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Niet iederéén in Nederland moppert. Er bestaat juist een heel 
wisselend beeld. Ruwweg een derde van de Nederlanders is 

optimistisch gestemd, een derde is pessimistisch en nog eens 
een derde vindt het leven niet zo slecht, maar is wel onzeker. 

Vooral over de toekomst. Wat is mijn diploma nog waard? Is er 
straks nog werk voor iedereen? Kan ik rekenen op mijn pensioen? 

Bestaat er nog goede zorg voor mij wanneer ik oud ben?

Als je kijkt naar het publieke en politieke debat, komt de optimisti
sche groep niet gauw in de schijnwerpers. Daar bestaat nu eenmaal 
meer aandacht voor de ‘boze burger’. Wat ik benadruk, is dat er 
een grote variëteit bestaat in het sentiment van Nederlanders. 
Dus… niet zo somber! Toch hoor ik ook in de politieke debatten 

wel de nuance terug die het Sociaal en Cultureel Planbureau  
probeert aan te brengen met de rapporten. De inzichten eruit 

worden veel gebruikt, toch verwarren mensen onzekerheid  
weleens met somberheid. Want onzekerheid geldt voor een  

grote groep mensen. En er is ook wel iets serieus aan de hand.

Wat ik zie, is dat onze samenleving en de overheidssystemen nog 
zijn ingericht volgens ouderwetse scheidslijnen van ‘haves and 
have nots’. Heb je te weinig geld voor een fatsoenlijk bestaan? 
Dan zorgen we dat je inkomen aangevuld wordt. Maar in het 

moderne leven is geld veelal niet het enige of grootste probleem. 
Over het algemeen hebben we anno 2017 de hoogste kwaliteit 

van leven ooit. Waar het aan schort, ligt genuanceerder. Of je wel 
of niet mee kunt komen, hangt bijvoorbeeld ook af van hoe  
groot en waardevol je netwerk is. En of je genoeg kunt doen  

aan bijscholing. Koopkracht zegt lang niet alles over je  
maatschappelijke positie en weerbaarheid. Want met extra  

inkomen heb je nog geen netwerk, bijvoorbeeld. Ik noem dat  
een verschil tussen ‘cans and cannots’. 

Dat verschil wordt dus niet per se veroorzaakt door inkomens
ongelijkheid, maar door verschillende zaken op allerlei domeinen 

van het leven. In de grote transities die we in Nederland  
doormaken, bijvoorbeeld naar een inclusieve arbeidsmarkt,  

is daarom volgens mij een belangrijke rol weggelegd voor 
ABD’ers. Die zijn immers op alle departementen terug te vinden 
en rouleren elke paar jaar. Aangezien een departement zich vaak 

bezighoudt met ‘slechts’ één domein (onderwijs, zorg,  
financiën), is het belangrijk dat er aan de top mensen werken  
die ambassadeurs zijn van het integrale denken. Dat hebben  

we hard nodig in de komende jaren!

Kim Putters,  
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

DE INSPIRATIE VAN WILLEM VAN EE

‘Ik ben fervent roeier. Ik train 6 tot 7 keer per 
week en samen met mijn ploeg, we zijn met  
z’n achten, roei ik regelmatig wedstrijden.  
Ook op internationaal niveau: we deden in 
september nog mee aan de 2017 World Rowing 
Masters Regatta in Bled. Winnen is voor ons 
daarbij nooit het belangrijkst. We roeien liever 
een mooie wedstrijd en worden tweede, dan  
dat we eerste worden bij een wedstrijd die niet 
goed liep. Zo’n mooie wedstrijd roeien lukt  
ons alleen als we samen ons gedeelde doel  
voor ogen houden en elkaar daarbij helpen.  
Als je op elkaar vertrouwt, kom je heel ver. 
Die samenwerking tijdens het roeien inspireert 
me bij het werk. Ook medewerkers hebben een 
gemeenschappelijk doel nodig. En hoe meer  
ze daarin geloven hoe makkelijker ze het vinden 
het beste uit zichzelf te halen. Dat betekent  
dat ik een goed verhaal moet hebben. Ik ervoer 
dit onlangs bij het opzetten van het 24/7 BZ 
consulair contactcenter waar burgers terecht 
kunnen als ze in het buitenland in de proble-
men zijn gekomen of gewoon een paspoort 
nodig hebben. Die kwamen voorheen bij  
onze ambassades wereldwijd terecht. Nu dus 
centraal in Den Haag. Een enorme verandering 
voor veel medewerkers. Dat lukte, omdat we  
op elkaar vertrouwden en geloofden in een 
betere dienstverlening aan burgers. We krijgen 
in dat contactcenter maar liefst drieduizend 
calls per etmaal!’

Willem van Ee,  
plv. secretaris-generaal bij Buitenlandse Zaken

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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HET CIJFER Met de komst  
van een nieuw ministerie   
het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit  is het aantal  
ministeries in het kabinet Rutte III toegenomen 
naar 12. Dat betekent ook dat er in plaats  
van 11 nu 12 secretarissengeneraal komen.  
Het aantal directeurengeneraal verandert niet.
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‘Een mooie wedstrijd  
roeien lukt alleen als  

je samenwerkt’
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In: de hal van het ministerie OCW, Oranjebuitensingel 25,  
Den Haag

Nora van der Wenden, directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid:  
‘Het is traditie bij OCW om alle Nederlandse Nobelprijswinnaars te eren 
met een bronzen portret. Voor het hoofd van Ben Feringa, die in 2016 de 
Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg, is een grensverleggende methode 
gekozen waarbij kunst en wetenschap samenvloeien. De interdisciplinaire 
samenwerking tussen vijf kunstenaars past bij de manier waarop Feringa 
zelf ook werkt: Feringa’s hoofd is één en driedimensionaal gefotografeerd. 
De mal is 3D geprint in klei en vervolgens in brons gegoten. Is het daarmee 
nog kunst? Ik vind van wel. Een goed portret is niet alleen herkenbaar 
– mevrouw Feringa vond vooral zijn lippen goed getroffen – het maakt 
ook karaktertrekken zichtbaar. Bovendien betekent kunst ook dat je het 
experiment aangaat en vernieuwt, en daar is hier zeker sprake van.  
Een minpuntje van deze eregalerij? Het zijn allemaal mannenhoofden…’

3tekst Willem Fledderus 
foto Jurgen Huiskes abdblad no.4/2017



Op het moment van de ramp zat Hans Leijtens  
in Engeland voor een opleiding. ‘Per sms heb ik  
mijn diensten aangeboden aan Richard van Zwol, 
op dat moment SG bij BZK. Twee dagen later zat  

ik met hem en Erwin Arkenbout in Den Haag aan tafel en 
hebben we knopen doorgehakt. Ik kreeg de leiding over  
de noodhulp en de wederopbouw. Er werd een crisisteam 
opgericht, en de minister werd voorbereid, omdat al duidelijk 
was dat de orkaan grote gevolgen zou hebben. De formele 
kant van de zaak, inclusief mijn detachering vanuit Bureau 
ABD, was snel geregeld.’

NOODHULP
‘Ik kon na mijn benoeming meteen door naar het ministerie 
van Defensie, om de eerste noodhulp te regelen.’ Hans’  
militaire ervaring – hij heeft een uitgebreide militaire oplei-
ding en loopbaan – kwam daarbij zeker van pas. ‘Niet alleen 
omdat ik de structuren en processen van Defensie ken. Op het 
departement noemt men mij nog steeds ‘generaal’, daardoor 
ondervind ik toch net dat beetje extra steun. Defensie heeft 
bergen verzet in de noodhulp: een luchtbrug, hulpgoederen, 
mensen om de orde te bewaken. En natuurlijk even later het 
Joint Support Ship Karel Doorman, met talloze hulpgoederen 
en materialen.’

Wederopbouw Sint-Maarten
Op woensdag 6 september richtte orkaan Irma, zoals gevreesd, grote schade  
aan op Sint-Maarten. Twee dagen later werd Hans Leijtens benoemd tot project- 
directeur- generaal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Een missie met grote  
impact, staatsrechtelijke strubbelingen en dilemma’s. ‘Ik heb me toch wel even  
achter de oren gekrabd voor ik 700.000 euro uitgaf aan één vlucht.’
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Ontdekking  
Sint-Maarten 
door Columbus

De Nederlandse  
WestIndische  
Compagnie (WIC) 
verovert de Antillen  
op de Spanjaarden Definitieve splitsing  

Nederlands en Frans 
deel: SintMaarten  
en SaintMartin

Einde productie 
zout in  
SintMaarten. 
SaintMartin 
stopt productie 
in 1967

De Antillen  
worden een  
officiële  
Nederlandse  
kolonie

Einde slavernij  
in SintMaarten 
(officieel pas  
in 1863)

SintMaarten wisselt talloze  
keren van eigenaar (Spanje,  
Frankrijk, Nederland, Engeland)

Frankrijk en Nederland zetten 
Afrikaanse slaven in om het  
werk op hun plantages te doen.  
Al die nationaliteiten zorgden 
ervoor dat uiteindelijk Engels  
de voertaal werd.

Vestiging Neder-
landers en Fransen
Het is de kolonisten  
te doen om het zout 
waar aan het eiland  
rijk is

Verdrag van Concordia:  
Nederland en Spanje 
onder tekenen de  
intentie om het eiland  
te delen

NL

FR

De staatsgeschiedenis van Sint-Maarten
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illustraties Ontwerpwerk

‘Hoe ronden we het af? 
Dat blijft complex’

Project-DG Wederopbouw  
Bovenwindse Eilanden  

HANS LEIJTENS

SAAMHORIGHEID
Erwin Arkenbout, met wie Hans nauw samenwerkt, werd  
de volgende dag als Head of Mission uitgezonden naar  
Sint-Maarten. Dezelfde dag nog breidde Hans zijn team flink 
uit. ‘Ik koos voor collega’s die de benodigde skills hebben  
én die ik ken en vertrouw. In de flexhoek op de achtste verdie-
ping van het BZK-gebouw van waaruit we werkten ontstond  
meteen een sfeer van saamhorigheid. Dat kan ook niet anders. 
Je maakt met je team lange dagen, dat schept een band.  
Vanuit Den Haag hadden we een coördinerende rol. Zo heb  
ik drie mensen op het matchen van vraag en aanbod gezet. 
Eén hield zich bezig met internationale organisaties zoals het 
Rode Kruis, UNICEF en de VN, een ander met de particuliere 
hulp en weer een ander zorgde voor de coördinatie van het 
hulpaanbod van bedrijven.’

STAATSRECHT
Al in de eerste dagen na de orkaan kwamen er berichten dat 
de complexiteit van de bestuurlijke status van Sint-Maarten 
effectieve hulp in de weg zou staan. Hans zegt daarover:  
‘In de noodhulpfase is staatsrecht geen issue. Je doet gewoon 
wat er moet gebeuren. Pas daarna wordt het ingewikkeld. 
Hoe de landen zich binnen het koninkrijk tot elkaar verhou-
den staat beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk der 

Nederlanden, maar wordt het ook zo ervaren? Of het een 
periode van noodhulp is of van wederopbouw is een  
belangrijk staatsrechtelijk verschil, maar op Sint-Maarten 
blijft de situatie onveranderd slecht. Het eiland is sinds  
10 oktober 2010 (10-10-10) zelf verantwoordelijk, maar niet  
in staat om de wederopbouw te regelen. De inkomsten uit 
het toerisme zijn weggevallen en de schade bedraagt zo’n  
1,8 miljard euro. Een deel daarvan is verzekerde schade,  
maar er blijft een gat in de begroting van zo’n 800 miljoen 
euro. Hoe gaan we daar als Nederland mee om?’

RELATIE EU
Ook in de relatie met de EU ligt het staatsrecht nogal in de 
weg. Het Franse deel van het eiland is rechtsreeks deel van 
Frankrijk. Het Nederlandse deel heeft volgens de EU een  
LGO-status (Landen en gebieden Overzee). Dat betekent dat 
in principe de aanspraak op EU-gelden ook moeilijker ligt. 
Het Europees Parlement heeft vanaf het begin van de ramp 
aan de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude 
Juncker gevraagd om beide eilanddelen gelijk te behandelen, 
maar vooralsnog ligt er een brief die niet helemaal duidelijk 
is. Mijn Franse collega en ik hebben afspraken gemaakt over 
hoe we samen kunnen optrekken naar de EU.’
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Sint-Maarten 
krijgt status 
autonoom land

SintMaarten is sinds 10-10-10 officieel een 
zelfstandig land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden Dat betekent onder andere dat 
het land een eigen regering heeft, eigen wet
geving en een eigen volksvertegenwoordiging. 

EU-status: SintMaarten is geen Europees 
grondgebied, SaintMartin is dat wel.
De bewoners van SintMaarten zijn wel  
EUburgers, omdat ze de Nederlandse  
nationaliteit hebben.

Einde  
koloniale  
status

Frans deel  
wordt overzeese 
gemeenschap

Ramp Irma
Nederland heeft geen directe zeg gen
schap. Officieel is er sprake van noodhulp.  
In de daarop volgende wederopbouwfase 
blijft Nederland betrokken via een nood
fonds van zo’n 200 tot 300 miljoen euro.  
Daaraan zijn voorwaarden verbonden,  
die SintMaarten heeft geaccepteerd.
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‘Een ramp als nooit tevoren’
Head of Mission  
ERWIN ARKENBOUT

‘Voor SintMaarten is dit een ramp als nooit tevoren’, 
vertelt Erwin Arkenbout vanaf het eiland. Erwin heeft een 
aantal jaren op het eiland gewoond, en was nog directeur 
Koninkrijksrelaties toen Irma over raasde. ‘Het lag voor 
de hand om iemand te sturen die het land en de situatie 
kent. Maar ik had natuurlijk geen ervaring met een  
rampgebied. De eerste weken bivakkeerde ik in een 
geïmproviseerde legerbasis in een verder leeg hotel, een 
bijzondere ervaring. Defensie heeft de eerste weken voor 
de veiligheid en noodhulp gezorgd, en ik vormde samen 
met een paar collega’s de civiele missie. Dat was nodig  
en nuttig want de lokale autoriteiten waren verlamd.’ 
Het Rode Kruis, het specialistisch bijstandsteam USAR  
en andere organisaties schoten al snel te hulp.  
‘Fantastisch om te zien hoeveel vrijwilligers in actie zijn 
gekomen’, vindt Erwin.
In de afgelopen maanden heeft Erwin het land en zijn 
samenleving tot in de haarvaten leren kennen. ‘Nog veel 
meer dan toen ik er woonde. Ik ben geschokt door het 
enorme gebrek aan vertrouwen van de inwoners in de 
eigen regering en overheid. Tegelijkertijd is dat wel de 
regering en overheid waar wij als civiele vertegen
woordiging zaken mee moeten doen. Ik vind dat een 
dilemma en aan die worsteling zal Nederland voorlopig 
nog wel even vastzitten.’
Erwin zal daar zelf minder mee te maken krijgen: zijn taak 
zat er in november op. Hij start nu in de baan waaraan  
hij eigenlijk per 15 september zou beginnen: directeur 
Rechtsbestel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

VOORWAARDEN AAN HULP
Vanaf 1 december sluiten we de noodhulp af en begint  
de wederopbouw. Nederland heeft daarbij voorwaarden 
gesteld die inmiddels geaccepteerd zijn. Hans: ‘Zo moet er 
een integriteitskamer komen en serieuze grensbewaking. 
Sint-Maarten heeft een grote aantrekkingskracht vanuit de 
regio. Het eiland heeft veel ongedocumenteerde inwoners  
en dat aantal mag niet te groot worden. Bovendien zou  
door de illegale import van bouwmaterialen de economie 
verder ontwricht kunnen worden. Dat willen we voorkomen.  
Een belangrijke vraag is hoe we de inwoners van het eiland 
“empoweren” om van de wederopbouw een sociaal-
economisch succes te maken.’ Nederland zorgt via een  
mix van subsidies, leningen en garantstellingen voor steun. 
Hans: ‘In tranches, zodat we naleving van de voorwaarden 
kunnen afdwingen.’ 

DILEMMA’S
Natuurlijk zijn er in zo’n ingewikkelde noodsituatie ook 
dilemma’s, vertelt Hans. ‘Je moet je zelfs in een noodhulp-
fase af en toe afvragen of je niet aan het interveniëren bent. 
De 150 man genietroepen die ik mee heb gestuurd? Daar had 
Sint-Maarten niet om gevraagd, maar ik vond dat deze ‘bouw-
vakkers van Defensie’ van grote waarde zouden kunnen zijn. 
Daarnaast spelen al snel bureaucratische reflexen weer op. 
Wat gaat de politiek ervan vinden, of de media? Zo heb ik me 
toch wel even achter de oren gekrabd voor ik 700.000 euro 
uitgaf aan één vlucht. Dat was de “waste train”: een vliegtuig 
met groot materieel om de rommel op het eiland op te  
ruimen. Een ander voorbeeld is het vullen van het Joint  
Support Ship Karel Doorman. Je kunt besluiten om alleen  
mee te nemen wat zeker nodig is of het helemaal volstoppen: 
ook met wat daarnaast van pas kan komen. Wij hebben  
gekozen voor dat laatste.’

HULPVAARDIGE ABD’ERS
Andere dilemma’s komen nu pas aan het licht. Hans:  
‘Nederland maakt zich erg druk om de openbare orde en 
veiligheid op het eiland. Moeten we dat door henzelf laten 
oplossen of niet? Sint-Maarten is verantwoordelijk en  
Nederland kan helpen, maar we moeten ook een exit- 
strategie hebben. Hoe ronden we het af? Voor zulke  
complexe vraagstukken sta ik op dit moment.’ Ondanks  
de rampsituatie en deze dilemma’s vindt Hans zijn opdracht 
nog steeds een fantastische klus. ‘Ik ben blij dat ik dit vanuit 
de ABD mag doen. En ik sta versteld van de hulpvaardigheid 
van mijn collega’s bij de overheid. Werkelijk iedereen wil 
meewerken en allemaal staan ze belangeloos voor je klaar. 
Een heel mooie ervaring, ongelofelijk wat we met elkaar  
op de been weten te brengen!’
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VERANDERINGEN
‘Toen ik hier binnenkwam was het mijn 
opdracht het instituut te reorganiseren. 
We moesten vraaggestuurd gaan werken 
en meer openheid bieden aan de samen-
leving. Daar zijn we nu inmiddels drie 
jaar mee bezig. We zijn goed op weg, 
maar om zo’n cultuurverandering door 
te voeren heb je minstens vijf jaar nodig. 
Toch heb ik onlangs ook een volgende 
verandering ingezet: het KNMI ontwik-
kelen tot een Early Warning Center.’ 

KLIMAATVERANDERING
‘De klimaatplannen van de nieuwe 
regering zijn ambitieus en noodzakelijk, 
maar we kunnen daarmee de korte-
termijn gevolgen van klimaatverandering 
niet voorkomen. Een hogere zeespiegel 
bijvoorbeeld, maar ook een grotere 
waterafvoer door de rivieren, stormen, 
hittegolven en droogteperiodes.  
De ontwikkelingen in de meteorologie 
maken het mogelijk eerder voor dit 
soort extreme weersituaties te waarschu-
wen. Wat mij betreft is het de taak van 
het KNMI dit zo goed mogelijk te doen.’

RISICO
‘Hoewel mijn medewerkers enorm 
betrokken zijn, nam ik met het inzetten 
van een nieuwe koers een risico. Weer 
een grote verandering. Konden ze dat 
handelen? In de jaren negentig werkte  
ik bij een onderzoeksinstituut dat door 
eerdere koerswijzigingen behoorlijk 
veranderingsmoe was. Toen het instituut 
opnieuw ging reorganiseren, wekte dat 
veel onrust op. Dat leidde tot het vrijwil-
lig vertrek van schaars talent. Mij was  
er dan ook veel aan gelegen dit bij  
het KNMI te voor komen. Ik heb de 
medewerkers vooral mee gekregen 
door veel gesprekken aan te gaan: 
met managers en individuele  
en groepen mede werkers.  

Dat heeft gewerkt. De organisatie is  
er inmiddels in principe klaar voor.  
Ik ben er nu over in gesprek met  
de bestuursraad.’

TREKKER
‘Ik zet me graag in voor dit doel.  
De opwarming van de aarde laat mij  
niet koud, om het zo maar te zeggen.  
Ik zie dat mensen er elders – maar ook  
in Nederland – onder lijden. En ik denk 
echt dat wij met onze waarschuwingen 
levens kunnen redden en schade  
kunnen voorkomen. Ik ben de trekker 
van de verandering. In een functie als 
deze is het logisch dat je boegbeeld 
bent, voorstellen doet, inspireert en  
het vaandel draagt.’ 

OPGELADEN
‘Zelf krijg ik veel inspiratie vanuit mijn 
netwerk. Zo was ik voorzitter van de 
strategie commissie van Eumetnet, het 
samenwerkingsverband van Europese 
publieke meteorologische diensten.  
In die commissie hebben we samen  

in 2015 een gemeenschappelijke visie 
ontwikkeld. Dat betekent dat ik met de 
leidende collega’s uit mijn vakgebied 
kon nadenken over wat ons in Europa  
in de komende jaren te doen staat.  
Die sessies hebben me echt opgeladen 
voor wat ik nu doe.’

OPEN DATA
‘Om beter verwachtingen te kunnen 
opstellen, delen de aangesloten landen 
hun data onderling. Een groot deel van 
deze data wordt samen met de resultaten 
van weermodellen aan derden beschik-
baar gesteld. Dat gaat om veel data:  
zo’n tien terabyte per maand – een factor 
tien meer dan vorig jaar. Deze gegevens 
worden niet alleen gebruikt door de 
commerciële weerbedrijven (die de 
diverse media bedienen), maar bieden 
ook kansen voor beleidsontwikkeling op 
het gebied van stedenbouw, mobiliteit 
en de energietransitie. Een ingenieurs-
bureau dat een nieuwe wijk ontwikkelt 
kan in samenwerking met ons zo een 
stresstest ontwikkelen om na te gaan 
wat er met zo’n wijk gebeurt bij extreem 
weer. Maar de data worden ook door 
kleine start-ups gebruikt.’

GEEN PLAN
‘Mijn loopbaan ziet er georganiseerd uit, 
ik ben hoogleraar geweest, programma-
leider en decaan en heb een tijd in de VS 
gewerkt. Maar er heeft nooit een plan 
achter gezeten. Wel heb ik altijd een 
open houding en werk ik nooit ergens 

met het idee er voor altijd te moeten 
blijven. In mijn huidige functie 
vind ik het boeiend dat ik mijn 
wetenschappelijke kennis zo 
concreet kan toepassen. Er zijn 
weinig directieposities in het 
bèta- domein waarin dat kan.  
Ik zit goed in mijn vel en doe  
het werk met plezier. Maar ik  
vind het ook leuk dat ik nog niet 

weet wat er hierna op mijn 
pad zal komen.’

Hoofddirecteur KNMI Gerard van der Steenhoven gaat  
risico’s niet uit de weg. Wat speelt hier? Aan tafel!

‘De opwarming van de aarde laat mij niet koud’

7tekst Trudy van Dijk 
foto Hans Rogge abdblad no.4/2017
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3-5-7

‘Het 3-5-7-principe? Dat ken 
ik bij EZ al 15 jaar’, zegt  
Jasper Wesseling, inmiddels 

directeur Algemene Fiscale Politiek en 
pDG Fiscale Zaken bij Financiën. ‘Bij EZ 
is dat normaal voor alle medewerkers.’ 
Erica Slump, directeur Onderwijsinstel-
lingen bij OCW/DUO Den Haag, vult aan: 
‘Het is voor mij een sterke overtuiging 
dat verandering goed is. Het houdt je 
fris. Van elke nieuwe stap word je beter.’ 
Christien Bronda, directeur Participatie 
en Decentrale Voorzieningen bij SZW: 

‘Om de 5 tot 7 jaar ontstaat ook vaak een 
natuurlijk omslagmoment. In relaties 
heb je niet voor niets de “seven year 
itch” en bij bedrijven is er na die  
periode vaak weer een reorganisatie.’ 

Cynisch
Jasper: ‘Het is voor jezelf en voor je 
ploeg beter.’ Erica: ‘Bovendien moet  
je er als medewerker toch ook niet aan 
denken dat je 15 jaar dezelfde “baas” 
hebt?’ Christien heeft zelf wel eens te 
lang in een functie gezeten, vertelt ze. 

Flexibiliteit, veel kennis en brede inzetbaarheid. Deze eigenschappen  
zijn onmisbaar voor de ABD-manager van nu. De komende tijd is  
het uitgangspunt via het 3-5-7-loopbaanbeleid deze competenties  
te versterken. Wat vinden ABD’ers daar eigenlijk zelf van? 

8 abdblad no.4/2017
tekst Trudy van Dijk 
foto Jurgen Huiskes



‘Ik heb 11 jaar bij de IB-groep, de voor-
ganger van DUO, gewerkt in diverse 
functies. Op het moment dat ik weg 
wilde, werd mijn directeur ziek en  
vroegen ze me hem te vervangen.  
Ik wilde ze natuurlijk niet laten zitten, 
maar heb wel de voorwaarde gesteld  
dat ik een masteropleiding kon volgen. 
Daarna ben ik alsnog gegaan. Bij de 
IB- groep heb ik onder meer de call-
centers opgezet en 5 jaar later was het  
de bedoeling terug naar de oude situatie 
te gaan. Dat vond ik ongeloofwaardig 
naar mijn medewerkers. Je moet niet 
afbreken wat je zelf hebt opgebouwd. 
Daar word je cynisch van.’

Boompje wisselen
Erica start in januari 2018 met een nieu-
we baan. Dat betekent dat ze na 3,5 jaar 
al weer ergens anders begint. ‘Ik werk 
normaal zo’n 5 tot 6 jaar in een functie 
en ik was het nog niet van plan. Ik had 
bij DUO Den Haag een mooie verander-
opdracht en het proces staat op de rit, 
maar het is nog niet helemaal klaar. 
Toch moest ik mijn vinger opsteken 
toen de functie voor hoofdingenieur-
directeur bij Rijkswaterstaat Noord-
Nederland voorbijkwam. In deze functie 
komt voor mij zoveel samen.’ Jasper 
hakte vaker met dat bijltje. Jasper:  
‘Ik heb de afgelopen 25 jaar zeven  
functies gehad. Gemiddeld kom ik 
daarmee op 3,5 jaar per functie en dan 
reken ik mij functies als “waarnemend” 
directeur nog niet eens mee. 
Maar, dat gemiddelde illustreert alleen 
maar dat je met zo’n vuistregel van 3-5-7 
verstandig moet omgaan. Want als ik 
iedere functie 3,5 jaar had gedaan, was 
ik in mijn ogen niet effectief geweest.  
Ik vind dat het systeem er niet beter  
van wordt als iedereen elke 3 jaar “van 
boompje” verwisselt. Na 5 jaar is het 
beste moment weer uit te kijken naar 
iets anders. Anders ben je te snel weer 
bezig met het volgende en je hebt ook 
tijd nodig om je in te werken.’ 

Maatwerk
Wat vinden ze ervan dat Bureau ABD 
sterker gaat sturen op het 3-5-7- 
principe? Jasper: ‘Ik sta daar positief 
tegenover. Ik kan me eigenlijk alleen  
bij expertfuncties voorstellen dat het 
principe geen zin heeft. Een chief  
veterinarian hoef je niet naar de  

Belastingdienst te sturen.’ Christien 
vindt het goed om het gesprek over 
mobiliteit aan te gaan, maar dat je niet 
rigide moet handhaven. ‘Bij gemeente 
Zwolle, waar ik directeur dienst Werk  
en Inkomen was, gold de 5-jaar-regel. 
Een collega-directeur die erg goed in 
zijn vak was, wilde eigenlijk niet weg  
en kon bovendien alleen terecht bij  
een directie waar hij echt niets mee had. 
Hij kwijnde weg en zo waren er meer 
voorbeelden. De juiste plekken moeten 
er ook zijn. Zelf zou ik bijvoorbeeld wel 
naar VWS en JenV kunnen, maar dan 
houdt het wel op. Ik moet mijn vakge-
bied een warm hart toedragen, anders 
kan ik mijn medewerkers niet stimule-
ren en enthousiasmeren. Ik denk ook 
dat flex beter past bij jongeren. Zij zijn 
zichzelf nog aan het ontdekken. Als je 
60-plus bent weet je wel wat bij je past. 
Binnen mijn directie zijn er zes mensen 
boven de 60 jaar. Die hebben nog 8 jaar 
te gaan. Dat kunnen ze hier wel vol-
houden, maar wat als je hen uit hun 
comfortzone trekt? Dat moet je toch 
echt per individu bekijken.’

Stapje verder
Wat Jasper en Erica betreft zou het 
3-5-7-principe wel wat verder doorge-
trokken mogen worden. Ook naar de 
medewerkers buiten de ABD en tussen 
beleid, uitvoering en toezicht, andere 
bestuurslagen en buitenlandse functies. 
Erica: Het grootste deel van mijn  
collega’s bij DUO in Groningen zit al  
vrij lang op hun post. “Er is hier op 
regionaal niveau niet veel mogelijk”, 
zeggen ze. En dat is legitiem. Ook zij 
zouden het toejuichen als er meer wis-
selingen zijn. Bureau ABD zou daarvoor 
best een regionale carrousel kunnen 
opzetten met rijksonderdelen en bij-
voorbeeld provincies, gemeentes en 
grote publieke dienstverleners.’ Jasper 
beaamt dit: ‘Ik heb in uitvoerings-, 
beleid- en staffuncties gezeten. Als je 
meerdere rollen hebt ervaren, kun je 
zoveel toevoegen.’ Christien: ‘Bij SZW 
zitten medewerkers in principe niet 
langer dan 5 jaar op een plek. Mobiliteit 
is echter vooral voor afdelingshoofden 
een lastig verhaal. Er zijn weinig moge-
lijkheden. Wij creëren daarom voor  
hen en andere medewerkers die moei-
lijk “de stap” kunnen maken, stages bij 
gemeentes en bij bijvoorbeeld Divosa 

en Movisie. Soms zijn dat ruilstages.  
Zo hoeven de medewerkers niet direct 
hun schepen achter zich te verbranden 
en zorgen we ook voor vernieuwing. 
Daar wordt iedereen beter van.’

Ruilen
Jasper heeft op het moment van spre-
ken net geruild van functie binnen het 
Rijk. Jasper: ‘Met de directeur die hier 
op Financiën zat. Hij is nu directeur 
Innovatie & Kennis bij EZ. Ik had er zelf 
bijna 6 jaar op zitten en hij 7 jaar.’ Erica: 
‘Ruilen? Dat komt niet vaak voor.’ 
Jasper: ‘Dat is waar en dat begrijp ik ook 
wel. Je moet met elkaar willen ruilen, de 
bazen en de bazen daarboven moeten 
het ermee eens zijn. Dat zijn zes mensen 
en dan heb je ook nog eens de selectie-
procedure. Maar het kan dus wel.’ 

Klik
‘Fris blijven’ is de belangrijkste reden 
om mobiliteit te stimuleren, daar zijn  
ze het alle drie over eens. ‘Maar als het  
er echt op neer komt is het allerbelang-
rijkste dat je je ergens thuis voelt’, zegt 
Jasper. ‘Zo heb ik ooit op het laatste 
moment “nee” gezegd tegen een baan. 
Iedereen verklaarde me voor gek. Maar 
het gevoel klopte gewoon niet.’ Erica:  
‘Ik heb gek genoeg het tegenoverge-
stelde gehad toen ik bij OCW kwam 
werken. Ik heb bij gemeentes en de  
VNG gewerkt en daarna bij LNV en EZ. 
Met OCW had ik weinig ervaring.  
Maar toen ik met de mensen aan tafel 
zat, wist ik het direct: dit zit wel goed.’ 
Jasper: ‘Uiteindelijk moet je toch kiezen 
voor “de klik” die je hebt of verwacht  
te krijgen.’

Het 3-5-7-loopbaanmodel
De eerste 3 jaar in een functie ligt  
het zwaartepunt op het uitvoeren  
van de taken en het realiseren van  
de afgesproken opgaven. Tussen 3 en 
5 jaar kun je oogsten en focussen op 
wat je nog wilt bereiken. Na 5 jaar tot 
7 jaar is het ideale moment om daad
werkelijk een loopbaanstap te zetten. 

Meer informatie over het 357 
loopbaanbeleid is te vinden op  
www.algemenebestuursdienst.nl. 

9abdblad no.4/2017



openhartige 
antwoorden

Ninke Lansink 
Rotgerink (50)

directeur Uitvoerings-
organisatie Bedrijfsvoering 

Rijk (UBR)
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1
Je adviseerde over de nieuwe  
topstructuur bij de Belastingdienst?  
Hoe werd je ontvangen? 
‘Nieuwsgierig en open, Ik kom natuur-
lijk van buiten, en ook Jaap Uijlenbroek, 
de nieuwe DG, was net gestart. Maar 
hoewel UBR niet van de Belastingdienst 
is, zijn wij ook rijksoverheid en daar-
door toch “eigen”. Er was een duidelijke 
focus op samenwerking. Verschillende 
stakeholders waren betrokken, zoals de 
directeuren van de Belastingdienst, de 
medezeggenschap en de Bestuursraad 
van het ministerie van Financiën. En 
het projectteam bestond half/half uit 
mensen van UBR en de Belastingdienst. 
Daarnaast brachten we natuurlijk,naast 
onze kennis van het Rijk, ook veel 
expertise mee, onder meer van HRM  
en IT.’ 

2
Een directeur die zich extern bezig-
houdt met de uitvoering. Hoe zit dat?
‘Daar moesten wij inderdaad zelf  
even over nadenken, voor we ja zeiden.  
Het is mijn taak en die van Irene van 
Munster om leiding te geven aan UBR. 
Maar omdat juist wij de ervaring in huis 
hebben om een verandertraject met 
deze politiek/bestuurlijke complexiteit 
te doen, hebben we besloten dat we,  
en in dit geval ik, zelf deze ervaring 
zouden inzetten. Dat deed ik natuurlijk 
niet alleen. Ik heb binnen UBR een heel 
team van professionals die aan deze 
klus hebben meegewerkt, dit is ook  
de signatuur van UBR. Zelf weer je 
ervaring in de uitvoering inzetten  
beviel goed. Daarom gaan we in deze 
lijn door.’

3
Je hebt een duo-baan?
‘Ik deel mijn functies sinds 2002 met 
Irene. Sinds 2012 werken we allebei drie 
dagen per week als directeur van UBR. 
Dat heeft grote voordelen. De mede-
werkers hebben altijd een directeur  
die scherp en energiek is. We hebben 
op de dagen dat we niet op het werk zijn 
immers tijd om te ontspannen en te 
reflecteren. We hebben daarnaast aan 
elkaar een sparringpartner op hetzelfde 
niveau. Bovendien vullen onze compe-
tenties elkaar aan. Wij kunnen daar-
door samen heel veel werk verzetten.  

Ik kan het andere ABD’ers van harte 
aanraden. Het biedt ons al jaren de 
mogelijkheid én onze ambities waar  
te maken én tijd te hebben voor het 
thuisfront. Als je een baan op dit niveau 
deelt, is het overigens wel een belang-
rijke voorwaarde dat je een gedeelde 
visie hebt, op dezelfde manier werkt  
en het ook alleen moet kunnen doen. 
En je moet even sterk zijn. Je moet niet 
de situatie krijgen waarin een van de 
twee “de echte” directeur is.’ 

4
Kennen mensen jou als een keiharde 
reorganisator?
‘Nee, ik ben resultaatgericht en zakelijk 
mét hart voor de mensen. Ik werk  
vanuit een heldere koers met duidelijke 
doelen en ben transparant over hoe ik 
die wil bereiken. Ik werk daarbij samen 
met de omgeving en vind humor in  
het werk erg belangrijk. Bij mijn aan-
treden bij UBR was het doel om van alle 
losse onderdelen binnen de organisatie 
één geheel te maken. We moesten de  
organisatie bovendien financieel ren-
dabel maken en de medewerkers in hun 
kracht zetten. Daar hebben we grote 
stappen in gezet.’

5
Hoe ontspan je?
‘Ik loop twee keer per week hard, zelfs 
als het sneeuwt. Zo maak ik mijn hoofd 
leeg. Al krijg ik tijdens het rennen ook 
vaak goede ideeën. Daarnaast lees ik 
graag thrillers.’

6
Waar droom je van?
‘Ik houd erg van de Verenigde Staten. 
Met mijn man en twee dochters,  
hebben we al verschillende reizen met 
een camper gemaakt. We hebben een 
rondje westkust en oostkust gedaan, 

zijn van Seattle naar Denver gereden  
en van Washington naar de Niagara 
Falls in Canada. En afgelopen zomer 
hebben we een reis gemaakt van  
Denver naar San Diego. De combinatie 
van indrukwekkende natuur en steden 
vind ik geweldig. Mijn droom is nog 
zo’n reis te maken; die droom gaat ook 
wel uitkomen.’

7
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Mijn ouders werkten allebei in het 
onderwijs. Ik heb daardoor met de 
paplepel binnengekregen dat het  
belangrijk is leergierig te zijn, kennis  
te delen en het beste uit jezelf te halen. 
Na mijn studie Toegepaste Onderwijs-
kunde aan de Universiteit van Twente 
heb ik bijvoorbeeld een tijdje als rayon-
manager bij een gasbedrijf gewerkt.  
Ik heb toen verschillende modules 
binnen de opleiding Hogere Gastech-
niek gevolgd en heb een training gas-
brandbestrijding gedaan. Niet om het 
te kunnen, maar om te weten hoe iets 
echt zit. Die verdieping zoek ik nog 
steeds. Toen ik bij UBR in dienst kwam 
ben ik veel op werkbezoek geweest.  
En ook voor de opdracht bij de 
Belasting dienst heb ik flink wat voor-
werk gedaan. En dat geldt overigens 
ook als ik op reis ga. Ik verdiep me niet 
alleen in wat ik wil zien, maar ook in de 
historie van de steden die ik bezoek.’

8
Wie of wat is je belangrijkste  
inspiratiebron?
‘Ik haal mijn inspiratie uit gesprekken 
met anderen. Mensen die vernieuwend 
in hun werk zijn en een frisse blik  
hebben, daar word ik blij van. Ik zoek 
die samenwerking sterk op. Zo hebben 
we onlangs bij UBR het V-lab opgericht: 
het Vernieuwingslaboratorium. Daarin 
experimenteren medewerkers met 
inno vatieve werkwijzen en werken we 
samen met anderen zoals de Universiteit 
Leiden. Tegenwoordig kun je bijna 
niets meer alleen, je moet co-creëren. 
Wij werken daarnaast met de Dienst 
Uitvoering Onderwijs samen om een 
ICT-gilde voor de overheid op te zetten. 
ICT wordt steeds belangrijker.  
Wij moeten als UBR de stap naar  
“I”-BR gaan maken.’ 

‘Bij een gezamenlijke 
baan op dit niveau  

moet je een gedeelde  
visie hebben’
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Actuele benoemingen+  
Politie+ 
Het Rijk uit

bZK
ROGER MOL
functie: directeur Transacties en  
Projecten Rijksvastgoedbedrijf
per: 15 september 2017
was: hoofd Inkoop & Contractmanage
ment bij het Rijksvastgoedbedrijf

Raad vooR volKsgeZond-
heid en samenleving
CATHALIJNE DORTMANS
functie: algemeen secretaris/directeur
per: 15 november 2017 
was: lid MT a.i. directie Maatschap
pelijke Ondersteuning bij VWS

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

bZK
HARRY PAUL
functie: consultant bij ABDTOPConsult
per: 15 oktober 2017
was: projectplv. secretarisgeneraal  
bij Financiën

aZ
HANS MONNICKENDAM
functie: directeur Financieel 
Economische Zaken
per: 2 oktober 2017
was: hoofd Rijksacademie voor Finan
ciën, Economie en Bedrijfsvoering/plv. 
directeur Begrotingszaken bij Financiën

Financiën
FREDERIEKE DAMME
functie: directeur Bedrijfsvoering
per: 13 november 2017
was: directeur Centrum voor Kennis en 
Communicatie van de Belastingdienst

Financiën
FRANCES DIEPSTRATEN
functie: plv. directeurgeneraal  
Belastingdienst
per: 9 oktober 2017
was: directeur Financieel Economische 
Zaken bij SZW

bZK
YVONNE VAN DER BRUGGE-
WOLRING
functie: algemeen directeur Logius
per: 13 november 2017
was: wnd. DG/directeur Portefeuille
strategie en management bij het  
Rijksvastgoedbedrijf

aZ
WIJNAND STEVENS
functie: raadadviseur Staatsrecht  
en Binnenlandse Zaken
per: 1 september 2017 
was: plv. directeur Europese en  
Internationale Aangelegenheden  
bij JenV

igJ i.o.
ARJAN DRIESPRONG
functie: directeur Bestuurszaken,  
Juridische zaken en Communicatie
per: 1 november 2017
was: directeur Dienst Beheer Infrastruc
tuur bij de provincie ZuidHolland

bZK
IRENE NIJBOER
functie: consultant bij ABDTOPConsult
per: 1 januari 2018
was: plv. secretarisgeneraal bij SZW

RiJKswateRstaat
JAPKE GEERTSMA
functie: directeur Bedrijfsvoering RWS 
Zee en Delta
per: 1 november 2017
was: directeur Bedrijfsvoering/ 
lid DT ICTU

autoRiteit Financiële 
maRKten
ELLEN VAN SCHOTEN
functie: chief operating officer
per: 1 oktober 2017
was: secretaris bij de Algemene  
Rekenkamer

sociaal en cultuReel  
PlanbuReau
MARJOLIJN OLDE MONNIKHOF
functie: adjunctdirecteur
per: 23 oktober 2017
was: programmadirecteur bij de  
Inspectie SZW

ienw
TITUS LIVIUS
functie: directeur Algemeen Waterbeleid 
en Veiligheid/plv. DG Ruimte en Water
per: 1 november 2017
was: directeur Bestuur en Financiën  
bij BZK

bZK
HANS LEIJTENS
functie: projectdirecteurgeneraal  
Wederopbouw Bovenwindse Eilanden
per: 18 september 2017
was: kwartiermaker Integriteitkamer 
Sint Maarten

centRaal PlanbuReau
TON MANDERS
functie: sectorhoofd Fysieke Omgeving
per: 1 januari 2018 
was: hoofd van de sector informatie, 
data en methoden/chief scientist bij  
het Planbureau voor de Leefomgeving

RiJKswateRstaat
NIENKE BAGCHUS
functie: directeur Netwerkmanagement 
RWS WestNederland Noord
per: 13 november 2017
was: lid DT Programma's, Projecten  
en Onderhoud bij RWS
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer:  

Ellen Bien, ze was consultant bij GFF Wereldbank 
USA en is sinds 1 september directeur Financieel-

Economische Zaken bij EZ.

Hoe heb je de vier jaren bij de Wereldbank in Washington ervaren?
‘Als een voorrecht. Ik werkte bij een Wereldbank- 

trustfund dat zich richt op het bestrijden van moeder-  
en kindsterfte. Ik voerde daarvoor overleg met zeer 

bevlogen mensen uit allerlei landen. Daarnaast deed  
ik onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffend-

heid van results based financing als instrument om 
moeder- en kindsterfte aan te pakken. De Wereldbank 

investeert veel in onderzoek. Evidence based  
besluitvorming spreekt me zeer aan.’

Wat kunnen we van de Amerikanen leren?
‘Dat meer diversiteit leidt tot beter beleid en betere 

besluitvorming. Verder kunnen we nog wel wat leren 
van de omgangsvormen van de Amerikanen. Ze zijn  

daar beleefder dan hier.’

Toch wilde je terug?
‘Voor de school van de kinderen was het handiger om  

nu te verhuizen. We hebben echt een geweldige tijd 
gehad. Ook het werk bij de Wereldbank vond ik prachtig. 
Terug zijn in Nederland is ook weer goed, als mis ik mijn 

man die nog in Washington werkt. Het voelt ook alsof  
ik niet ben weggeweest. Ik ken nog veel mensen bij 

verschillende departementen en heb met een aantal  
van hen contact gehouden.’

Waarmee ben je als eerste aan de slag gegaan?
‘Met het treffen van voorbereidingen voor de komst  

van de nieuwe bewindspersonen. We zullen hen wegwijs 
moeten maken in de financiële consequenties van het 
regeerakkoord en de gevolgen en (financiële) risico's 

daarvan voor het beleid.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
‘De uitvoering van het nieuwe regeerakkoord leidt tot 

wijzigingen in de organisatie, die doelmatig, integer en 
transparant moeten plaatsvinden. Voor een aantal beleids-
terreinen is extra geld beschikbaar. Het is de kunst om die 

bedragen op een verantwoorde manier uit te geven. 
Verder is het belangrijk om als ministerie aantrekkelijk te 
blijven voor nieuw talent. We weten dat dit lastiger wordt 

naarmate de economie aantrekt. Er is genoeg te doen.’

13abdblad no.4/2017
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RiJKswateRstaat nooRd-
nedeRland
ERICA SLUMP
functie: hoofdingenieurdirecteur
per: 1 januari 2018
was: directeur Onderwijsinstellingen  
bij OCW

algemene ReKenKameR
WILLEMIJN VAN HELDEN
functie: directeur
per: 1 januari 2018 
was: manager bij de Nationale  
ombudsman

eZK
ANITA WOUTERS
functie: projectdirecteurgeneraal  
Groningen Bovengronds
per: 26 oktober 2017 
was: consultant bij ABDTOPConsult

staatstoeZicht oP de  
miJnen
THEODOR KOCKELKOREN
functie: inspecteurgeneraal
per: 1 januari 2018
was: partner bij McKinsey & Company

lnv
PIETER IDENBURG
functie: kwartiermaker directeur  
Communicatie
per: 26 oktober 2017 
was: directeur Communicatie bij SZW

igJ i.o.
KORRIE LOUWES
functie: hoofdinspecteur Maatschap
pelijke Zorg
per: 8 januari 2018 
was: senior management consultant  
bij Berenschot

landeliJKe eenheid
ANNEMARIE VAN VELSEN
functie: hoofd Operatiën
per: 15 september 2017
was: hoofd Bedrijfsvoering bij de  
Landelijke Eenheid

igJ i.o.
MARINA ECKENHAUSEN
functie: hoofdinspecteur Curatieve  
Gezondheidszorg, Geneesmiddelen  
en Medische Technologie
per: 1 februari 2018 
was: hoofd afdeling Medisch  
Specialistische Zorg bij IGJ i.o.

Politie

Financiën
ROB DRAL
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
SSO Financieel & Management
informatie Belastingdienst
per: 7 november 2017 
was: plv. directeur Centrale  
Administratie Belastingdienst

Het Rijk uit
gemeente den haag
PETER HENNEPHOF
functie: gemeentesecretaris
per: 1 januari 2018
was: hoofddirecteur DJI bij JenV

eenheid nooRd-holland
ANJA SCHOUTEN
functie: politiechef
per: 1 november 2017
was: voorzitter van de Raad van Bestuur 
bij de Stichting Zorgbalans

eenheid Zeeland-west- 
bRabant
HANNEKE EKELMANS
functie: politiechef
per: 1 oktober 2017
was: hoofd Operatiën van de Eenheid 
Amsterdam

PolitiedienstencentRum
LINDA RUSELER
functie: diensthoofd Facility  
Management
per: 16 oktober 2017
was: plv. directeur Belastingdienst/ 
Informatiemanagement bij Financiën

landeliJKe eenheid
INGRID ZAAGMAN
functie: hooofd Bedrijfsvoering
per: 1 november 2017
was: hoofd Bedrijfsvoering Politie
dienstencentrum

Actuele benoemingen+  
Politie+ 
Het Rijk uit
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Enkele jaren geleden was Bianca Rouwenhorst 
(49) toe aan een carrièreswitch. ‘Ik had in  
25 jaar tijd verschillende functies bij UWV 

gehad, waaronder die van programma-manager 
eDienstverlening en eOverheid. Ik wilde weleens 
weten hoe ik het in Den Haag zou doen, een heel 
andere werkcontext. Bij UWV hield ik me vooral 
bezig met de uitvoering. In Den Haag komen 
uitvoering, beleid en politiek samen, dat leek 
me heel spannend.'
In 2014 meldde Bianca zich aan bij ABD Interim. 
'Via deze pool kreeg ik in diverse korte opdrach-
ten alle uitdaging die ik zocht. Zo ben ik in de 
functie van kwartiermaker Keteninformatie 
Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg 
verantwoordelijk voor een goede samen-
werking tussen onder meer de ministeries van 
VWS en J&V, politie, zorgorganisaties, patiënten-
organisaties en verzekeraars. Een complexe  
opdracht, want je krijgt te maken met veel ver schil-
lende belangen. Daarnaast spreken de partijen  
elk hun eigen “taal”. Als het gaat om mensen die 
bijvoorbeeld gedwongen worden opgenomen, 

heeft de politie het al snel over “potentiële boeven”. 
Zorg organisaties spreken liever over patiënten.’
Wat ik heb geleerd in mijn drie jaar bij ABD Interim? 
Veel, ik overzie de complexiteit van departemen-

tale en politieke processen nu sneller en beter. 
Ook ben ik me meer bewust van de verschillende 

belangen die (kunnen) spelen als je partijen bij 
elkaar moet krijgen. Goed luisteren en ook in 
de gaten houden wat er niet wordt gezegd, die 
competenties zijn belangrijk. Er zijn collega’s 
die soms “strategisch zwijgen”, ook indek- of 
duikgedrag kom je weleens tegen. Daar moest 
ik wel aan wennen, want ik ga er meestal met 
open vizier in, ben wat ongeduldig en noem 
de dingen graag bij de naam. Tactisch en 
tactvol opereren, dat gaat me in mijn huidige 
functies steeds beter af.’ 

Bianca is tegenwoordig ketenmanager  
Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg  
en project directeur PGB Trekkingskracht.  
Als coach bij InterCoach begeleidt ze tevens 
collega’s in leidinggevende functies. 

Astrid Raaphorst,  
Programmadirecteur 

LMO, C2000 en 112  
volgde het nieuwe 

Development Center  
voor directeuren  

van Bureau ABD. 

‘Leren hoe ik krachtiger 
gebruik kan maken  
van mijn talenten als  
“developer” en relatie-
gerichte instelling. Die 
vraag stond centraal voor 
mij en de drie andere 

directeuren die onlangs deelnamen aan  
het Development Center voor directeuren.  
Als programma directeur LMO, C2000 en 112 
is een goede samenwerking met de politie, 
brandweer, ambulancediensten en de minis-
teries van VWS en Defensie immers van groot 
belang om opgaves te kunnen realiseren in 
mijn werk. De opleiding was opgebouwd 
vanuit drie “oefen-studio’s”: oefensituaties 
waarvoor we steeds een eigen casus moesten 
inbrengen. Daarbij oefenden we bijvoorbeeld 
in organisatieopstellingen in verschillende 
rollen. Bij de tweede oefen-studio was het de 
bedoeling iemand uit je eigen netwerk uit te 
nodigen. Ik heb daarvoor Liesbeth Huyzer, lid 
van de korpsleiding van de Politie, gevraagd. 
We werken goed samen, maar ik had het 
gevoel dat het beter kon. Mijn insteek was  

te achterhalen wat ik daaraan kon doen.  
Het antwoord? Meer hardop nadenken,  
meer rust en afstand nemen en meer van 
mijn eigen persoon laten zien in een gesprek. 
Dat heeft me in mijn werk direct wat opgele-
verd. De drempel om mensen te benaderen 
is lager geworden. Ik merk dat ik gespreks-
partners beter meeneem in mijn denkproces 
en ik vind het nu makkelijker om gesprekken 
te voeren waarin ik ook mezelf laat zien.

SPANNEND
Wat ik wel spannend vond, is het moment 
waarop de begeleiders met zijn vijven aan 
tafel ons als cursisten bespraken. Indrukwek-
kend hoe zorgvuldig ze daarbij waren en wat 
een goed gelijkend beeld ze formuleerden!  
De gesprekken daarna en het verslag geven 
goede aanknopingspunten om dit een vervolg 
te geven. Sowieso gaan we als cursisten in  
een intervisiegroep verder onder begeleiding 
van een adviseur van Bureau ABD. Ik heb veel 
aan het programma gehad en voelde me echt 
verwend dat het anderhalve dag over mij als 
persoon mocht gaan.’

Mijn loopbaanstaptekst Jeannine Westenberg 
foto Jurgen Huiskes

Lezen, 
 leren & 
luisteren

‘Via de pool van ABD Interim kon ik doorgroeien’
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Prinsessegracht  
Den Haag, 24 oktober,  
12.20 uur

Met het ‘Blauwe Boek’ onder zijn  
arm stapt Henri van Faassen, directeur 
Bestuursondersteuning en advies  
bij OCW, op de fiets. Onderweg naar 
het ‘hoofden bureau SGoverleg’ 
bij Algemene Zaken. Een bijzonder 
moment, aangezien overmorgen het 
nieuwe kabinet op het bordes bij de 
koning zal staan. ‘Voor het eerst dienen 
de heren bewindslieden in jacquet te 
verschijnen, dat hoort zo bij een koning 
als regeringshoofd. De dames zijn vrij 
in hun kledingkeuze. Het is allemaal 
terug te vinden in de nieuwste versie 
van het Handboek voor bewindslieden, 
ofwel het “Blauwe Boek”. Deze week 
moeten we talloze praktische zaken 
regelen voor de nieuwe bewinds
lieden, van de voorbereiding op het 
constituerend beraad tot een werkend 
emailadres en van veiligheids
instructies  tot het regelen van vervoer. 
Voor mij is het bijna net zo nieuw als 
voor de aantredende bewindslieden. 
Ik ben pas drie weken geleden in deze 
baan begonnen.’

HENRI 
VAN 
FAASSEN


