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Mediation bij het Rijk
Conflicten en stroeve samenwerking komen overal voor, ook bij de 
Rijksoverheid. Los je deze niet op, dan kan dat een langdurig negatief 
effect hebben. De Rijksoverheid, en daarmee de ABD, stimuleert conflict
oplossing via mediation, omdat dit in de regel voor een verbeterde 
verstandhouding tussen partijen zorgt. Mediation is bovendien minder 
ingrijpend en goedkoper dan de beslechting van een conflict door een 
rechter. Ook de ABD ziet problemen op de werkvloer graag opgelost  
via professionele begeleiding van goede gesprekken. ABD’ers kunnen 
hiervoor terecht bij ABDTopconsult (www.algemenebestuursdienst.nl/
organisatie/abdtopconsult). Bijvoorbeeld bij Hans van der Vlist, die 
onlangs de opleiding afrondde en gecertificeerd mediator is bij de 
Mediatorsfederatie Nederland.
Hans: ‘Het was een leerzame opleiding, waarbij je getraind wordt  
op zoek te gaan naar de diepere achtergronden van een conflict. 
Persoonlijk moest ik afleren om niet zelf met oplossingen te komen. 
Het was wel enkele weekenden blokken voor het theorieexamen en  
het praktijk examen was een spannende ervaring. Om gecertificeerd te 
blijven moet ik elk jaar enkele mediations doen en mijn vakbekwaam
heid met intervisie en permanente educatie actueel houden.’

abdblad no.3 /20172

Bureau ABD, onderdeel van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties. De inhoud van het blad weer
spiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening 
van Bureau ABD.   
Reacties of vragen naar abd@minbzk.nl. 
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EINDREDACTIE Marjan Breugom 
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(De Nieuwe Lijn)
FOTOGRAFIE COVER Jurgen Huiskes 

VORMGEVING Ontwerpwerk, Den Haag
DRUK De Bink, Leiden

HET CIJFER In de eerste 8 maanden van dit jaar hebben 
de MD-consultants van Bureau ABD 92 vacatureprocessen 
begeleid. Het gaat hier om ABD en TMG-vacatures, maar  

ook om vacatures van de politie en ZBO’s. Ter vergelijking: in het jaar 
2016 zijn in totaal 70 vacatures begeleid, in 2015 waren dit er 98. 

92 
COLOFON

Onlangs hebben we een onderzoek naar 
het ABD Ambtelijke Professionaliteit 

Programma (ABD APP) laten uitvoeren 
door een specialistisch onderwijskundig 

extern bureau. Belangrijke vragen 
daarbij waren of we de kwaliteit bieden 

die de doel groep nodig heeft. En hoe  
we efficiënter kunnen programmeren:  

we zijn van drie naar acht APP’s  
gegroeid die qua aanpak verschillen.

Het onderzoek bracht ons veel positieve 
feedback. Maar ook verbeterpunten. 
Daardoor verandert de opzet van het 

programma in onder meer de APP-ICT. 
Nieuw is dat de individuele intake plaats 

maakt voor een groeps intake aan het 
begin van de module. Het is goed voor 

het onderlinge vertrouwen als je binnen 
de groep uitspreekt wat je leerdoelen 

zijn. Ook brengen we meer interactie in  
de APP’s. De APP’s zijn nu een beetje 

college-achtig. We introduceren meer 
ruimte voor inbreng van de deelnemers. 

Tot slot zijn de ‘bijbreng-gesprekken’ 
facultatief geworden en verplaatst naar 

het einde van de module. Voorheen 
vonden deze gesprekken gedurende  
het leertraject plaats, maar het blijkt 
efficiënter ze aan het einde van de rit  
te houden. Dat sluit goed aan op het 
systeem van de verdiepingen dat we  

bij de ICT APP hebben: wanneer je wilt, 
kun je een eendaagse verdiepingscursus 

volgen of individueel advies vragen.

Deelnemers kunnen dus rekenen op 
meer ruimte voor eigen inbreng en 
initiatief. De veranderingen gaan in  
per 2018, maar zelf begin ik er bij de 
APP-ICT, waarvan ik moduleleider  
ben, meteen na de zomer al mee.

Ronald van den Hoogen,  
moduleleider ABD APP-ICT

WAAROM

teksten Gerben Holwerda en Trudy van Dijk

DE ABD APP’S  
VERNIEUWD  

WORDEN

DE INSPIRATIE VAN CHRIS BREEDVELD

Het Kabinet van de Koning speelt een belangrijke rol in onze constitutionele 
monarchie. Er is immers maar één ambtelijke organisatie die als kerntaak 
heeft de verbindende schakel te zijn tussen de Koning als staatshoofd en 
politiekbestuurlijk Nederland. Waaronder met name natuurlijk de minister 
president. Des te belangrijker vind ik het om heel transparant te zijn.  
Het Kabinet van de Koning was omhuld met mystiek en geheimzinnigheid. 
Toen ik hier directeur werd, ben ik meteen begonnen aan ‘operatie luiken 
open’. Ik ga regelmatig het land in om uit te leggen wat wij doen en we 
nodigen vaak gezelschappen van allerlei pluimage uit.
Een van de gevleugelde uitspraken van een voorganger was: ‘wat ik u kan 
vertellen, wilt u niet weten en wat u wilt weten, kan ik u niet vertellen’.  
Ik draai dat eigenlijk om en daag mijn bezoekers uit mij een vraag te stellen 
waarop ik geen antwoord kan geven. Dat is nog niemand gelukt. De gesprek
ken met de mensen die hier komen en die ik in het land ontmoet, helpen 
mij bij mijn werk. Sterker nog, die inspireren mij. Het zet mij extra aan het 
denken over het waarom van wat ik doe. Wanneer je dat moet uitleggen, 
dwing je jezelf om er extra goed over na te denken.

Chris Breedveld, directeur Kabinet van de Koning

‘Ik leer vooral van vragen’
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tekst Trudy van Dijk
Foto Jurgen Huiskes

In: Kamer N 08.228, ministerie Veiligheid en Justitie,  
Turfmarkt Den Haag

Ronald Barendse, pSG bij VenJ ‘Vergezichten daar houd ik van – 
ruimte geeft relativiteit en inzicht. Ik ben opgegroeid in Monster  
en ging als kind al vaak naar zee. Het eindeloze vergezicht, een 
scheepje aan de horizon, de zonsondergang, maar ook kijken hoe 
het water tijdens een springvloed tegen de duinen beukt als het 
stormt. Deze foto is één van de werken uit de serie “New Horizon” 
van fotograaf Bruno van den Elshout. Hij maakte in 2012 een jaar 
lang elk uur een foto van de kust vanaf het dak van het NH Atlantic 
in Kijkduin.
Aan de andere kant van mijn kamer hangen twee foto’s die  
Claire Harvey van de vleugel van een vliegtuig maakte. Er ‘lopen’ 
mensen op de vleugels. Ook vergezichten, maar op een andere 
manier: met een knipoog.’
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Tekst Gerben Holwerda  
Foto’s Jurgen Huiskes

Het goede nieuws van het Energieakkoord en het Klimaat
akkoord van Parijs is dat we weten wat de doelen zijn. Over de 
manier waarop en het tempo waarin we de energietransitie 
gaan maken, lopen de meningen uiteen. ‘De overheid moet 
de regie nemen en onzekerheden wegnemen. Bedrijven die 
miljarden gaan investeren in de energietransitie kunnen niet 
zonder duidelijkheid.’

Energietransitie:  
nu moet het gebeuren!

Aandeel 
hernieuwbare 
energie (%)

Doel
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‘Wij pleiten voor duide
lijkheid, meer ambitie, 
een versnelling van de 
energietransitie en 

een Klimaatwet’, zegt Ron Wit, directeur  
Strategie van Eneco. Wit is een van de  
initiatiefnemers van de Transitiecoalitie, 
 die dit pleidooi een half jaar geleden 
is begonnen. De andere vier coalitie
genoten zijn: Shell, Siemens, Van Oord 
en het Havenbedrijf Rotterdam. In de 
afgelopen maanden sloten nog eens 
zestig bedrijven zich hierbij aan. Best 
verrassend, bedrijven die zelf de over
heid om wet en regelgeving vragen? 
‘Niet echt’, vindt Wit. ‘De klimaat
doelen van Parijs zijn zeer uitdagend, 
maar bieden ook grote economische 
kansen voor Nederland. Op voorwaarde 
dat langjarig en voorspelbaar klimaat
beleid bedrijven beloont die bereid zijn 
om miljarden te investeren in schone 

en innovatieve producten en diensten. 
Maar dat kan niet zonder duidelijkheid. 
Daarom hebben we de overheid opge
roepen om meer zekerheid te geven, 
om een klimaatwet te maken die de 
doelen van Parijs realiseert. Wij geloven 
dat heldere doelen in 2030, 2040 en 
2050 leiden tot een enorme dynamiek 
en mensen en bedrijven aanzetten tot 
ondernemerschap.’

Stabiel beleid
‘De tijd begint te dringen’, verklaart Wit. 
‘We hebben nog maar dertig jaar om het 
doel te halen en 95 procent CO2reductie 
is heel erg veel. Dat kan niet meer met 
op zichzelf staande stappen, maar vergt 
een gecombineerde aanpak van klimaat
beleid en industriepolitiek die zich richt 
op vernieuwende sectoren die kunnen 
concurreren met de wereldtop.  
Wind op zee is daar een uitstekend voor
beeld van. Daar heeft de overheid regie 
gevoerd, onzekerheden weggenomen 
en stabiel beleid ingevoerd. Kern van het 
succes was een wederkerige prestatie
afspraak tussen overheid en bedrijfs
leven. In dit geval over commitment 
vanuit de overheid op de aanbesteding 
van 3500 MW aan offshore windparken 
en 40 procent kostenreductie door  
de sector. Inmiddels zien we dat stroom  
uit offshore wind even duur is als  
kolenstroom. Ik vind dat je dit succes
model zou moeten kopiëren naar 
andere sectoren.’

Industrie
‘Voorbeelden? Ik kan me indenken  
dat je zegt: we willen in Nederland een  
klimaatneutrale staalindustrie, die  
tegelijkertijd de meest concurrerende 
ter wereld is. Of: in ZuidHolland gaan 
we een half miljoen huishoudens ver
warmen met restwarmte uit de industrie 
en aardwarmte. Het zijn allebei prima 
mogelijkheden, maar het vereist wel 
regie van de overheid, wederkerige 
prestatieafspraken en soms nieuw maar 
voorspelbaar beleid. Daarbij kunnen  
we wat mij betreft beginnen bij de 
elektriciteitssector. Wanneer wij heel 
snel naar nul CO2emissie gaan – en dat 
kan – dan heeft de industrie wat meer 
tijd om zijn aandeel in de CO2reductie 
te verwezen lijken. Het kan strategisch 
handig zijn om hiermee wat tijd te 
kopen voor de industrie, omdat deze 

sector – in tegenstelling tot de elektri
citeitssector – is blootgesteld aan  
mondiale concurrentie.’ 
‘Eneco levert een grote bijdrage aan  
verduurzaming van huishoudens’, 
vertelt Wit. ‘Maar we helpen ook bij 
verduurzaming van de Nederlandse 
industrie. Met windenergie maken we 
elektrificatie mogelijk van processen  
die nu nog op gas gestookt worden.  
En in Delfzijl hebben we onze biomassa
centrale aangepast om duurzame 
stoom te leveren aan een fabriek van 
AkzoNobel. Dat scheelt een uitstoot  
van liefst 100.000 ton CO2.’

Struikelblokken
Mogelijke struikelblokken ziet Wit – 
naast het uitblijven van een Klimaatwet 
– vooral in het uitblijven van beprijzing 
van fossiele bronnen. ‘Wanneer je huis
houdens van het gas af wilt brengen, 
kun je hele mooie programma’s beden
ken, maar als de HRketel voordeliger 
blijft, kiezen mensen niet massaal voor 
vernieuwing.  

‘Elektrische auto’s 
zijn ook niet uit 

zichzelf populair 
geworden’

Directeur Strategie Eneco
RON WIT



‘Ik snap de wens  
tot versnelling: het 

moet tóch gebeuren’
Directeur Topsectoren  
en Industriebeleid EZ  

DAVID PAPPIE
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Het vergt een actievere rol van de over
heid. Elektrische auto’s zijn ook niet 
uit zichzelf populair geworden, fiscaal 
beleid en EUnormen voor uitstoot 
hebben daarvoor gezorgd. Verreweg het 
grootste actuele struikelblok dat ik voor 
Eneco voorzie, is echter de dreigende 
verkoop van ons bedrijf aan (buiten
landse) partijen waarbij we de zeggen
schap verliezen over investeringen in de 
Nederlandse economie. De gemeenten, 
nu nog onze aandeelhouders (daarvan 
zijn Rotterdam (32%) en Den Haag 
(17%) de grootste aandeelhouders), 
staan voor een cruciale keuze om de 
aandelen gefaseerd te verkopen of te 
houden. Nederland loopt op Europees 
niveau ernstig achter bij het behalen 
van zijn duurzaamheidsdoelstellingen. 
Als Eneco in handen komt van een partij 
die onze duurzame strategie overboord 
gooit, zal de aanjagersrol die Eneco in 
Nederland speelt, en juist nu zo nodig is,  
verloren gaan. Het is dus belangrijk dat 
onze aandeelhouders een zorgvuldige 
afweging maken.’

Rol topambtenaren
Volgens Wit hebben topambtenaren 
een belangrijke sleutel in handen voor 
versnelling van de energietransitie.  
‘Zij kunnen samen met ‘hun’ minister 
of staatssecretaris programma’s ontwik
kelen op sectorniveau. Niet te klein, 
omdat je dan technieken uitsluit en 
geen investeringszekerheid biedt, maar 
ook niet te groot, zodat het niet te inge
wikkeld wordt. Laten we samen op zoek 
gaan naar een behapbare manier om 
alle ambities in de praktijk te brengen!’

Handschoen
Die oproep ondersteunt David Pappie, 
directeur Topsectoren en Industriebeleid 
bij Economische Zaken, van harte.  
‘Ik was echt aangenaam verrast door 
de manier waarop het bedrijfsleven de 
handschoen heeft opgepakt. En mooi 
dat de Transitiecoalitie het nog sneller 
wil. De samenwerking met bedrijfsleven 
en kennisinstellingen is een voorwaarde 
voor deze transitie. Niemand gaat 
dit in zijn eentje oplossen, dus een 
topdownbenadering past hier niet. 
Samenwerken in een zo breed moge
lijke benadering is hier de beste aanpak. 
De energietransitie gaat niet alleen over 
een omschakeling in opwekking, maar 
ook over verandering en vermindering. 
Het feitelijke probleem is immers de 
CO2uitstoot, die veroorzaakt wordt 
door het verbranden van fossiele grond
stoffen. En bij het oplossen van het  
probleem hebben we iedereen nodig. 
Niet alleen kennisinstellingen en de 
energieintensieve bedrijven. Maar ook 
de consument, die het nu nog prima 
vindt om voor een paar tientjes een 
weekendje naar Barcelona te vliegen.’

Economische kansen
David had zelf jarenlang verschillende 
internationale commerciële functies 
bij Shell. Sinds anderhalf jaar werkt hij 
bij EZ, ‘waar ze iemand zochten die de 
taal van de industrie spreekt. En ik was 
toe aan een baan met meer maatschap
pelijke betrokkenheid.’ Afkomstig uit 
het bedrijfsleven begrijpt David maar  
al te goed dat de transitie naar een  
CO2neutrale economie idealiter hand 
in hand gaat met versterking van  
de economie. ‘Dat is een uitdaging. 
 Nederland heeft een enorm 
 concurrerende economie, de vierde  

meest concurrerende ter wereld.  
We hebben niet veel grondstoffen,  
en ook geen goedkope arbeid, dus 
moeten we het hebben van onze 
 onderscheidende kennis en innovatie. 
Technologische innovatie speelt een 
cruciale rol bij het slagen van de  
energietransitie. Ik parafraseer een 
beroemde uitspraak van Albert Einstein: 
“we kunnen de problemen van vandaag 
niet oplossen met de technologie van 
gisteren”.’ Bij toekomstige technologi
sche oplossingen liggen volgens  
David de economische kansen. ‘Na zijn 
opzegging van het Klimaatakkoord van 
Parijs en de terugkeer naar de kolen
mijnen werd Trump erop gewezen  
dat er inmiddels zeven keer meer  
Amerikanen werken in de duurzame 
energieindustrie dan in de kolen
industrie. In Europa zal dat niet anders 
zijn. Daarom snap ik de wens tot 
 versnelling: het moet tóch gebeuren. 
Dan kun je maar beter een voorsprong 
nemen en zorgen dat je kennis 
opbouwt en ervaring opdoet die je 
elders weer kunt inzetten en verkopen.’

Uur U
Ook bij de oproep tot meer zekerheid 
kan David zich aansluiten. ‘Een van  
de grote uitdagingen voor het nieuwe  
kabinet zal zijn: het geven van richting 
en duidelijkheid aan burgers en 
bedrijven. Vooral bedrijven hebben 
langetermijnzekerheid nodig. In deze 
energietransitie moeten zij tientallen 
miljarden investeren. Dat gaan zij niet 
doen wanneer er geen duidelijke visie 
of beleid is voor de komende decennia. 
Bedrijven willen best risico’s nemen, 
maar een deel daarvan moeten zij 
af kunnen dekken door duidelijk en 
consistent beleid. Of je daar een aparte 
Klimaatwet voor nodig hebt, weet ik 
niet. Je kunt veel regelen via financiële 
prikkels, normbeleid, regelgeving en 
het wegnemen van belemmeringen. 
Als je maar langjarige duidelijkheid 
biedt.’ Ook wat David betreft is het uur 
U genaderd: ‘Ik geloof echt dat we op 
een kruising staan: we moeten nu van 
denken naar doen. Er is veel gestudeerd 
en gepraat, nu moet het gebeuren en 
komt het aan op uitvoering!’
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Joke Brandt kwam van UNICEF naar Buitenlandse Zaken  
terug om secretarisgeneraal van dit departement te worden.  
Wat speelt hier? Aan tafel!

‘De wereld wacht niet af ’ 

SG

uit, daar moeten we vanuit Nederland 
iets aan doen.  
Ik denk dat het belangrijk is voor Buiten
landse Zaken om met een strategische 
blik naar de wereld te kijken: welke 
ontwikkelingen zijn van invloed op ons 
eigen land? Welke trends zien we en 
wat moeten we ermee? Maar we zijn er 
bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse 
vakantieganger. Zo is het ministerie 
van Buitenlandse Zaken sinds ander
half jaar 24 uur per dag 7 dagen in de 
week bereikbaar voor praktische tips 
en hulpvragen vanuit het buitenland. 
We helpen dagelijks zo’n drieduizend 
mensen.’

DRUKKE TIJDEN
‘De afgelopen keer mochten we als 
zeventiende wereldeconomie weer aan
schuiven bij de G20. Volgend jaar krijgen 
we een zetel in de VN Veiligheids raad.  

En ook in de EU hebben we een belang
rijke rol te vervullen. Dat trekt een zware  
wissel op mijn departement. De werk
druk is hoog. Helaas hebben we daar 
weinig invloed op, de wereld draait 
door en wacht niet af. We moeten er  
dus bovenop blijven zitten. 
Contact met de samenleving wereldwijd 
is heel belangrijk. Nederland heeft een 
open economie en wereldhandel en 
kan naar mijn mening niet zonder een 
goed werkende internationale rechts
orde. Dus blijven we ook dáárvoor hard 
werken, tegelijkertijd blijft het welzijn 
van de medewerkers bovenaan staan.’

MEER OF MINDER EUROPA?
‘Europa blijft veel aandacht vragen. 
Zeker met de ophanden zijnde Brexit. 
We hebben ermee te dealen, maar de 
ontvlechting van het Verenigd Konink
rijk uit de EU is echt heel erg lastig.  
Of, zoals een collega laatst verzuchtte: 
“It’s like undoing an omelette”. En wanneer 
we van die omelet weer een ei gemaakt 
hebben, is de volgende en nog belang
rijkere vraag: hoe zorgen we ervoor dat 
we met de overgebleven 27 lidstaten een 
succesvolle toekomst tegemoet gaan?’

BUREAU ABD
‘Ik ben blij met de Topmanagement

groep van de ABD, en dat Buitenlandse 
Zaken per 1 juli is toegetreden.  
Ik vind de ondersteuning in 
loopbaan begeleiding en ontwik
keling door Bureau ABD, en de 
kennismaking met collega’s heel 

waardevol. Ik zou 
dat de midden
management groep 
ook gunnen, dus  
dat heb ik onlangs 
aangekaart.’

MINSK
‘Ik kom net terug uit Minsk. Daar hebben  
we een ambassadekantoor geopend. 
Dat leverde vele positieve reacties 
op, maar kwam ons ook op kritische 
vragen te staan. Keuren we hiermee het 
regime goed? Is dit een voorteken van 
een einde aan EUsancties tegen Wit
Rusland? Afijn, een doorsnee bezoek 
was het niet. Maar welk bezoek is dat 
wel? Ik heb het geluk gehad voor mijn 
werk heel veel van de wereld gezien te 
hebben. Overal kun je weer een nieuwe 
ervaring opdoen.’

UNICEF
‘Met mijn ervaring bij UNICEF ben  
ik heel blij. Het is een VNorganisatie, 
die dus heel anders in elkaar steekt dan 
een Nederlands departement. Ik heb 
daar vooral de kracht van diversiteit 
leren kennen. UNICEF heeft een uiterst 
multiculturele setting, werkelijk alle 
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. 
Dat heeft mij geïnspireerd om ook hier 
bij Buitenlandse Zaken meer diversiteit 
te promoten. Zo hebben we een maand 
lang aandacht gevraagd voor de kracht 
van diversiteit. En hoe goed het is om 
ruimte te geven aan verschillende 
standpunten vanuit verschillende  
achtergronden. Beleid wordt er echt 
alleen maar beter van!’

STRATEGISCHE BLIK 
‘Het Nederlandse buitenland
beleid staat onder invloed van veel 
verschil lende factoren. Buitenland 
en binnenland zijn nauw met 
elkaar verweven. De oorlog in 
Syrië maakt dat mensen  
in Enschede of Rotterdam 
nieuwe buren krijgen.  
In Jemen breekt cholera 

aan tafel
tekst Gerben Holwerda
Foto Jurgen Huiskes
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Voorafgaand aan het EK Vrouwenvoetbal in Nederland 
kwam er een bericht naar buiten over een mogelijke 
dreiging van een aanslag op het Utrechtse voetbal

stadion Galgenwaard op 19 juli. Patricia Zorko, plaats
vervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
en Veiligheid: ‘Wat we in zo’n geval doen? De situatie direct 
onderzoeken en analyseren. Uiteraard in nauw overleg met 
betrokken partijen. In deze situatie: de politie, inlichtingen
diensten, het Openbaar Ministerie, gemeente Utrecht, de 
KNVB en de organisator van het evenement.’

GEEN GARANTIE
‘Op basis van onze bevindingen maken we vervolgens een 
risicoinschatting. Zo nodig treffen we samen met onze 
partners maatregelen. Bij het EK Vrouwenvoetbal besloot de 
gemeente Utrecht, mede op ons advies, onder andere tot de 
inzet van meer politie rond het evenement, en de controle 
van alle tassen bij de ingangen van het stadion.
Gelukkig is het EK Vrouwenvoetbal veilig en succesvol verlopen. 
Mogelijk omdat we de beveiliging hebben opgeschroefd en 
een of meerdere personen hebben afgeschrikt, maar dat weten 
we natuurlijk nooit zeker. Het is bovendien geen garantie voor 
de toekomst. De dreiging in Nederland blijft onverminderd 
hoog en de kans op een aanslag reëel (niveau 4 van 5).’

UITDAGENDE BAAN
Patricia is sinds 1 november 2015 plaatsvervangend NCTV en 
tevens directeur National Cyber Security van de NCTV. ‘Het is  
gebruikelijk dat de functie van plaatsvervangend NCTV wordt 
gecombineerd met een inhoudelijke directeursfunctie’, 
vertelt ze. ‘De afwisseling maakt de baan veelzijdig en  
uitdagend. Het is ook een mooie combinatie van politiek
bestuurlijk en operationeel werk. Mijn drive is om iets te 
kunnen betekenen voor de veiligheid van de samenleving.’

teksten Jeannine Westenberg 
illustratie Jurgen Huiskesabdblad no.3 /2017

CONTINU DILEMMA
In de casus van het EK Vrouwenvoetbal nam Patricia ook 
de coördinatie op zich. ‘In dit geval bleek er geen directe 
dreiging, maar betrof het een oproep om een aanslag te plegen’, 
vertelt ze. ‘Op dat moment gaat het om het nemen van goede 
beslissingen op basis van de beschikbare informatie. Daar ben 
ik op dat moment dan volledig mee bezig.
Het lastigste vind ik steeds weer om een goede keuze te maken 
tussen het nemen van extra veiligheidsmaatregelen enerzijds 
en het zo normaal mogelijk laten functioneren van de 
samenleving anderzijds. Dat is een continu dilemma. In ons 
werk zijn we ons er steeds van bewust dat het ene ten koste 
kan gaan van het ander.
En ja, bij ons gaat er ook weleens wat mis. Als coördinator  
is het essentieel dat we zowel voor als tijdens een crisis goed 
contact houden met alle betrokken partijen. Het is weleens 
voor gekomen dat we in de hectiek iemand zijn vergeten.’

STERK NETWERK
De NCTV werkt dagelijks samen met onder andere politie, 
gemeenten, Openbaar Ministerie, AIVD en MIVD. De organi
satie verzamelt informatie, doet onderzoek en coördineert de 
samenwerking tussen betrokken partijen. Patricia: ‘In deze 
onzekere tijden hebben we elkaar keihard nodig, zo simpel is 

‘Een sterk netwerk is ons krachtigste wapen’
Om terroristische aanslagen in Nederland  

te voorkomen en de schade bij mogelijke 

aanvallen te beperken, werkt een groot aantal 

partijen in de veiligheidsketen intensief 

samen. Hoe verloopt die samenwerking  

en wat komt daarbij kijken? Patricia Zorko, 

plaatsvervangend Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en  Veiligheid bij VenJ, 

licht een tipje van de sluier op. 
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het. Maar mocht er toch een terroristische aanslag plaatsvinden 
dan zijn we er klaar voor. Het basisniveau van de veiligheid is 
op orde en in crisissituaties weten we elkaar heel snel te vinden. 
Zo kunnen we snel beslissingen nemen en de inzet opschalen 
als de dreiging toeneemt of als er daadwerkelijk iets gebeurt. 
Een sterk netwerk is ons krachtigste wapen tegen terrorisme.’

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG
De NCTV werkt samen op alle niveaus: lokaal, nationaal en 
internationaal. Wekelijks is er overleg met alle DG’s binnen 
VenJ en met topambtenaren van de ministeries van Defensie 
en BZ. Daarnaast heeft de NCTV heel geregeld contact met 
een groot aantal publieke en private partijen, waaronder 
moskeebesturen, CEO’s van grote bedrijven, evenementen
organisaties en terrorismeexperts. Alle gemeenten waarin 
problemen van radicalisering en een mogelijke uitreis 
spelen, hebben inmiddels zelf een multidisciplinair overleg 
ingevoerd, op initiatief van de NCTV. 

‘Een sterk netwerk is ons krachtigste wapen’

Wakeup call
Eind juni kreeg de Rotterdamse haven 
te maken met een grootscheepse 
cyberaanval. Containeroverslagbedrijf 
APM Terminals lag hierdoor enkele 
dagen stil. ‘We werken hard aan het 
vergroten van de digitale weerbaarheid 
van bedrijven in de Rotterdamse 
haven’, zegt René de Vries, Rijkshaven-
meester en Port Cyber Resilience Officer. 

‘De gevolgen van de hack bij APMT 
waren vooral van economische aard en 
heel erg vervelend’, zegt De Vries. 
‘Gelukkig bleef de schade voor de 
haven relatief beperkt. Maar het was 
ook een wake-up call. Dit kan er dus 
gebeuren als je je computersystemen 
niet goed genoeg beveiligt.’ 

Bewustzijn vergroten 
René de Vries is in juni 2016 aangesteld 
als Port Cyber Resilience Officer, namens 
de Zeehavenpolitie, Deltalinqs, 
gemeente Rotterdam en Havenbedrijf 
Rotterdam. De Vries was al verant-
woordelijk voor de fysieke veiligheid  
in de haven. ‘Het bewustzijn over 
cybersecurity onder bedrijven in de 
haven vergroten en hen praktische 

JIHADISTISCHE DREIGING 
‘Het grootste risico vormt momenteel de jihadistische dreiging. 
En we verwachten niet dat deze dreiging de komende jaren 
afneemt’, zegt Patricia. ‘De terroristische dreiging is daarnaast 
onvoorspelbaar en veranderlijk. Het vraagt dat we steeds weer 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat geldt bijvoorbeeld 
zeker ook voor de cyberveiligheid. Criminelen en terroristen 
zetten steeds vaker en geraffineerder digitale middelen in voor 
hun doeleinden. Via hacks kunnen ze hele computersystemen 
platleggen en overnemen, zoals we onlangs bijvoorbeeld 
hebben gezien in de Rotterdamse haven (zie kader hieronder).’ 

Wat ABD’ers kunnen bijdragen aan de nationale veiligheid? 
‘Die kunnen ons het beste helpen door zelf goed bij te blijven 
op het gebied van digitale veiligheid, zodat ze hun mede
werkers goed kunnen informeren. Ze hebben een voorbeeld
functie. Cyberveiligheid moet topprioriteit zijn binnen alle 
bestuurskamers.’

instrumenten aanreiken, is hard nodig’, 
zegt hij. ‘Want er zijn nog steeds bedrijven 
die niet weten waar ze moeten beginnen.’

FERM
Om alle bedrijven in de haven te onder-
steunen zijn de opdrachtgevers van  
De Vries gestart met FERM. ‘Via het 
platform organiseren we onder meer 
bijeenkomsten, zoals het Port Cyber 
Café, trainingen en we bieden tests en 
risico scans aan om de veiligheid van 
websites en netwerken te controleren. 
Maar bedrijven zijn natuurlijk uiteinde-
lijk zelf verantwoordelijk.’ 
FERM is bovendien de linking pin tussen 
het bedrijfsleven in de haven en de 
nationale instanties zoals het Nationaal 
Cyber Security Centre van de NCTV 
waarmee intensief wordt samenge-
werkt. 'Er is goed contact, ook tijdens 
incidenten zoals met APMT, dat wordt 
wederzijds gewaardeerd', aldus De Vries.

Elektronische lesprogramma’s 
‘Uit onderzoek blijkt dat er veel winst 
op medewerkerniveau is te behalen en 
dan vooral bij het mkb’, zegt De Vries. 
‘Wachtwoorden beschermen,  
veilig omgaan met bedrijfsgegevens, 
het gebeurt nog lang niet altijd.  

Voor ondernemers hebben we daarom 
laagdrempelige elektronische les-
programma’s ontwikkeld.’ 

Meldingsplicht 
‘Samenwerking in de haven rond 
cybersecurity is cruciaal. Als bedrijven 
door een grote verstoring niet meer 
kunnen functioneren, heeft dat direct 
fysieke gevolgen in de haven. Daarom 
ben ik voorstander van een meldings-
plicht. Zo kunnen we samen de 
veiligheid vergroten en financiële 
schade beperken. APM Terminals heeft 
de it-storing overigens keurig binnen 
het uur bij ons gemeld en laten weten 
wat ze eraan gingen doen.’ 



openhartige
vragen 

Erik Akerboom (56) 
Korpschef politie
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1
Op 1 maart 2016 werd u korpschef van 
de politie. Wat bezorgde u tot nu toe 
de meeste kopzorgen?
‘Als hoogste baas van de politie moet je 
vooral je tijd en energie goed verdelen. 
Dát vind ik de grootste uitdaging, want 
alle onderwerpen verdienen aandacht. 
Vooral incidenten vragen veel van je, 
maar de realiteit is dat die ook horen  
bij het politiewerk en het leiden van  
een korps. 
Vanaf 2013 zijn de 26 regionale politie
korpsen omgevormd naar één politie
organisatie, een zeer intensieve en 
ingrijpende operatie. Bij mijn aantreden 
vorig jaar zat de organisatie net in de 
laatste fase van die eenwording, maar  
de reorganisatie was vastgelopen.  
Tegelijkertijd lag er de vernieuwings
vraag: Welke rol wil en moet de politie 
de komende decennia spelen? Door de 
snelle maatschappelijke en technologi
sche ontwikkelingen verandert er zoveel 
in korte tijd. Dat vraagt om een nieuwe 
werkwijze van de politie. Investeren in 
goede samenwerking met partners en 
politieorganisaties in andere landen  
is bijvoorbeeld belangrijker dan ooit, 
want vrijwel alle grote veiligheids
opgaven vragen om een internationale 
aanpak. Denk aan het migratievraagstuk 
en aan de bestrijding van terrorisme  
en cybercrime.’

2
Alles wat de politie doet ligt elke dag 
weer onder het vergrootglas. Hoe blijft 
u in control?
'Volledige controle is een illusie, maar 
door de onvoorspelbaarheid waar we 
mee te maken krijgen te omarmen, zie  
je wel meer aankomen. Dat betekent 
dus dat je niet gaat wachten tot de  
problemen op je afkomen. Maar dat  
je erop afgaat en anticipeert. Veel kun  

abdblad no.3/2017

6
Uw diversiteitsbeleid stuit soms op 
weerstand, hoe krijgt u intern voor  
elkaar dat mensen niet tegenover 
elkaar komen te staan?
‘Door de dialoog met elkaar aan te gaan. 
Het gesprek gaat dan over waaróm het 
nodig is dat we werken aan een meer 
diverse samenstelling van ons korps.  
Het is belangrijk dat we een politie van 
iedereen zijn. En dat we voldoende  
mensen in huis hebben met kennis van 
al die culturen die deel uitmaken van 
onze samenleving. Hebben we dat niet, 
dan verliezen we het contact met de 
wijken en met de straat. Terwijl we die 
verbinding, in deze tijd van toenemende 
polarisatie, juist keihard nodig hebben. 
Als je wilt weten wat mijn grootste zorg 
is, dan is dit het. Die toenemende polari
satie in de maatschappij.

Je moet het met elkaar durven hebben 
over de verschillen, maar ook over wat 
ons bindt. De dialoog aangaan met 
elkaar is de enige weg. Dat geldt overigens 
voor alle ongemakkelijke onderwerpen, 
zoals etnisch profileren en integer  
handelen. Ik spreek hierover met bijna 
alle leidinggevenden in het korps.’

7
Wat is de beste les die u ooit heeft 
geleerd?
‘Vernieuwen doe je vanuit de praktijk 
en niet topdown. Ga niet te veel van 
bovenaf “uitrollen”.’

8
Wat beschouwt u als uw grootste  
persoonlijke uitdaging voor de  
komende jaren? 
 'In mijn werk wil ik de politie in de vol
gende fase brengen: die van wijk, web 
en wereld. Criminaliteit en onveiligheid 
bewegen voortdurend. Technologie is 
de grote versneller. Het is de kunst om 
een nieuwe, betere mix te vinden tussen 
mens, werk en technologie. Het is hard 
nodig; wij zijn begonnen, maar ik wil 
sneller. Dat wil ik met fietsen ook.  
Deze zomer was het de Col du Galibier 
(een bergpas in de Franse Alpen); veel 
bochten, steile wegen. Zwoegen, maar 
nooit afstappen.' 

je voorspellen en daarmee kun je je  
dus ook goed voorbereiden. Dat geldt 
voor operationele kwesties, zoals het  
in goede banen leiden van de jaar
wisseling en grote evenementen,  
maar ook voor integriteitsincidenten en 
bestuurlijke erupties.’

3
Hoe blaast u stoom af na het werk?
‘Twee keer per jaar ga ik een week  
fietsen met vrienden. In zo’n raar, strak 
wielren pakje inderdaad. Meestal gaan 
we naar Frankrijk om ergens een berg
top te bedwingen. Ik ben niet eens zo’n  
fantastische klimmer, maar ik vind 
wielrennen in de bergen wel de ultieme 
manier om je hoofd leeg te maken. Daar
naast zeil ik graag met mijn vrouw en 
drie kinderen in een zeilboot op de Friese 
meren. Dat vind ik heel ontspannend.  
Ik onderneem graag iets met familie  
of vrienden in mijn schaarse vrije tijd.  
Ik ben niet iemand die zich terugtrekt.’ 

4
Wat inspireert u?
‘Mijn werkbezoeken. Als ik een middag 
met collega’s meeloop, zie ik met welke 
kleine en grote problemen zij te maken 
krijgen. Hoe ze die dan proberen op te 
lossen, samen met organisaties in de 
wijk en met hoeveel persoonlijke  
energie en moed zij dat doen. Daar heb 
ik grote bewondering voor. Vooral in 
de achterstandswijken van grote steden 
is er veel werk te verrichten. De kennis 
die collega’s hebben over hun wijk en 
de contacten die ze er leggen zijn zeer 
waardevol. Zij pikken als eerste signalen 
op als er problemen dreigen te ontstaan. 
Ze zijn bovendien ons meest duurzame 
wapen tegen radicalisering en terreur.’

5
En op persoonlijk vlak, waar gaat  
uw bloed harder van stromen? 
‘Sport is mijn grote uitlaatklep. Wiel
rennen en zeilen houden me fit for the job. 
Ik zou daarnaast meer willen reizen. 
Bezoeken aan het buitenland staan  
nu meestal in het teken van werk.  
Een lange reis langs drie continenten 
staat nog op mijn bucketlist.'

tekst Jeannine Westenberg 
Foto Jurgen Huiskes 

‘Het is belangrijk dat we  
een politie van iedereen zijn’
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VWS
CHARLES WIJNKER
functie: directeur Voeding,  
Gezondheidsbescherming en  
Preventie/plv. DG Volksgezondheid
per: 1 juli 2017
was: directeur Arbeidsmarkt  
en Sociaal-economische  
Aangelegenheden bij SZW

nVWa
ROB VAN LINT
functie: inspecteur-generaal
per: 1 juli 2017
was: hoofddirecteur Immigratie-  
en Naturalisatiedienst bij VenJ

belaStingdienSt
ANKE HEUN
functie: directeur Communicatie
per: 7 augustus 2017 
was: eigenaar Spring 2.0 Interim-
Management

ienM
PETER DÍEZ
functie: directeur Internationaal
per: 15 augustus 2017 
was: plaatsvervangend directeur 
Migratiebeleid bij VenJ

Centraal Planbureau
DANIËL VAN VUUREN
functie: sectorhoofd Publieke Financiën
per: 1 augustus 2017 
was: sectorhoofd Arbeid, Onderwijs  
en Pensioenen bij het CPB

rijkSWaterStaat
TJEERD ROOZENDAAL
functie: hoofdingenieur-directeur  
Programma's, Projecten en Onderhoud
per: 1 september 2017
was: directeur Ingenieursbureau  
en leadbuyer fysieke domein bij  
de gemeente Amsterdam

SZW
DANIËL WAAGMEESTER
functie: directeur Arbeidsmarkt  
en Sociaal-economische  
Aangelegen heden
per: 1 juli 2017 
was: hoofd Strategie, Arbeidsmarkt, 
Stelsel en Regelingen/plv. directeur 
ASEA bij SZW

VWS
MEREL BAAS-VAN VLOTEN
functie: directeur Bestuurlijke  
en Politieke Zaken
per: 1 juni 2017
was: interim-directeur Bestuurlijke  
en Politieke Zaken bij VWS

rijkSWaterStaat
SIEBEN POEL
functie: hoofdingenieur-directeur 
West-Nederland Zuid
per: 1 oktober 2017
was: hoofdingenieur-directeur  
Noord-Nederland bij RWS

inSPeCtie Venj
KEES MÖHRING
functie: programmadirecteur Toezicht
per: 1 juni 2017 
was: directeur Externe Relaties/plv. 
algemeen directeur van het NFI

bZk
ANNET BERTRAM
functie: directeur-generaal Vastgoed  
en Bedrijfsvoering Rijk/directeur-  
generaal Rijksvastgoedbedrijf
per: 15 november 2017 
was: gemeentesecretaris van  
de gemeente Den Haag

nCtV
SIMONE SMIT
functie: directeur Contraterrorisme
per: 15 augustus 2017 
was: hoofd Bewaking en Beveiliging 
bij de NCT

rijkSWaterStaat
LOUIS SCHOUWSTRA
functie: hoofdingenieur-directeur RWS 
Midden-Nederland
per: 14 augustus 2017
was: programmadirecteur RWS Partner

ienM
ARJEN DOOSJE
functie: directeur Bestuurs-
ondersteuning
per: 14 augustus 2017 
was: afdelingshoofd Beleidsadvies 
bij de ILT

rijkSWaterStaat
FLORIS VAN DER BAS
functie: directeur Informatie-
voorziening bij RWS Netwerken
per: 1 juli 2017
was: wnd. directeur Informatie-
voorziening bij RWS

rijkSWaterStaat
NANCY SCHEIJVEN
functie: directeur Scheepvaartverkeer- 
en Watermanagement bij RWS  
Verkeer- en Watermanagement
per: 1 september 2017 
was: directeur Netwerkmanagement 
bij RWS West-Nederland Noord

rijkSWaterStaat
EDWIN GRIFFIOEN
functie: directeur Techniek en technisch 
management bij Progamma's, 
Projecten en Onderhoud
per: 1 augustus 2017 
was: wnd. directeur Bedrijfsvoering 
bij ILT

inSPeCtie leefoMgeVing en 
tranSPort
BEN VORK
functie: directeur Bedrijfsvoering
per: 1 augustus 2017
was: directeur Bedrijfsvoering bij RWS

oCW
BARBERA WOLFENSBERGER
functie: directeur-generaal Cultuur  
en Media
per: 1 juli 2017
was: Chief Marketing Officer bij  
de Telegraaf Mediagroep

Actuele benoemingen+ 
Nationale Politie+
Het Rijk uit
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Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer:  
Barbera Wolfensberger. Was Chief Marketing Officer  

bij Telegraaf Media Groep, is sinds 1 juli directeur 
generaal Cultuur & Media (OCW). 

Wat is je eerste indruk?
‘Het is hier fantastisch! Ik was de eerste twee weken natuur

lijk alleen nog maar aan het kennismaken en gesprekken 
aan het voeren. Maar het is prachtig om te horen waar  

iedereen zich mee bezighoudt. Van heel specialistische 
onderwerpen binnen het brede spectrum van podium

kunsten, architectuur en schrijvers tot en met de publieke 
omroep, monumenten en ons culturele erfgoed.’

Waarom stapte je over naar de overheid?
‘In mijn zoektocht naar maatschappelijke relevantie heb ik 
altijd mijn intuïtie gevolgd. Ja, ook toen ik bij de Telegraaf 
Media Groep tekende. Onafhankelijke journalistiek vind ik 
een groot goed. En de manier van berichtgeving heeft veel 

impact op de oordeelsvorming van je publiek. 
Drie jaar geleden werd ik boegbeeld van Topsector Creatieve 

Industrie en werkte ik samen met mensen van EZ, OCW en 
BZ. Boeiend! Leuke en goed geïnformeerde mensen die 

inhoudelijk erg sterk zijn en zich richten op de lange termijn. 
Dat beviel me. Misschien ben ik daardoor onbewust meer 

tegen Den Haag gaan aanschurken. Dus zei ik tegen mezelf: 
“Barbera, als je dan meer maatschappelijke relevantie wilt, 

put your money where your mouth is. Ga geen commentaar  
geven vanaf de zijlijn, maar ga zelf dat veld eens in.”  

Dat ga ik nu hier doen.’ 

Wat neem je mee?
‘Sowieso een frisse blik. Verder weet ik natuurlijk hoe het  

er in de sector aan toegaat en hoe je een bedrijf runt.’ 

Kun je hier aarden?
‘Ik zal net als in mijn vorige banen weleens tegen een  

muurtje aanlopen. Wat ik bijvoorbeeld nog niet weet is hoe 
het in Den Haag georganiseerd is en hoe de processen ver

lopen. Aan de andere kant: hiervoor werkte ik onder andere 
bij HEMA, het Amerikaanse FHV BBDO en TMG: drie totaal 

verschillende bedrijfsculturen. Ik weet me meestal snel aan 
te passen en een beetje reuring hier en daar is best gezond.’ 

abdblad no.3/2017
tekst Willem Fledderus
Foto Jurgen Huiskes

TOPTransfer
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bZk
HENK BRONS
functie: waarnemend directeur 
Koninkrijksrelaties
per: 15 september 2017
was en blijft tevens: vertegenwoordiger 
van Nederland in Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten

ienM
ROALD LAPPERRE
functie: directeur-generaal Milieu  
en Internationaal
per: 21 augustus 2017 
was: directeur Algemeen Waterbeleid 
en Veiligheid/plv. directeur-generaal 
Ruimte en Water bij IenM

VWS
CISKA SCHEIDEL
functie: directeur Publieke Gezondheid
per: 18 september 2017 
was: programmamanager bij de 
gemeente Rotterdam

finanCiën
HAN VAN GELDER
functie: kwartiermaker/beoogd plaats-
vervangend secretaris-generaal
per: 15 augustus 2017 
was: directeur Bedrijfsvoering bij 
Financiën

Politie
eenheid ooSt-nederland
ROB TANIS
functie: hoofd Operatiën
per: 1 juni 2017
was: lid Eenheidsleiding Landelijke 
Eenheid

eenheid ooSt-nederland
OSCAR DROS
functie: politiechef
per: 1 september 2017
was: politiechef Eenheid Noord-
Nederland

Staf
MAJORIE JANS
functie: directeur Facility Management
per: 15 september 2017 
was: manager bij Stichting  
De Bouwcampus

Het Rijk uit
hoogheeMraadSChaP Van 
delfland
PIETER JANSSEN
functie: secretaris-directeur
per: 17 augustus 2017 
was: directeur Scheepvaartverkeer- en 
Watermanagement bij Rijkswaterstaat

raad Van State
RICHARD VAN ZWOL
functie: staatsraad afdeling Advisering
per: 1 oktober 2017 
was: secretaris-generaal van BZK

Vu aMSterdaM
JENNEKE DE SAIN
functie: directeur Communicatie en 
Marketing
per: 1 oktober 2017
was: directeur Communicatie bij OCW

eZ
ELLEN BIEN
functie: directeur Financieel- 
Economische Zaken
per: 1 september 2017 
was: consultant bij GFF, Wereldbank 
USA

Centraal Planbureau
DEBBY LANSER
functie: sectorhoofd Arbeid, Onderwijs 
en Pensioenen
per: 1 september 2017
was: programmaleider Macro bij 
het CPB

VWS
THEO VAN UUM
functie: directeur Langdurige Zorg
per: 15 oktober 2017
was: directeur Financieel-Economische 
Zaken bij VWS

algeMene rekenkaMer
JOOST VAN HOFWEGEN
functie: directeur
per: 1 juli 2016 
was: manager bij de AR

oCW
HENRI VAN FAASSEN
functie: directeur Bestuurs-
ondersteuning en Advies
per: 1 oktober 2017
was: plv. directeur Dierlijke Agroketens 
en Dierenwelzijn bij EZ

algeMene rekenkaMer
MARK SMOLENAARS
functie: directeur
per: 1 juli 2016 
was: manager bij de AR

Venj
ERWIN ARKENBOUT
functie: directeur Rechtsbestel
per: 15 september 2017 
was: directeur Koninkrijksrelaties 
bij BZK

inSPeCtie jeugdZorg
JOKE DE VRIES
functie: wnd. hoofdinspecteur
per: 1 juli 2017 
was: hoofdinspecteur Maatschap-
pelijke Zorg bij de IGZ

Actuele benoemingen+ 
Nationale Politie+
Het Rijk uit
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‘Ik zou niet in een koekjesfabriek kunnen werken’ 

tekst: Trudy van Dijk 
Foto: Hans Roggen

Warm, vriendelijk, collegiaal en toegankelijk.  
Dat was mijn eerste indruk van Rijkswater staat 
tijdens het sollicitatiegesprek, zegt Ernst Vissers 

(45), sinds mei directeur Bedrijfsvoering, Kennisinkoop en 
Prestatiemanagement bij Rijks waterstaat Water, Verkeer  
en Leefomgeving. ‘En nu de wittebroodsweken erop zitten,  
vind ik dat nog steeds. Er is hier veel dieptekennis aanwezig, 
maar men is ook eerlijk over wat er nog te leren is.’ 
Ernst was hiervoor hoofd Control bij gemeente Eindhoven. 
Wat neemt hij mee? ‘Je moet cocreëren om tot de beste 
uitvoering te komen. De bedrijven binnen toptechnologie
regio Brainport Eindhoven zijn hét voorbeeld van open 
innovatie: alle kennis wordt onderling gedeeld. Ontwik
kelingen gaan daardoor ontzettend snel. Brainport is niet 
voor niets eerder uitge roepen tot slimste regio van de  
wereld en heeft onlangs ook de status van mainport gekregen. 
Ook Rijkswaterstaat neemt stappen op het gebied van 

cocreatie. De Marktvisie, waarin opdrachtgevers  
en nemers samen verantwoordelijkheid nemen,  
is daarvan een goed voorbeeld. Die lijn zet ik graag voort. 
Ernst werkte eerder als hoofd P&O voor een zorg instelling, 
was jaren leidinggevende bij de politie en was vervolgens 
bijna 10 jaar werkzaam voor gemeente Eindhoven.  
De rode draad is wat hem betreft maatschappelijke waarde 
toevoegen. ‘Ik zou niet in een koekjes fabriek kunnen 
werken. Bovendien vind ik het ontzettend leuk en leerzaam 
om steeds pnieuw in het diepe te springen.’ 
Bij Rijkswaterstaat heeft hij drie werkplekken – Rijswijk, 
Utrecht en Lelystad – en sinds kort is Ernst ook toezicht
houder bij onderwijsinstelling Stichting PCOU/Willibrord  
in Utrecht. Hij woont in Nijmegen. Hoe bewaart hij de  
balans tussen werk en privé? ‘Ik maak lange dagen en logeer 
doordeweeks in een hotel in Woerden. Daardoor heb ik de 
weekenden echt vrij. Dat lukt tot nu toe goed.’

tekst Trudy van Dijk
Foto Phil Nijhuis

Lezen, 
 leren &
luisteren

Ester Naomi 
Perquin , 

Dichter des 
Vaderlands.

‘Nieuw’. Dat was het thema van de tweede TMGdag die op 7 september plaatsvond.  
Belangrijkste spreker van het plenaire programma was Marjan van Loon, president directeur 
van Shell Nederland. Zij sprak onder meer over de stappen die Shell maakt om te verduurzamen 
en de bijbehorende dilemma’s. De ruim zestig aanwezigen volgden daarna een van de vijf 
workshops in het teken van de voorstellen die het SGO aan de informateur deed. Zoals de 
workshop: Hoe kan je je organisatie anders laten leren?
Ester Naomi Perquin, de Dichter des Vaderlands, verzorgde de afsluiting. Zij droeg haar  
speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht Beginpunt voor:

BEGINPUNT 
‘Wij openen een kantoor, na de zomer, als een nieuwe agenda (de geur van lege dagen) 
en we zien dat alles er nog is: de targets, onderzoeken, af te vinken doelen, 
aangetreden ambtenaren, ingeplande staatsbezoeken, 
de persberichten, eierschalen. 

In kasten, mappen en bestanden liggen oude, naar kruidnagel ruikende schepen 
volmaakt geconserveerd naast slimmigheidjes van systeembeheer, folders 
in diverse talen, vakjargon, integriteit. Een roep om 
wendbaarheid. Zalen vol vergeten groepen. 

Er valt geen onderscheid te maken tussen het oude, dat de bodem lijkt te vormen 
en het verse, pas tot stand gekomen, dat de lucht in groeit. Er is oerinstinct 
en wetenschap, bemoeienis en leefbaarheid, onderbuik en opperwezen.

Wij weten weer: dit is ons land. Het is een zegen dat de mensen niet geloven 
in de taal. Alleen dichters en journalisten liggen wakker van een woord, 
willen liefst bewegen, raken, vormgeven – wie schrijft kleeft steeds
aan eigen onvermogen en hapert, faalt. 

Maar niets is sterfelijk in taal. Juist wie aan de top staat voelt het volle gewicht 
van het niks. Luistert ook het zwijgen af. Staat stil en wacht. De blik is steeds
op handelen gericht. Zo werkt macht: nooit vergeten 
dat de wereld van de woorden is.’

TMG-dag

abdblad no.3/2017

Mijn loopbaanstap
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De eerste shift van Buitenlandse 
Zaken verhuisde het weekend 
van 15 en 16 juli naar Rijnstraat 
8. Het gerenoveerde pand deelt 
BZ voortaan met de IND, het 
COA en IenM. Daarmee komt  
na 32 jaar een einde aan depar-
tementale deliberaties op de 
‘Apenrots’. ‘Het oude gebouw 

was te groot geworden.  
Bovendien heb ik er eerlijk 
gezegd nooit zoveel mee gehad’,  
zegt directeur Communicatie 
Remco Dolstra. ‘Het is nogal 
labyrintachtig met weinig  
stimulans tot ontmoeting en 
samenwerking. Dit nieuwe 
gebouw aan de Rijnstraat is 

moderner en klaar voor Het 
Nieuwe Werken. Vandaar de 
laptop, meer hoef je eigenlijk 
niet mee te verhuizen. Ook zijn 
we een klein stukje centraler in 
de stad komen te zitten in de 
buurt van andere ministeries. 
Heel handig!’

REMCO DOLSTRA Verhuizing BZ, Rijnstraat  
Den Haag, 14 juli 14.00 uur


