 
daarvan geen afspiegeling. Qua vrouwen gaat het volgens mij 
best goed bij het Rijk, maar diversiteit in culturele achter
grond herken ik totaal niet. Naar mijn idee krijg je pas meer 
diversiteit met een andere mindset van de afdelingshoofden 
en directeuren die nieuwe mensen aanstellen. Waarbij het 
natuurlijk altijd zaak is op kwaliteit te selecteren. Het is 
onhoudbaar dat mensen met een nietWesterse achtergrond 
minder geschikt zouden zijn voor een beleids of hogere 
functie. Ik weet dat daarop beleid is gemaakt of is voor
gesteld; de dagelijkse praktijk is weerbarstiger.’

Moeten er strengere regels komen om diversiteit te bereiken?
‘Wat er volgens mij misgaat, is dat diversiteit bij het Rijk 
slechts een ambitie is, een doelstelling om een afspiege
ling van de samenleving te zijn. Het heeft – ook hier – alles 
met personen te maken. Verplichten is denk ik niet de juiste 
manier. Het is belangrijker dat we als organisatie duidelijk 
hebben waarom we diversiteitsambities niet halen. Ligt het 
aan de selectieprocedure of lukt het de organisatie niet om 
een diverse doelgroep te bereiken?’

abdblad no.4/2016

Linda Hulspas (28)  
is project leider  
van de voorlichtings-
campagne Energie 
 besparen bij het 
ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
Namens het Rijk was  
ze genomineerd 
voor de Young Talent 
Award 2016.
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docenten waren belangrijke inspiratie
bronnen voor me, ik hoop dat ik dat 
ook ben voor degenen aan wie ik nu 
college geef. Tegenwoordig zijn we 
geneigd veel zaken te individualiseren; 
de socioloog in mij wil juist nadenken 
over de vraag hoe mensen samen leven. 
Ik bekijk de dingen graag in hun syste
mische verband, niet als losstaand feit.’

4
Als je tafelheer mag zijn voor gasten 
naar jouw keuze, wie schuiven er dan 
bij jou aan?
‘Nog zo’n vraag waarbij ik geen dui
delijke voorkeur heb. Ik zoek het vaak 
niet zo groots en veraf. Maar goed, als 
ik mensen moet noemen met wie ik nog 
graag eens van gedachten zou wisselen 
“als vakbroeders”, dan is dat bijvoor
beeld Manuel Castells, Spaans socio
loog, had het al in de jaren ’90 over onze 
netwerksamenleving. Of Bruno Latour, 
een socioloog en filosoof met een sterke 
visie op onze omgang met de fysieke 
omgeving. Het zijn mensen die mijn 
denken een stap verder helpen. Dat zou 
de verbindende factor aan tafel zijn.’

5 
Hoe was je als kind?
‘Veel op mezelf. Ik was astmapatiënt, 
ik heb vaak in het ziekenhuis gelegen. 
Mijn oma schijnt tegen mijn moeder te 
hebben gezegd: “Hecht je niet te veel 
aan dat kind, hij wordt niet oud.” Zo 
redeneerde men in die tijd. Maar juist 
de toewijding van mijn moeder heeft 
me gemaakt tot wie ik nu ben. Ze leerde 
me grenzen aangeven, neezeggen, 
ook in het ziekenhuis. Geef duidelijk 
aan wat je wilt en handel daar ook naar, 

was haar devies. Dat heeft me onafhan
kelijk gemaakt. Ik had veel tijd om te 
lezen, te denken en te observeren. We 
woonden in een soort enclave in het 
Limburgse Herkenbosch, een laantje 
huizen net buiten het dorp die speciaal 
waren neergezet voor de bouwers van 
de Staatsmijn Beatrix. Aan onze achter
tuin grensde het natuurgebied van de 
Meinweg, waar ik met adders speelde 
en eindeloos ronddoolde. Ik heb me 
daar nooit verveeld.’

6
Ben je nog steeds die denker?
‘Ja, ik denk permanent. Wat gebeurt 
hier? Wat is mijn rol daarbij? En hoe 
maak ik het verschil? Dat vind ik 
belangrijke vragen.’

7
Raad jij anderen een combinatie
functie aan zoals jij die vervult?
‘Zeker! Omdat twee verschillende 
leefwerelden je helpen te relativeren 
waarmee je bezig bent. Tegelijk zijn ze 
met elkaar verbonden op de inhoud. 
Mijn werk in Tilburg sluit aan bij wat 
ik in Den Haag doe. Ik richt me in mijn 
onderzoek op de vraag: hoe geven we 
vorm aan multilevel governance? Wat doen 
we in Den Haag, wat doen we decen
traal? Reflectie vind ik belangrijk. Eer
lijk gezegd kwam mijn hoogleraarschap 
het afgelopen jaar geregeld in de knel, 
ik was te druk met het groeien in deze 
functie. Dan schoten juist die reflectie
momenten erbij in. De komende tijd wil 
ik daaraan paal en perk stellen;  Tilburg 
is Tilburg, Den Haag is Den Haag.’

8
Hoe ontspan jij? 
‘Door op zaterdag of zondag de kilo
meters weg te trappen in het Limburgse 
heuvelland. In alle vroegte pak ik m’n 
lichtgewicht confectieGiant, een 
racefiets, en ga een eindje toeren. Een 
uurtje of drie achter elkaar, dan is mijn 
hoofd weer leeg en ben ik op tijd voor 
het ontbijt. Fietsen geeft me energie. 
Maar mijn baan als directeur ook hoor, 
nog steeds. Ik ben geen moment bezig 
met mijn pensioen. Ik leef op bij de 
gedachte dat ik kan werken.’

1
Hoe ontving jij het nieuws over de 
nieuwe president van Amerika?
‘Toegegeven, ik moest even wat weg
slikken. Zaten we wereldwijd net in 
de flow van klimaatoptimisme, trekt 
dit een wissel op de inzet. Dat stemt 
me niet vrolijk. Maar korte tijd later 
was ik dat gevoel alweer kwijt. De ver
kiezingsuitslag kan ook een impuls 
geven, een reality check, om agenda’s 
aan te scherpen. Neem China, dat inzet 
op de energietransitie en hiermee een 
stevige voorsprong zou kunnen nemen 
op Amerika. Die gedachte brengt 
heel andere processen op gang, ook 
in  Amerika zelf. Bijvoorbeeld tussen 
verschillende economische sectoren. 
Op het eerste gezicht lijkt dit een grote 
tegenslag voor landen die het klimaat
akkoord van Parijs hebben onder
tekend. Toch heeft de conferentie in 
Marrakesh ons perspectief gegeven.  
Ik blijf niet lang hangen in somberheid, 
ik zoek naar de kansen.’

2
Wat zijn die kansen voor  
het Planbureau?
‘De grote vraag voor ons land is: 
vertrouwen we op de oude koolstof
economie, of maken we de draai naar 
een nieuwe? En wat betekent die keus 
dan voor het een of het ander? Ook 
ruimtelijk? Dat vind ik een interes
sante kwestie; het Planbureau voor de 
Leefomgeving buigt zich daarover en 
brengt de consequenties in kaart. Ik 
ben nieuwsgierig, voortdurend op zoek 
naar inspiratie. Die haal ik uit dit soort 
opgaven, of uit bijvoorbeeld ons onder
zoek naar ecoinnovaties. Maar ook uit 
het geven van colleges als hoogleraar 
aan Tilburg Universiteit. Nieuwe gene
raties zoeken naar nieuwe antwoorden; 
de nieuwsgierigheid van jongeren prik
kelt me. Dat vind ik prettig, ik geniet 
ontzettend van hen.’

3
Op wie wil jij lijken?
‘Niemand, ik heb geen grote idolen. 
Juist het gewone gesprek op de gang 
kan soms meer inzicht geven dan 
leiders met grootse theorieën. Oud

tekst Galiëne Gerritsen 
foto Linelle Deunk

openhartige
vragen 

Hans Mommaas (61)
Directeur Planbureau voor  

de Leefomgeving

8
‘Juist het gewone 
 gesprek op de gang 
kan soms meer inzicht 
geven dan leiders met 
grootse theorieën’
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tekst Caroline Togni
foto Frank Ruiter

Een interessante overstap uit ‘Wie, wat, waar’ 
uitgelicht. Deze keer Marion Smit, sinds 1 oktober 

directeur Jeugd bij VWS. 

Na vier maanden bij VNG keer je terug naar VWS. Waarom?
‘De korte duur van mijn verblijf bij VNG was 
 voorzien, het was een tijdelijke opdracht als 

kwartiermaker voor het Zorglandschap. Ik koos 
bewust voor een opdracht buiten het Rijk om 
vanuit een ander perspectief tegen de proble
matiek aan te kijken. En om even weg te zijn  

uit de Haagse torens, het land in!

Wat kun je hiervan gebruiken in je functie als directeur Jeugd?
‘Heel veel blijkt nu, dat had ik vooraf niet zo 

bedacht. Door het land reizend kreeg ik veel meer 
begrip voor de uitvoeringspraktijk en dilemma’s 
op lokaal niveau: soms wringt wat wij landelijk 
bedenken met lokale werkelijkheden en lokale 

krachten. Leren van de praktijk staat ook bij VWS 
hoog op de agenda; ik zal dat blijven aanjagen. 
En reflectie: je steeds afvragen wat gebeurt er 

nu? Naast kennis en inzichten neem ik een 
mooi  netwerk mee, in gemeenten, instellingen, 

 organisaties en het lokaal bestuur.’

Waar sta je als directeur Jeugd voor, nu gemeenten 
 verantwoordelijk zijn voor het jeugdbeleid?

‘Er ligt een stevige ontwikkelopgave voor alle 
partijen in het veld, ook voor ons is genoeg te 

doen op traditionele overheidstaken. De directe 
verantwoordelijkheid ligt niet meer bij VWS, 

gemeenten hebben de regie, een wezenlijk andere 
rol dan voorheen. Wat dat precies betekent zullen 
we met elkaar verder moeten uitwerken. Uiteraard 
houden we als stelselverantwoordelijke in beeld 
of doelen van de Jeugdwet worden bereikt. Voor 

mezelf zie ik belangrijke thema’s waarmee ik 
aan de slag moet: de grens naar 18 jaar, kwaliteit 

van de jeugdhulp en de transformatie van het 
zorglandschap. Daarnaast wil ik investeren in ver

binding en het goede gesprek met het veld. Om 
zo feeling met de ontwikkelingen te houden en 
samen te leren. En om te weten wanneer we als 

rijksoverheid beter even niets doen of er  
juist wel moeten zijn en er actie van het Rijk 

wordt verwacht. Door het gesprek aan te gaan, de 
praktijk te kennen en partijen bijeen te brengen, 

kunnen we veel bereiken.’

TOPTransferActuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie

bZ
PIETER JAN KLEIWEG DE ZWAAN
functie: plv. directeur-generaal 
Politieke Zaken
per: 24 augustus 2016 
was: directeur Veiligheidsbeleid

RijkswateRstaat 
 nooRd-nedeRland
MIEKE ATTEMA
functie: directeur Netwerkmanagement
per: 1 december 2016 
was: afdelingshoofd Inkoop- en 
Contractmanagement bij RWS 
Midden-Nederland

Financiën
HARRY PAUL
functie: project-plv. secretaris-generaal
per: 1 januari 2017 
was: IG Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit

ienM
ROSEMARIE BASTIANEN
functie: directeur programma 
Eenvoudig Beter
per: 1 januari 2017 
was: MT-lid programmadirectie 
Eenvoudig Beter

nwo
STAN GIELEN
functie: voorzitter
per: 1 januari 2017 
was: hoogleraar Biofysica/decaan 
Radboud Universiteit Nijmegen

ocw
ANNEKE BOVENS
functie: directeur Adviesraad voor 
Wetenschap, Technologie en Innovatie
per: 1 januari 2017 
was: onderzoeksmanager en  
plv. directeur Onderzoeksraad  
voor Veiligheid

PlanbuReau vooR de 
leeFoMgeving
ANDRÉ VAN LAMMEREN
functie: onderdirecteur
per: 1 januari 2017 
was: directeur Bereikbaarheid en 
Infrastructuur bij RWS

RijkswateRstaat
REMCO DE VOS
functie: directeur Financiën en Control
per: 1 januari 2017 
was: directeur Bedrijfsvoering bij  
RWS West-Nederland Zuid

venj
WOUTER BOOGAARD
functie: directeur  Financiën 
en  Bedrijfsvoering & Audit en 
 Concern control bij DJI
per: 1 december 2016 
was: plv. divisiedirecteur 
 Gevangeniswezen en  
Vreemdelingenbewaring bij VenJ

ocw
AFKE VAN RIJN
functie: directeur Media en  
Creatieve Industrie
per: 13 december 2016 
was: directeur Samenleving & 
Integratie bij SZW

bZk
PABLO HUNNEGO
functie: directeur Facilitair 
 Management Haaglanden
per: 1 januari 2017 
was: algemeen directeur Intern 
 Dienstencentrum Gemeente Den Haag

bZk
ROB KERSTENS
functie: consultant bij ABDTOPConsult
per: 1 januari 2017 
was: DG DUO bij OCW

Financiën
MARJO LAMERS
functie: hoofddirecteur Control en 
Bedrijfsvoering Belastingdienst
per: 1 januari 2017 
was: directeur Financiën en Control 
Nationale Politie

venj
CARO VAN DER LIJCKE
functie: directeur Veiligheid en Bestuur
per: 1 oktober 2016 
was: sectorhoofd Veiligheid en Bestuur 
gemeente Eindhoven

VWS
Marion Smit
functie: directeur Jeugd
per: 1 oktober 2016 
was: kwartiermaker Zorglandschap 
bij de VNG

Financiën
MICHEL HEIJDRA
functie: directeur Buitenlandse 
 Financiële Betrekkingen
per: 1 november 2016 
was: plv. directeur Financiële  
Markten tevens hoofd afdeling 
 Financiële Stabiliteit

ienM
RUTH CLABBERS
functie: directeur Wegen en 
 Verkeersveiligheid
per: 1 december 2016 
was: directeur Arbeidsmarktfraude en 
Opsporing bij de Inspectie SZW

ocw
MARJAN HAMMERSMA
functie: secretaris-generaal
per: 1 december 2016 
was: DG Cultuur en Media
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‘Nu beginnen met energietransitie’

Mijn loopbaanstaptekst Harriot Voncken
foto Jurgen Huiskes

Sandor Gaastra (54) is sinds 15 september de 
nieuwe directeurgeneraal Energie, Telecom en 
Mededinging bij Economische Zaken. ‘In 

plaats van met 27 politiekorpsen, burgers en 
ketenpartners, zit ik nu om tafel met Greenpeace, 
de directeur van een telecomorganisatie en de 
Nationaal Coördinator Groningen.’
De voormalig DG Politie (bij VenJ) die zijn carrière 
begon als jurist bij het ministerie van BZK, had in 
eerdere functies al te maken met telecom en 
ICTvraagstukken. Ook mededinging was niet 
nieuw, dankzij zijn werk als directeur Personeel, 
Organisatie en Informatie Rijk. Maar energie? 
‘Inhoudelijk was ik compleet onervaren. Ik vroeg 
collega’s een masterclass te geven over hun dossier. Nu 
ik heel veel partijen in de energiewereld spreek, gaat 
het thema écht leven. Ook heb ik er een persoonlijke 
klik mee: voor mijn twee kinderen wil ik graag de 
planeet leefbaar houden. Zo is mijn woning 
duurzaam en rij ik in een deelauto.’

tekst Caroline Togni
foto Rijkswaterstaat

‘Mag het een hele blije recensie 
worden? Want wat een welkome 

cursus is deze APPmodule! De lessen helpen 
me direct al in mijn dagelijks werk waarin ik 
het programma aanstuur over modernisering 
van ons CRMsysteem. Om die reden ben  
ik de ICTmodule gaan volgen. Als jurist had  
ik weinig kennis van ICT en had ik geen 
antwoord op ogenschijnlijk “stomme” vragen 
die hierover gaan. Met de module als basis 
leer ik de achtergronden en weet ik waar die 
vragen eigenlijk over gaan. De kracht zit ’m  
in de combinatie van bijspijkeren van kennis 
en ervaringsverhalen. In de éénopéén
gesprekken die bij de module horen, leer ik  
de terminologie en achtergronden van het 
framework van ICT. Daarnaast krijgen we in de 
centrale sessies les van geweldige sprekers 
met ontzettend veel ervaring op dit vlak. Ik 
krijg zo een integraal en genuanceerd beeld.’

HET GAAT OVER MENSEN
‘ICT en IT gaat over mensen. Mensen staan 
aan de knoppen in de aansturing, zij maken 
daar de keuzes. Sinds de opleiding realiseer ik 
me veel beter hoeveel er afhangt van ICT. Je 
moet heel goed weten welke beslissing je 
neemt en op welke onderdelen je expertise 
moet organiseren.’

BETER GEWAPEND IN ITCULTUUR
‘Ik voel me beter gewapend in de ITcultuur, 
waarin vaak geschermd wordt met ingewik
kelde techniek. “Ik zal je de details besparen” 
zeggen IT’ers al snel, terwijl ik die details  
juist wil weten. Nu ik weet waarop ik moet 
letten, gaan die gesprekken anders en kan  
ik het project veel beter aansturen. Ik kreeg 
zelfs de opmerking dat ze verbaasd waren over 
mijn kennis. Dat voelt fijn: weten waarover je 
het hebt.’

Lezen, 
 leren &
luisteren

Gwendel Kusters,  
hoofd van de eenheid 

Klant & Services  
bij de corporate dienst  

van Rijkswaterstaat,  
volgt de ABD APP  

Module ICT. 

Ondanks alle verschillen is er ook een overeen
komst met de politie: net als veiligheid is de 
energietransitie een groot maatschappelijk 
vraagstuk. Sandor: ‘Ik houd van complexiteit. De 
vorming van de Nationale Politie is daar misschien 
wel het beste voorbeeld van: van 27 korpsen naar 
één organisatie. Daar was heel wat afstemming 
voor nodig.’

Verandering is iets waar hij bewust voor kiest.  
‘Hoe goed en wendbaar je ook bent, op den duur 

roest je vast. Door over te stappen, houd je vernieu
wing. EZ heeft bijvoorbeeld een grote voorsprong in 

de omgang met stakeholders. Andersom heeft VenJ 
veel ervaring met het bestrijden van crises en preven
tie, waar EZ van kan leren.’
Het belangrijkste wat de nieuwe DG hoopt te doen? 
‘Een echte slinger geven aan de energietransitie.  
Als we in 2050 bijna geen fossiele brandstoffen meer 
willen gebruiken, zoals afgesproken in Parijs, moeten 
we nú beginnen.’

Actuele benoemingen+ 
Het Rijk uit+
Nationale Politie

RijkwateRstaat 
 west-nedeRland nooRd
BOB DEMOET
functie: hoofdingenieur-directeur
per: 1 januari 2017 
was: stafdirecteur Productie en 
Informatieoorziening bij RWS

venj
ROGER PAAS
functie: directeur Huisvesting en 
Facilities
per: 1 januari 2017 
was: hoofd Klant- en  
Vastgoedmanagement, tevens  
plv. directeur Vastgoedbeheer 
 Rijksvastgoedbedrijf

ocw
HANS SCHUTTE
functie: directeur-generaal DUO
per: 1 maart 2017
was: DG Hoger Onderwijs, 
 Beroepsonderwijs, Wetenschap en 
Emancipatie bij OCW

bZk
MARJOLEIN VOSLAMBER
functie: directeur MD Rijk/plv. DG ABD
per: 15 januari 2017 
was: directeur Bureau 
 Secretaris-Generaal bij VenJ

Nationale Politie
nationale Politie
HELMOED WIERDA
functie: plv. politiechef Eenheid 
Rotterdam
per: 15 september 2016 
was: hoofd Operatiën  
Eenheid Rotterdam

nationale Politie
HENK VAN ESSEN
functie: plv. korpschef
per: 1 november 2016 
was: lid korpsleiding 

nationale Politie
MIRJAM OTTEN
functie: directeur Communicatie
per: 1 januari 2017
was: directeur Communicatie  
bij de Gemeente Amsterdam

Het Rijk uit
seo econoMisch 
 ondeRZoek
BAS TER WEEL
functie: algemeen directeur 
per: 1 september 2016 
was: onderdirecteur CPB

netweRk ZoRg van de Zaak
ANGELINE VAN DIJK
functie: algemeen directeur
per: 1 januari 2017 
was: divisiedirecteur Gevangeniswezen 
en Vreemdelingenbewaring bij VenJ

ggZ nedeRland
VERONIQUE ESMAN
functie: directeur verenigingsbureau
per: 9 januari 2017 
was: directeur Curatieve Zorg en  
plv. DG bij VWS

veReniging nedeRlandse 
geMeenten
EDWARD STIGTER
functie: directeur Fysiek Domein
per: 1 januari 2017 
was: directeur programma  
Eenvoudig Beter bij IenM

aMeRPooRt
LINDA GEERLINGS
functie: directeur Serviceorganisatie
per: 1 januari 2017 
was: directeur Bedrijfsvoering en 
 Kennisinkoop Rijkswaterstaat

ABD APP  
Module ICT
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Zangles van Jan Kortie, 
 persoonlijke verhalen op de 
zeepkist. En stilte. Het is er 
allemaal tijdens de slot
bijeenkomst van de Vierde 
Editie van het ABD Kandi
datenprogramma. ‘Alles om 
de aanwezige tutoren en 
naaste collega’s van onze 
kandi daten uit hun comfort

zone te halen’, lacht Yvonne 
 Hondema. Yvonne, sector
hoofd Dienst Regionale 
 Operationele Samenwerking 
bij de Nationale Politie, is een 
van de twintig kandidaten  
in de Vierde Editie en 
medeorganisator van de 
slotbijeenkomst met het 
thema Life begins at the end of 

your comfortzone. ‘We werkten 
de afgelopen twee jaar 
intensief samen in het pro
gramma, met de leerlijnen 
Ken jezelf, Ken de wereld en 
Ken je vak als rode draad. 
Met dit slot laten we onze 
leidinggevenden en tutoren 
zien hoe we het programma 
hebben ervaren en wat  

we doormaakten’, vertelt 
Yvonne. Deze middag leidt ze 
de sessie over vakmanschap. 
‘Het verhaal van de beiaar
dier illustreert dat voor het 
goed uitoefenen van je vak, 
liefde en passie essentieel 
zijn. En dat je daarin steeds op 
zoek moet naar verbetering. 
Dat is goed vakmanschap.’
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