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Tegenspraak graag!
‘Het is onze taak als ABD’ers om tegenspraak te geven als dat 
nodig is’, zegt Mark Frequin, DG Mobiliteit bij IenW. ‘Truth  
to power’, zoals ze in het Engels zeggen. Maar dat is niet altijd 
even gemakkelijk.’ In zijn boek Tegenspraak graag legt hij via 
verschillende verhalen – binnen en buiten de ambtenarij –  
de kern van het probleem bloot. ‘Tegenspraak kan door de 
afhankelijke relatie waarin wij zitten de relatie met ministers 
sterk onder druk zetten.’ Hij legt uit hoe tegenspraak het  
best ‘verpakt’ kan worden. ‘Zorg dat het à deux gebeurt, je 
voldoende van de inhoud weet en dus kunt uitleggen wat 
consequenties zijn, en geef tegenspraak “aan de voorkant”  
in plaats van achteraf.’ 
Hoe open staat hij eigenlijk zelf tegenover tegenspraak? ‘Ik 
probeer de drempels voor mijn medewerkers laag te houden, 
want ik weet hoe moeilijk het kan zijn tegenspraak te geven.’
Tegenspraak graag (isbn: 9789012401586) verscheen bij Sdu Uitgevers  
en is voor € 14,50 te koop bij de (online) boekenwinkel.

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. 

EINDREDACTIE Marjan Breugom (Bureau ABD),  
Trudy van Dijk (De Nieuwe Lijn)
FOTOGRAFIE COVER Jurgen Huiskes 
VORMGEVING Ontwerpwerk, Den Haag
DRUK De Bink, Leiden

HET CIJFER Op 22 mei 2018 vindt het ABD-
symposium plaats. Dit tweede ABD-symposium 
draait om jouw ambtelijke vakmanschap en 

publieke leiderschap. Externe sprekers, én sessies, gesprekken 
en workshops, vóór en dóór ABD’ers. Kom reflecteren, sparren, 
en van gedachten wisselen met je collega-topambtenaren! 
Het symposium vindt op 22 mei plaats van 12:30 tot 19:00 in COMM,  
het museum voor communicatie in Den Haag. Let op dat dit symposium 
nog voor oorspronkelijke ABD’ers is; voor nieuwe ABD’ers wordt rond  
de zomer een speciale bijeenkomst gehouden.
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COLOFON

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in  
de publieke zaak: zij moeten sturen, coachen  
en netwerken, zodat onze maatschappelijke 

opgaven worden gerealiseerd. Het recruitment- 
en management-developmentbeleid is daarin 
van groot belang. Bureau ABD zorgt ervoor dat 

we aan de top van departementen en uitvoerings-
organisaties de goede mensen plaatsen, vanuit 
een rijksbreed perspectief. Bureau ABD zorgt er 
ook voor dat deze groep zich blijft ontwikkelen, 

zodat zij steeds zijn toegerust op wisselende 
taken en veranderende thema’s die belangrijk  

zijn in onze samenleving.

Daarom ben ik blij met de uitbreiding van de 
ABD-doelgroepen, zoals besloten door het SGO. 

Want alle topmanagers en middenmanagers 
vanaf schaal 15, en onder voorwaarden bepaalde 
project- en programmamanagers vanaf schaal 15, 

gaan deel uitmaken van de ABD.  
Dit betekent dat veel meer mensen gaan 

profiteren van de ondersteuning die Bureau ABD 
biedt. Daar wordt de Rijksoverheid flexibeler  

en beter van. Flexibeler, omdat mobiliteit 
eenvoudiger wordt wanneer je meer kandidaten 

kent, en beter, omdat de kwaliteit toeneemt 
wanneer je vanuit één ABD-visie mensen kunt 

ontwikkelen in publiek leiderschap.

In totaal komen er meer dan duizend nieuwe 
ABD’ers bij. Ook binnen EZK gaat het om een 

grote groep mensen. Zij krijgen hiermee toegang 
tot de dienstverlening door Bureau ABD, komen 
vaker in contact met collega’s binnen het Rijk en 

hebben daardoor makkelijker toegang tot de 
interessante managementplekken bij andere 

onderdelen van de Rijksdienst. Deze uitbreiding  
is dus goed nieuws!

Maarten Camps,  
secretaris-generaal ministerie  

van Economische Zaken en Klimaat

WAAROM
DE INSPIRATIE VAN ARIE JAN DE WAARD

‘Als de trossen los gaan, Frans Deykerhoff, mijn oud-leraar natuur-
kunde had prachtige verhalen over zijn tijd bij de marine.  
Door hem ben ik zelf bij de marine gegaan en heb ik het van 
adelborst tot admiraal geschopt. Die jaren hebben mij veel 
gebracht. Als bemanning vorm je met elkaar een soort dorp dat 
op elkaar is aangewezen en 24/7 hetzelfde doel voor ogen heeft. 
Dat zorgt voor een grote teamgeest en een can-do-mentaliteit. 
Marinemensen vinden met elkaar – risicobeheersing in acht 
nemend – altijd een manier waarop dingen voor elkaar komen. 
Die mentaliteit helpt me nu nog iedere dag om ervoor te zorgen 
dat onze krijgsmacht het best mogelijke materieel en de beste  
IT krijgt.’ 

Arie Jan de Waard, directeur Defensie Materieel Organisatie

Dorp op zee

NIEUWE  
DOEL GROEPEN  

GOED ZIJN VOOR  
DE ABD
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Op: De Afsluitdijk 

Louis Schouwstra hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Midden-Nederland:  
‘Kunstwerken te over bij Rijkswaterstaat; jargon voor onze viaducten, bruggen en 
sluizen. Buiten dat ben ik niet bovenmatig geïnteresseerd in kunst. Maar de kunst-
projecten van Studio Roosegaarde op de Afsluitdijk vind ik erg indrukwekkend.  
Wie had ooit gedacht dat ik me droogzwemmend op de vloer van een van de 
kazematten zou laten verrassen door de oplichtende algen van “Glowing Nature”?  
En “Lichtpoort”, waar ik nu voor sta, is een retro-reflecterende laag op de sluizen 
die oplicht door koplampen van passerende auto’s. Die kun je trouwens ook  
activeren met de zaklampfunctie op je telefoon. En dan is er nog het project  
“Windvogel”: energievliegers die groene stroom voor tweehonderd gezinnen 
opwekken. Het geheel mag zeker kunst heten en accentueert de functies van de 
dijk en beleidsspeerpunten van Rijkswaterstaat: waterbescherming, mobiliteit, 
duurzame energie en innovatie.’ 
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‘Soms moet je  ongewild 
ook het goede bestraffen’

Directeur van de Nederlandse  
Emissie Autoriteit 

MARC ALLESSIE

Als ABD’er word je geacht je functie integer te vervullen en het algemeen belang 
te dienen. Waar kies je voor bij tegenstrijdige belangen? Welke afwegingen 
maak je daarbij? En waar krijg je echt een knoop van in je maag?  
Een gesprek met Ruth Clabbers, directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij IenW, 
en Marc Allessie, directeur van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa).

Dilemma’s

De één gaat over het verbeteren van bereikbaarheid  
en de veiligheid op rijkswegen. De ander over het 
 verminderen van uitstoot van broeikasgassen,  
via emissiehandel, en de toename van het gebruik  
van hernieuwbare energie in de vervoersector.  
Beiden werken ze (deels) voor dezelfde opdrachtgever, 
en dezelfde eindklanten: burgers en bedrijven.  
Welke dilemma’s levert dat op? 

Ruth: ‘Je zou denken: enerzijds asfalt, anderzijds klimaat. 
Maar zo is het al jaren niet meer. Klimaat staat bij de hele 
Rijksoverheid hoog op de agenda en het onderwerp duurzaam-
heid komt bij mijn directie dagelijks voorbij. Het dilemma is 
eerder dat er verschillende doelen tegelijk zijn die niet altijd 
verenigbaar zijn. Er is aan de ene kant bijvoorbeeld een enorme 
roep om een betere bereikbaarheid. Iedereen wil met zijn 
eigen vervoermiddel snel naar zijn of haar bestemming – of 
dat nu de auto, de fiets of de trein is. En die behoefte neemt 
toe. Tegelijkertijd moet het veilig en duurzaam zijn, willen we 
innovatief zijn en de concurrentiepositie van Nederland 
verstevigen. En er is maar één bak geld waarmee we het alle-
maal moeten doen. Hoe organiseer je dat over de ministeries 
en ZBO’s heen?’ 

De kern van het klimaatdilemma, waarmee ze beiden 
te maken hebben, is gedragsverandering, vinden 
zowel Marc als Ruth. De stap maken om bijvoorbeeld 
te investeren in verduurzaming, elektrisch te gaan 
rijden of voor een deelauto te kiezen maken mensen 
niet vanzelf.
Ruth: ‘Ik vind het zelf ook fijn om een auto voor de deur te 
hebben hoewel ik vooral veel fiets. De stap naar een deelauto 
maak ik nog niet.’ Marc: ‘Dat geldt voor mij in principe ook. 
Maar ik zie wel dat de nieuwe generatie veel meer van het 
delen is. Toen mijn zoon van 25 jaar een grote reis ging maken 
was het helemaal niet vanzelfsprekend een rugzak te kopen. 
Hij leende er een. Ook een eigen auto is voor hem geen 
 anzelfsprekendheid. Maar zo ver zijn de meeste mensen  
nog niet.’ 

Hoe breng je zo’n gedragsverandering tot stand?
Ruth: ‘Je kunt het door de overheid laten afdwingen of zorgen 
voor de juiste prikkels. In bepaalde delen van China mag het 
ene deel van de bevolking in het weekend autorijden en het 
andere deel doordeweeks. Maar op die manier willen we  
in Nederland niet ingrijpen in de privésituatie van burgers. 
Tegelijkertijd hebben eerdere campagnes om mensen te 
prikkelen hun gedrag te veranderen weinig opgeleverd.’ 
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Marc vult aan: ‘Partijen mee laten denken, kan zorgen voor 
draagvlak en gedragsverandering. De overheid is niet in staat 
dit alleen op te lossen – we hebben de middelen niet en kunnen 
zelf niet altijd voor voldoende draagvlak zorgen. Dat dit besef 
er is, dat zie je ook aan het – wat mij betreft moedige – besluit 
om via sectortafels met verschillende partijen tot een nieuwe 
energie- en klimaatakkoord te komen.’

Brengt innovatie ook dilemma’s met zich mee?
Marc: ‘Zeker. Hoe weet je of je de juiste keuze maakt?  
De technologische ontwikkelingen gaan snel en de effecten 
van bijvoorbeeld de deeleconomie, internet of things en blockchain-
technologie zijn moeilijk te voorspellen. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor energie- en CO2-opslag. Tegelijkertijd moet 
je er wel op anticiperen om voor de lange termijn de juiste 
keuzes te maken. Daarbij is het gevaar dat er een verkeerde 
afweging wordt gemaakt. Dat er gekeken wordt naar het effect 
voor 2020, maar niet naar de langetermijneffecten voor 2050.’
Ruth: ‘Herkenbaar. We moeten nu bijvoorbeeld versneld 
nadenken over het effect van de invoering van zelfrijdende 
auto’s. De meningen zijn sterk verdeeld over de vaart die  
dat gaat lopen. 

‘Het moeilijkst is het als 
 iemand het net niet kan of een 

domme fout heeft gemaakt’
Directeur Wegen en Verkeersveiligheid bij IenW 

RUTH CLABBERS

Moeten we nu de infrastructuur langs de weg al aanpassen 
om er in 2020 klaar voor te zijn? Wat doen we in de tussen-
periode als we te maken krijgen met een mixed fleet? Of loopt 
het niet zo’n vaart? Het blijft in een glazen bol kijken. We doen 
daarom veel pilots en stellen momenteel vast welke beslis-
informatie nodig is om dergelijke besluiten te kunnen nemen. 
Informatie over wat de markt en andere landen doen bijvoor-
beeld, de visie van tegendenkers en informatie uit andere 
sectoren. Hoe VWS bijvoorbeeld een afweging maakt als het 
gaat om medische technologie – onder meer als het gaat  
om aansprakelijkheid of ethische vraagstukken.’

De NEa is enerzijds toezichthouder en heeft anderzijds 
tot doel bij te dragen aan het klimaatbeleid. Brengt dat 
dilemma’s met zich mee?
Marc: ‘Daarin zit soms spanning. Recent hadden we bijvoor-
beeld te maken met een bedrijf dat dankzij nieuwe technieken 
minder brandstof had verbruikt bij ongeveer eenzelfde 
 productie. Goed voor het klimaat, maar tegelijkertijd had  
dit bedrijf zich niet aan een belangrijke wettelijke bepaling 
gehouden.’ Hoe hij daarmee omgaat? ‘Ik zit daar vrij “strak” in. 
Ik vind dat een toezichthouder een hoge mate van voorspel-
baarheid moet hebben naar de doelgroep. We hadden van 
tevoren afgesproken dat we zouden handhaven in dergelijke 
situaties, ook al bestraf je in deze situatie ook wat goeds.  
Dat doe ik dan ook. Als we dat als organisatie niet doen en te 
veel ruimte ontstaat voor invulling per situatie, kan willekeur 
ontstaan. Dat wil ik voorkomen, maar tegelijkertijd snap ik 
dat het bedrijf daar anders tegenaan kan kijken. Uiteraard 
heb ik de casus wel gedeeld met de beleidsmakers, omdat ik 
vind dat serieus overwogen moet worden de regelgeving op 
dit punt aan te passen.’ 

Inhoudelijke dilemma’s maken het werk vooral 
 spannend voor Marc en Ruth, maar ze krijgen er geen 
knopen van in hun magen. Waar liggen ze wel echt 
van wakker ’s nachts? 
Daar hoeft Marc niet lang over na te denken. ‘Personele 
 kwesties. De afweging maken tussen het belang van de organi-
satie en het individu. Dat kan me echt bezighouden. Daar komt 
een enorme gevoelscomponent bij kijken. Uiteindelijk moet 
het belang van de organisatie uiteraard prevaleren, maar dat 
levert soms persoonlijke dilemma’s op omdat ik vind dat ik er 
ook voor iedereen in de organisatie moet zijn.’ Ruth herkent 
zich daarin. ‘Het moeilijkst is het als iemand het net niet kan 
of een domme fout heeft gemaakt en daardoor integriteit-
regels heeft overtreden waardoor er schade is voor de organi-
satie, maar waarbij geen sprake was van kwade bedoelingen. 
Hoe hard treed je dan op? Je kunt niet altijd elke situatie apart 
beoordelen en voor de organisatie is het belangrijk helder  
en transparant te zijn dat je bepaald gedrag in de organisatie 
niet goedkeurt. Ik kan daar inderdaad echt een knoop van in 
mijn maag hebben. Wakker lig ik er overigens ’s nachts niet 
van.’ Licht verontschuldigend: ‘Ik heb twee kleine kinderen 
die me uit mijn slaap houden. De rest van de nacht slaap ik.’
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Elke dag is een nieuwe kans het beter te doen. Reflectie en leren van 
fouten spelen daarbij een grote rol. Ton Annink die na 42 jaar de  
Rijksdienst verlaat, deelt zijn lessons learned. Ton was SG bij SZW  
en Defensie, en had daarvoor topfuncties bij Volksgezondheid en BZK.

WEES VOORSPELBAAR
‘Onderhandelen met vakbonden en 
medezeggenschapscommissies, dat 
vond ik het leukste. De enige politieke 
sturing daarbij is je budget; verder komt 
het aan op jezelf. Alle onderhandelingen 
die ik zelf heb geleid, waren succesvol. 
Omdat ik me altijd goed voorbereidde 
op mijn gesprekspartner. Laat zien dat 
je ze serieus neemt, dan nemen ze jou 
ook serieus. Ik luisterde vooral, en was 
voorspelbaar. Dat onderhandelt 
 makkelijker.’

VERGEET NOOIT DE MENS 
‘Mijn grootste persoonlijke tegenslag 
was de moord op Pim Fortuyn. Als er 
een moord wordt gepleegd, gaat het 
niet meer om beleid of regels; dan gaat 
het om mensen. Ik was DG Openbare 
Orde en Veiligheid, en daarmee ambte-
lijk verantwoordelijk voor de beveiliging 
van mensen. Direct na de moord hebben 
we een commissie ingesteld om dat 
beleid door te lichten. En dat was nodig 
ook, want er kwamen veel copy-cats die 
andere politici bedreigden.’

DOSEER ‘NEE’S’
‘Als ambtenaar ben je loyaal aan je 
minister. Bij loyaliteit hoort goed advies, 
en goed advies is soms ook “nee” zeggen. 
Dat heb ik altijd heel gedoseerd gedaan, 
want dan weet een bewindspersoon: 
“dat zegt hij niet zomaar.” Ik heb me  

ook lang niet altijd overal mee bemoeid. 
Met je bewindspersoon spreek je af met 
welke dossiers je je intensief bemoeit. 
Je hebt echt geen tijd om alle stukken 
van het ministerie door te nemen, want 
dan zit je de hele dag achter je bureau, 
papier te schuiven.’

ZOEK BONDGENOTEN
‘Als ambtenaar moet je je omgeving 
managen. Wat speelt er? Wie wil wat? 
En waarom? Als je vasthoudt aan je 
overtuiging, en nieuwsgierig bent  
naar je omgeving, kan je veel bereiken. 
Zo moest het Rijk ooit meer lage functies 
creëren, maar hoe doe je dat? Ik was  
SG SZW, maar met mijn collega SG’s 
kwamen we er niet uit. Dus heb ik hen 
individueel benaderd, en steun gezocht 
bij mijn minister. Als PvdA’er was hij 
natuurlijk enthousiast: zo is de Rijks-
schoonmaakorganisatie opgericht.’ 

JE KUNT OOK TÉ LOYAAL ZIJN
‘Ik heb veel functies gehad, op in totaal 
zes ministeries, en bijna altijd zo’n vier 
à vijf jaar op functie gezeten. De uitzon-
deringen? Ik ben vier weken bestuurs-
voorzitter geweest bij het UWV en tien 
jaar SG bij Defensie. Omdat er een  
beroep op mij werd gedaan. Als loyale 
ambtenaar doe je dat gewoon, maar het 
zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. 
Voor een klus van vier weken zou je 
tegenwoordig ABDTOPConsult inhuren.’

INVULLING VAN TOPFUNCTIES 
VRAAGT IMPROVISATIE
‘In de jaren ’80 was ik een jonge  
directeur, maar dat was toen niet  
ongebruikelijk. Daarna langere tijd 
weer wel, en pas sinds kort worden 
topambtenaren weer wat jonger.  
Daar mag het Rijk van mij wel meer  
op anticiperen: met 3-5-7 weten we  
hoe lang mensen ergens zitten, dus je 
kan opvolgers al eerder voorsorteren. 
Niet alleen onder ambtenaren. Ik heb 
meegemaakt hoe het even populair was 
om externen te laten instromen als 
topambtenaar, maar veruit de meesten 
slaagden niet op hun functie. Lag dat 
aan hen? Is ambtenaar zo’n specifiek 
vak? Of hebben we het Rijk zo specifiek 
ingericht dat het ondoorgrondelijk is 
voor buitenstaanders? Het improviseren 
om topfuncties te vullen is dan ook van 
alle tijden.’

Het Rijk uit
‘Wat ik nu ga doen? Ik besteed  
zo veel mogelijk tijd en aandacht 
aan de mantelzorg van mijn zieke 
vrouw. En ik ben een groot voetbal-
fan! Daarom ben ik betrokken  
bij de organisatie van de viering 
van 100 jaar Voetbal Vereniging 
Scheveningen. Nee, stilzitten is 
nooit mijn ding geweest.’

7tekst Maarten Hilbrandie 
foto Jurgen Huiskes abdblad no.1/2018

Boegbeeld



Eigen specialistische kennis over bijvoorbeeld ICT is van groot belang  
voor de overheid. Hoe krijg en borg je dat? En zou die kennis ook bij 
ABD’ers zelf moeten liggen? We vroegen het algemeen directeur  
Ab van Ravestein van de Dienst Wegverkeer (RDW) en hoogleraar  
Publiek Management prof. dr. Mirko Noordegraaf. 

Kennisborging: wat  
heb je (zelf) in huis?

‘We hebben niet  
“een ICT-afdeling”,nee, we zíjn 

een digitale dienstverlener.’
Algemeen directeur RDW  

AB VAN RAVESTEIN

tekst Gerben Holwerda 
foto Jurgen Huiskesabdblad no.1/2018

De RDW is bij uitstek een dienst die om specialistische 
kennis draait. Directeur Ab van Ravestein:  
‘ICT vormt de ruggengraat van onze organisatie.  

We hebben niet “een ICT-afdeling”, nee, we zíjn een digitale 
dienstverlener. ICT vind je hier in de breedste zin. We ontwik-
kelen ook zelf. We hebben 250 ICT-ers in dienst: van architecten 
tot program meurs en data-analisten. Kennisborging is inte-
graal onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat betekent dat 
we soms bureaucratische processen kennen, maar dat geeft 
ons wel een solide basis.

Kennisborging in ICT houdt bij ons in dat we kennis vastleggen 
en uitwisselen. We brengen voortdurend in kaart waar de 
kennis zit die we niet kunnen missen en bepalen dan hoe we 
die kennis kunnen borgen. Dat betekent dat je altijd vooruit 
moet kijken. Overigens wordt software ook steeds slimmer, 
waardoor er in sommige gevallen minder specialistische 
kennis nodig is. Denk aan automatische patches en updates 
van software, waardoor je geen systeem beheerder meer 
nodig hebt.’

Zelf weten
Zelf weten waar het over gaat is erg belangrijk voor de RDW. 
Ab: ‘Onze eigen mensen hebben alle kennis in huis,bij een 
uitval hoef ik geen twaalf uur op actie van de software-
leverancier te wachten. En het werkt ook effectief bij uit-
bestedingen: omdat we zelf software ontwikkelen, weten we 
wat nodig is om externe partijen goed te briefen, en wat je per 
se zelf in huis wilt houden.’ Wil dat zeggen dat je als directeur 
zelf ook specialistische kennis moet hebben? Ab: ‘Nee, je hoeft 
niet altijd alles zelf te weten, het gaat om het team. Maar je 
moet het wel kunnen begrijpen en kunnen sturen.  
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‘Het draait om domein-,  
organisatie- en  

managementkennis’
Hoogleraar Publiek Management  
PROF. DR. MIRKO NOORDEGRAAF

Wij willen beslist baas zijn over onze eigen ICT en dat is een 
van de redenen dat we veel deskundigen in huis hebben. 
Daarbij vind ik wel dat op het hoogste niveau, in het directie-
team, die kennis vertegenwoordigd moet zijn. Het moet 
geborgd zijn in het team. En dat is bij ons het geval.’

Rust
Ab is van mening dat je als ABD’er dus vooral moet sturen op 
de juiste borging van specialistische kennis in je organisatie, 
maar die persoonlijk in huis hebben is niet altijd nodig.  
Goed leiding geven wel, net als relatieve rust in je organisatie. 
‘Te veel verandering is niet goed, dat heb ik ook zelf in vorige  
functies ervaren. En je moet ervoor zorgen dat de organisatie 
en ICT dicht bij elkaar blijven. Als de afstand groter wordt, 
daalt de kwaliteit. Als manager moet je daar dus alert op 
blijven. Een publieke organisatie heeft altijd te maken met 
invloeden van buiten, bijvoorbeeld van politiek, media en 
publiek. Dan kan het gebeuren dat er gevraagd wordt om 
veranderingen in de bedrijfsvoering die niet sporen met het 
organisatiebelang. Daarom ben ik erg blij dat de RDW in de 
afgelopen twintig jaar in een stabiele bestuurlijke omgeving 
gestaag heeft kunnen werken aan een stabiele organisatie.’

Trots
Om de specialistische kennis op peil te houden investeert  
de RDW veel in het aantrekken en gemotiveerd houden van 
goede ICT’ers. ‘We stimuleren dat door bijvoorbeeld te 
 experimenteren met block-chain-technologie, we laten onze 
ICT’ers de software van auto’s kraken, en we hebben zelfs een 
eigen klasje voor data-analisten. Bovendien hebben we een 
uitwisseling met andere organisaties, bijvoorbeeld met de 
Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Justitieel 
Incasso bureau. Genoeg aantrekkingskracht, dus.’

Die aantrekkelijkheid mag wat Ab betreft wel wat vaker over 
het voetlicht komen bij de Rijksoverheid. ‘Zeker wanneer het 
ICT betreft vind ik dat er binnen het Rijk een hoop chagrijn 
zit. De overheid krijgt hierin weinig waardering en dat straalt 
af op het werkplezier. Laten we meer inzetten op goed werk-
geverschap en wat meer zelfbewustzijn en trots uitstralen!’ 

‘Een goed functionerende dienst’
Mirko Noordegraaf volgt de ABD vanaf de beginjaren van de 
dienst en heeft uitgesproken ideeën over wat ABD’ers zelf wel 
of niet in huis moeten hebben aan kennis. Hij herinnert zich 
dat juist in de begintijd de critici vreesden voor weglekkende 
kennis en gebrek aan collectief geheugen. ‘Bovendien dacht 
men dat ABD-managers te kort op hun post zouden zitten,  
te generalistisch zouden zijn én in hun hoofd meteen weer 
bezig zouden zijn met hun volgende carrièrestap.’  
Wat Noordegraaf betreft was die vrees ongegrond. ‘Er is een 
goed functionerende en geïnstitutionaliseerde dienst opge-
bouwd met een prima reputatie. Wat er echt veranderd is? 
Het rouleren van topambtenaren voorkomt te inhoudelijke 
en vastgeroeste leidinggevenden. Dat kon vroeger leiden tot 
segmentatie, verkokering en te veel macht.’

abdblad no.1/2018

Drie typen kennis
Welke kennis moeten ABD’ers wat betreft Noordegraaf in 
huis hebben? ‘Als ABD’er heb je drie typen kennis nodig. 
Specialistische domeinkennis, organisatiekennis (hoe werkt 
een organisatie en hoe zit de bedrijfs cultuur in elkaar?) en 
kennis van management (hoe krijg je je mensen méé, en hoe 
kom je op het juiste moment aan tafel?). In de periode van 
vóór de ABD was er extreem veel domeinkennis, een beetje 
organisatiekennis en vrijwel geen kennis van management. 
Toen kwam de ABD, die zwaar inzette op dat derde type kennis. 
Logisch, want waar je als ABD’er ook zit, je geeft leiding.  
Ik ben ervan overtuigd dat je met de juiste mix van deze drie 
typen kennis alles in huis hebt om te zorgen voor goed 
 publiek leiderschap.’

In huis hebben 
En als het gaat om specialistische kennis? Moeten ABD’ers  
die zelf in huis hebben? Of is het genoeg als die kennis in  
de organisatie zit? Mirko: ‘Ik kan me voorstellen dat je bij  
de directie Geneesmiddelen en Medische technologie of de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
ABD’ers nodig hebt die relatief veel specialistische domein-
kennis bezitten. Bij de Belasting dienst lijkt mij dat weer 
minder specifiek nodig. En misschien heb je op bepaalde 
plekken als ABD’er wel helemaal geen specialistische kennis 
nodig. Wanneer je de opdracht hebt een veranderingsproces 
te managen, bijvoorbeeld, ligt het zwaartepunt toch echt  
op je capaciteiten als leidinggevende.’
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openhartige 
antwoorden

Gerard Bakker (58)
bestuursvoorzitter van  

Centraal Orgaan opvang  
Asielzoekers (COA)
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1
Op 1 december 2014 begon je als  
voorzitter van het COA, het was crisis 
in de opvang. Heb je ooit gedacht  
‘dit redden we niet’?
‘Ik begon bij het COA in de periode dat 
de Europese crisis in de vluchtelingen-
opvang in alle hevigheid losbarstte.  
Vele duizenden mensen waagden in 
vaak gammele bootjes de overtocht naar 
Europa, waaronder het Syrische jongetje 
Aylan Kurdi dat in september 2015 aan-
spoelde op het strand van het Turkse 
Bodrum. Een droevig dieptepunt.  
Toch dacht ik “we gaan deze uitdaging 
tackelen”. Ik ben een optimist.  
We hadden ook geen alternatief,  
je laat mensen niet op straat slapen. 
Het is ons gelukt om alle asielzoekers 
die in 2015 in ons land binnenkwamen 
(ruim 58.000) onderdak te bieden, als 
enige land in Europa. Hoe? Door er met 
alle COA-medewerkers de schouders 
onder te zetten. Samen met gemeenten, 
Rode Kruis, Vluchtelingenwerk  
Nederland en talloze vrijwilligers. Het 
waren lange dagen en vaak zeer korte 
nachten. Veel nieuwe locaties moesten 
in no time worden opgezet. Het was 
duwen, trekken en steeds weer de  
grenzen van het mogelijke opzoeken.  
Ik deed in die tijd bijvoorbeeld vaak een 
dringend beroep op burgemeesters.  
“Ik heb je nodig”, zei ik dan. De meesten 
gaven gelukkig gehoor aan die oproep.  
De solidariteit die we toen met elkaar 
hebben getoond, daar ben ik nog steeds 
trots op.’ 

2
Wat is jouw grootste dilemma  
in deze baan? 
‘Medewerkers moeten ontslaan, terwijl 
je weet dat er op korte termijn mogelijk 
weer nieuwe mensen nodig zijn.  
In deze sector heb je sterk te maken  
met krimp en groei. Waar we in 2015 
dus een paar duizend nieuwe mede-
werkers in dienst namen vanwege die 
enorme instroom, moesten we in het 
tweede deel van 2016 alweer afscheid 
nemen van tweeduizend collega’s.  
Let wel, dat waren allemaal mensen  
die zich maandenlang met een enorme 
drive en betrokkenheid hadden ingezet 
voor een goede opvang en doorstroom 
van asielzoekers. Je hebt geen keus, 
maar het voelt dubbel.' 

3
Hoe waarborg je de veiligheid van 
asielzoekers en je medewerkers?
‘Gelukkig gaat er veel goed binnen AZC’s. 
Maar de afgelopen jaren kregen we 
helaas ook te maken met asielzoekers 
die voor overlast zorgden, meestal 
Noord-Afrikaanse jonge mannen.  
Een hele kleine groep verpest het dan 
voor de goedwillende meerderheid, 
enorm frustrerend.
Onze agogisch medewerkers zijn goed 
opgeleid en kunnen anticiperen op en 
omgaan met moeilijk gedrag. Ze lossen 
kleine incidenten (zoals ruzies) meestal 
zelf op. Bij gebeurtenissen die de open-
bare orde raken en bij (vermoedelijk) 
strafbare feiten krijgen we back-up van 
de politie. Als we vermoedens hebben 
dat een asielzoeker radicaliseert,  
schakelen we de NCTV in. We treden 
stevig op als het nodig is. Dat moet ook. 
We doen er veel aan om de veiligheid  
en leefbaarheid in AZC’s te waarborgen. 
Dat is bovendien nodig voor het  
behouden van draagvlak voor ons werk 
binnen de Nederlandse samenleving.’

4
Afgelopen november werd je Over-
heidsmanager van het Jaar 2017. Wat 
is het geheim van goed leiderschap? 
‘Ik probeer vooral goed te luisteren naar 
medewerkers op alle niveaus binnen  
de organisatie. Eén dag in de week maak 
ik tijd vrij voor het bezoeken van een of 
twee AZC’s, net als mijn medebestuurders 
Janet Helder en Peter Siebers. We vragen 
collega’s dan naar de “kiezels in hun 
schoenen”. “Wat houdt jou bezig, waar 
maak jij je druk over?” Dat levert vaak 
waardevolle informatie op. Met elkaar 
kunnen en weten we heel veel. 
Daarnaast zoek ik steeds weer naar 
structurele oplossingen voor structurele 
problemen; naar een goede samen-
werking tussen politiek, bestuur en 
uitvoering; en ik denk altijd vijf stappen 
vooruit. Een belangrijke stap in het 
vooruitdenken was het Bestuursakkoord 
‘Verhoogde Asielinstroom’ van  

27 november 2015 waar we ons hard 
voor hebben gemaakt. Het Rijk, de VNG 
en provincies werken sindsdien intensief 
samen voor de opvang en doorstroom 
van asielzoekers. '

5
Wie of wat inspireert jou?
‘De gesprekken met vluchtelingen.  
Het valt me steeds weer op hoe onge-
looflijk sterk de meesten zijn, ondanks 
hun kwetsbare positie. Dan maak ik 
bijvoorbeeld een praatje op een AZC 
met een paar Syrische kinderen die hier 
enkele maanden zijn en dan spreken ze 
al heel redelijk Nederlands. “Wat een 
veerkracht en energie”, denk ik dan. 
Daar krijg ik nou kippenvel van.’

6
Hoe blaas je stoom af na het werk?
‘Ik vind het heel ontspannend om een 
potje te drummen. Al zo'n veertig jaar 
maak ik muziek met de jongens van 
dweilorkest Kleintje Pils. We spelen van 
alles. Van Verdi tot jazz en van pop tot 
Strauss. We treden ook regelmatig op, 
zoals bij de Olympische Winterspelen 
van Nagano, Vancouver en Sotsji. Ook in 
februari waren we erbij in Pyeongchang. 
Het is altijd één groot feest.’ 

7
De beste les?
‘Dat je tijdens een crisis de mooiste 
kansen kunt creëren. Als de nood aan 
de man is, kun je de zaken vaak snel in 
beweging krijgen en mensen en organi-
saties aan je binden. Die kansen moet 
je grijpen.’ 

8
Wat is jouw persoonlijke uitdaging 
voor de komende jaren?
‘Ik wil mijn kennis graag overdragen  
aan jonge, talentvolle managers,  
bijvoorbeeld via het Young HiPo  
(High Potentials)-programma van JenV. 
In het verleden had ik zelf diverse  
leermeesters. Toenmalig FIOD-directeur 
Harry Haverkamp leerde me de kracht 
van het tegengestelde denken. Als het 
rustig is in een organisatie, breng je 
beweging in de tent. En als het druk  
en onrustig is, is het juist zaak rust  
te brengen. Aan dat advies heb ik de  
afgelopen jaren veel gehad.’

‘Tijdens een crisis  
kun je de mooiste  
kansen creëren’
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Actuele benoemingen+  
Politie+ 
Het Rijk uit

nVWa
LOES DE MAAT
functie: plv. inspecteur-generaal
per: 1 december 2017 
was: directeur Handhaven NVWA

Financiën
ELVIRA EURLINGS
functie: agent bij de Generale Thesaurie
per: 1 februari 2018
was: directeur Energie bij FMO,  
Dutch Development Bank

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

UWV
FRED PALING
functie: voorzitter raad van bestuur
per: 1 januari 2018 
was: lid raad van bestuur/ 
wnd. voorzitter

SZW
MARYSE DUCHEINE
functie: directeur Communicatie
per: 1 maart 2018
was: directeur Communicatie en  
Citybranding bij de gemeente Den Haag

ienW
JAN HENDRIK DRONKERS
functie: directeur-generaal Luchtvaart 
en Maritieme Zaken
per: 1 januari 2018
was en blijft tevens: loco secretaris- 
generaal bij IenW

alGemene RekenkameR
ELLEN VEROLME
functie: directeur
per: 1 januari 2018
was: manager bij de OVV

ocW
SUSAN LAMMERS
functie: algemeen directeur Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed
per: 1 januari 2018 
was: directeur Kennis en Advies  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Financiën
JOWI BIJSTERBOSCH
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
concerndirectie Organisatie en Personeel 
dg Belastingdienst
per: 1 februari 2018 
was: directeur HRM en Ontwikkeling  
bij Rijkswaterstaat

VWS
HANS LEENDERS
functie: directeur Financieel- 
Economische Zaken
per: 1 februari 2018 
was: directeur Control, Bedrijfsvoering 
en Juridische Zaken bij JenV

JenV
ALY VAN BERCKEL
functie: hoofddirecteur IND
per: 1 februari 2018 
was: algemeen directeur Douane  
Nederland bij Financiën

Financiën
MAARTEN JONKER
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
concerndirectie IV- en Databeheersing 
dg Belastingdienst
per: 15 februari 2018 
was: senior manager IT & program  
management bij Achmea

Financiën
KARIN VAN DE HOEF-REIJNDERS
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
SSO Organisatie en Personeel dg  
Belastingdienst
per: 13 november 2017
was: directeur Belastingdienst/ 
Implementatie bij de Belastingdienst

Financiën
ANITA VAN DEN ENDE
functie: directeur Financiële Markten  
en plv. thesaurier-generaal
per: 1 december 2017
was: directeur Klimaat, Lucht en Geluid 
bij IenW

SZW
KRISTA KUIPERS
functie: directeur Financieel- 
Economische Zaken
per: 1 januari 2018
was: raadadviseur bij AZ

SVb
AAT BAL
functie: directeur Strategie en Externe 
Betrekkingen
per: 1 februari 2018 
was: plv. directeur Stelsel en 
 Volks verzekeringen bij SZW

bZk
MAARTEN SCHURINK
functie: secretaris-generaal
per: 19 maart 2018 
was: voorzitter raad van bestuur SVB

Financiën
ERIK BRUINSMA
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
Uitvoerings- en Handhavingsbeleid dg 
Belastingdienst
per: 1 februari 2018 
was: plv. directeur Internationale zaken 
en Verbruiksbelastingen bij Financiën

VWS
ANNELIES PLEYTE
functie: directeur Sport
per: 19 februari 2018
was: directeur Nationaal Coördinator 
Groningen directie Den Haag bij EZK

bZk
RUUD PETERS
functie: directeur SSO Caribisch  
Nederland
per: 1 januari 2018 
was: directeur Centrum voor Facilitaire 
Dienstverlening Belastingdienst

JenV
ANNETTE VEENSTRA
functie: directeur Uitvoering CJIB
per: 15 maart 2018
was: plv. directeur Centrale  
Administratieve Processen  
Belastingdienst
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer:  

Korrie Louwes. Was: senior management  
consultant bij Berenschot en is sinds 8 januari 

hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg bij  
het ministerie van VWS.

Van waar de overstap?
‘De uitdaging! Toezicht is voor mij nieuw: eerder werkte 

ik in de communicatie, aan de beleidskant en in de 
uitvoering. Bovendien bevindt de Inspectie zich op dit 

moment in een kanteling: uitgangspunt is “gezond 
vertrouwen” waarbij wordt geïnvesteerd in het lerend 
vermogen van de sector. Dat betekent een verandering 

van de interne organisatie en van de sector. Ook het 
maatschappelijke aspect trekt me. Het gaat om mensen, 

dat maakt het mooi, persoonlijk en taai.’ 

Berenschot zette je met de voeten op de grond?
‘Berenschot was een avontuur. Als consultant word  

je enorm hard afgerekend op je toegevoegde waarde. 
Mensen betalen voor je advies of doorlichting, en dat 
moet zich terugverdienen. Gezond om mee te maken. 

Zeker als je, zoals ik, daarvoor wethouder was. Dan weet 
je immers nooit zeker of mensen je ideeën echt goed 

vinden of dat ze dat alleen zeggen vanwege je titel. Het 
ging me goed af. Ik ontdekte dat ik goed kan schakelen, 

een enorme optimist ben en een groot netwerk heb.’

Maar het meest leerde je bij SZW?
‘Toen ik als manager bij het agentschap SZW begon, was 
de toekomst van de organisatie onduidelijk. Ik besloot 

dat ik maar het beste transparant kon zijn en legde  
eerlijk uit welk “drama” dreigde en wat de scenario’s 
waren. Daarbij ging ik totaal voorbij aan wat voor de 

mede werkers belangrijk was. Zij dachten dat ik de boel 
kwam opheffen en kwamen in opstand. Best heftig!  
Tegenwoordig verander ik bij een nieuwe functie de 
eerste twee maanden niets. Ik gebruik die tijd om te 

onderzoeken wat wel en niet werkt in een organisatie.’

Je houdt van de Rotterdamse daadkracht?
‘Ik ben er niet geboren, maar in Rotterdam is het 
vanzelf sprekend dat je Rotterdammer bent zodra  

je er woont. Ik woon er inmiddels ruim 20 jaar, was er 
wethouder en heb er veel nevenfuncties (onder meer bij 
Rotterdam Circusstad, het IFFR en V2_). Allemaal clubjes 

die een beetje “schuren”: ik vind het het leukst als  
er nog echt iets moet gebeuren.’ 

13tekst Trudy van Dijk 
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Financiën
MARISKA PLOMP
functie: kwartiermaker/beoogd  
directeur Facilitaire Dienstverlening  
dg Belastingdienst
per: 1 maart 2018 
was: manager Facilitair Bedrijf Shared 
Service Centrum bij de DJI

bZk
THIEU COFFENG
functie: kwartiermaker Dienst van  
de Huurcommissie
per: 1 februari 2018 
was: operationeel directeur/hoofd  
Bestuursondersteuning bij het  
Nederlands Forensisch Instituut 

SZW
HELLEN VAN DONGEN
functie: plv. secretaris-generaal
per: 12 maart 2018
was: directeur Openbaar Vervoer  
en Spoor bij IenW

ocW 
ESTHER DEURSEN
functie: directeur Toezicht mbo Inspectie 
van het Onderwijs
per: 12 maart 2018
was: programmadirecteur Toezicht  
Sociaal Domein bij de IGJ

bZk
HANS VAN DER STELT
functie: programmadirecteur  
Wederopbouw
per: 15 februari 2018
was: directeur Bureau Nationaal  
Commissaris Digitale Overheid

Financiën
ADRIE KERKVLIET
functie: algemeen directeur Auditdienst 
Rijk 
per: 1 maart 2018
was: directeur Onderzoek ADR

Financiën
MICHIEL VAN DEN HAUTEN
functie: kwartiermaker/beoogd directeur 
concerndirectie Innovatie en Strategie dg 
Belastingdienst
per: 1 maart 2018
was: hoofd Wetenschapsgebieden  
en Internationaal bij OCW

bakeR Tilly beRk
ANNEKE VAN ZANEN
functie: bestuursvoorzitter
per: 1 maart 2018
was: algemeen directeur  
Auditdienst Rijk

JenV
WIJNAND LODDER
functie: algemeen directeur/ 
CIO Justitiële Informatiedienst
per: 1 maart 2018 
was: algemeen directeur/CTO SSC-I  
bij de DJI

Politie

JenV
JOHAN WILTVANK
functie: algemeen directeur/CTO SSC-I 
bij de Dienst Justitiële Inrichtingen
per: 1 maart 2018
was: algemeen directeur/CIO Justitiële 
Informatiedienst

Het Rijk uit
eenheid nooRd-nedeRland
GERY VELDHUIS
functie: politiechef
per: 1 januari 2018
was: politiechef Eenheid Limburg

eenheid midden-nedeRland
INGE GODTHELP
functie: hoofd Bedrijfsvoering
per: 1 december 2017
was: toegevoegd lid eenheidsleiding 
Oost-Brabant

eenheid amSTeRdam
DAGMAR OUDSHOORN
functie: hoofd Operatiën
per: 1 maart 2018
was: burgemeester gemeente Uithoorn

eenheid amSTeRdam
DESIRÉE ROESINK
functie: hoofd Bedrijfsvoering
per: 1 februari 2018 
was: hoofd Dienst HRM bij het Politie-
dienstencentrum

bnG bank
GITA SALDEN
functie: voorzitter raad van bestuur
per: 1 januari 2018
was: directeur Financiële Markten  
bij Financiën

PoliTiedienSTencenTRUm
MARIJKE VAN DEN BROEK
functie: directeur HRM
per: 1 februari 2018 
was: directeur Personeels-,  
Management- en Organisatie-
ontwikkeling bij de DJI

PoliTiedienSTencenTRUm
JAN JANSEN
functie: diensthoofd Informatie-
management 
per: 1 januari 2018 
was: directeur Informatievoorziening  
bij de Politie

eenheid ooST-bRabanT
ANJA LEEMANS
functie: hoofd Operatiën 
per: 1 maart 2018
was: hoofd Bedrijfsvoering Eenheid 
Oost-Nederland

PoliTieacademie
DINEKE OLDENHOF
functie: hoofd Ondersteunende Dienst, 
tevens hoofd Bedrijfsvoering 
per: 1 februari 2018
was: adviseur Korpsleiding

eenheid midden-nedeRland
ROB VAN BREE
functie: hoofd Operatiën
per: 19 februari 2018 
was: wnd. hoofd Operatiën Eenheid 
Noord-Holland

SamenWeRkinG beRoePS-
ondeRWiJS bedRiJFSleVen
HANNIE VLUG
functie: directievoorzitter
per: 15 maart 2018
was: directeur Duurzaamheid bij IenW

eURoWeRkGRoeP bRUSSel
HANS VIJLBRIEF
functie: voorzitter
per: 1 februari 2018 
was: thesaurier-generaal bij Financiën
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‘Spannend’ vindt Peter Hennephof (59) zijn  
nieuwe baan als gemeentesecretaris van 
Den Haag die hij sinds 1 januari 2018 vervult. 

‘Ik heb “nul” ervaring bij de gemeentelijke overheid. 
Maar ik verheug me zeer op het brede palet aan  
onderwerpen waarmee een gemeente zich bezig-
houdt: onderwijs, armoede, vervoer, zorg, noem 
maar op. De hele wereld komt hier in het klein  
bij elkaar. En bijzonder om te starten aan de voor-
avond van de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat 
ik nog veel moet leren, ga ik eerst overal eens goed 
luisteren. Al heb ik hier één zinsnede al wel in de 
ban gedaan: “Dit ligt gevoelig”. Ingewikkeld, dat  
is het en juist dan moeten we er over praten.’

Met gevoelige onderwerpen heeft Peter veel  
ervaring. Als hoofddirecteur van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) oogstte hij veel lof voor de manier 
waarop hij ondanks de forse bezuinigingen en 
sluiting van gevangenissen oog hield voor  
innovatie. ‘De bezuinigingen en sluitingen luidden 
echt een beroerde periode in voor het personeel. 
Maar een organisatie moet veerkrachtig en innova-
tief blijven. Ik probeerde de boventallig verklaarde 

mensen zoveel mogelijk elders in te zetten en 
degenen die bleven meer verantwoordelijkheden 
te geven. Er ontstonden veel nieuwe ideeën  
en pilotprojecten die nieuwe spirit gaven.’  

Zijn collega’s riepen hem uit tot beste ‘bajes-
baas’ van de wereld en van de International  
Corrections and Prisons Association (ICPA) 
ontving hij de Head of Service Award 2016. 
‘Ja, ben ik wel trots op’, is zijn reactie.

Peter beseft dat de balans tussen vrijheid geven 
en controle houden in meerdere opzichten  
een breekbare is. ‘Neem de Anne Faber-zaak. 
Over de hele keten analyseren we alle risico’s 
zó zorgvuldig. Toch moet je dan aanvaarden 
dat het een enkele keer gruwelijk fout kan 
gaan. Dat is een hels dilemma.’ 

Na acht jaar directeurschap bij DJI kwam de 
functie van gemeentesecretaris op zijn pad.  
‘Ik zat in mijn zevende jaar als hoofd-
directeur. En met een nieuw aangetreden 
kabinet, was het ook een mooi moment  
om te wisselen van baan.’

Rien den Boer,  
directeur Wetgeving en 

Juridische Zaken bij VWS 
volgde de ABD APP 
Verdiepingsmodule 

Privacy en ICT. 

‘Er komt nieuwe Europese 
regelgeving rond privacy 
aan. Vanaf 25 mei 2018 
geldt er één privacywet 
voor de hele Europese 
Unie en vervalt de Wet 

bescherming persoonsgegevens. Wat dat 
betekent voor mijn ministerie? Burgers krijgen 
onder meer “een recht op vergetelheid”.  
Dat betekent dat wij – uitzonderingen daar-
gelaten – gegevens moeten wissen als een 
burger ons dat vraagt. Dat zal niet vaak voor-
komen, maar betekent als het gebeurt veel 
extra werk, want je moet ervoor zorgen dat  
die informatie echt op alle plekken uit de 
systemen verdwijnt. 
Bij VWS zijn we grotendeels voorbereid op de 
nieuwe privacyregelgeving, ook al staat een 
deel van de betekenis van de verordening nog 
niet vast. Ik wilde wel eens weten hoe andere 
departementen hiermee omgaan, zodat wij 
daar mogelijk wat van konden leren. Voor mij 
de reden de module te volgen. Bovendien was 
ik benieuwd naar de nieuwe voorzitter van de 
Autoriteit Persoonsgegevens – Aleid Wolfsen –  

die de module begeleidde. Bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens onder de vorige voorzitter 
voelde ik wat afstand en was het contact 
weinig vloeiend, ik was benieuwd of dit 
anders zou worden.

NIET TE VEEL BEWAREN
Of ik er wijzer van ben geworden? Ja, ik merk 
dat er ook bij de andere departementen nog 
veel onduidelijkheid is over de gevolgen van 
de nieuwe regelgeving en waar we ons nu 
precies op moeten voorbereiden. Doen we 
wel genoeg? Hebben we het goed begrepen? 
En mijn indruk van de nieuwe voorzitter van 
de Autoriteit Persoonsgegevens? Hij toonde 
openheid en bereidheid om samen na te 
denken over praktische oplossingen. Ook 
wees hij er prettig en overtuigend op dat het 
bewaken van privacy vaak als belemmerend 
wordt gezien, maar dat die weerstand niet 
nodig is. Het is ook heel goed om niet te veel 
informatie te bewaren (dataminimalisering). 
Daar kan ik me zeer goed in vinden, want  
de ambities reiken wel eens verder dan de 
 mogelijkheden.’

Mijn loopbaanstaptekst Willem Fledderus 
foto Jurgen Huiskes

Lezen, 
 leren & 
luisteren

‘Als het ingewikkeld is, moet je er juíst over praten’
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Werkkamer 
Den Haag, 22 januari,  
10.15 uur

Geert van Maanen kijkt met zijn verre-
kijker vanuit zijn werkkamer uit op zee 
of hij een zeilbootje ziet. Hij is fervent 
zeezeiler, iets waar hij straks weer wat 
meer tijd voor zal hebben. Begin juli 
neemt Geert, sinds 5 jaar directeur 
ABDTOPConsult, namelijk afscheid 
van het Rijk. Geert was eerder 8 jaar 
DG Rijksbegroting en ruim 14 jaar SG 
bij verschillende ministeries. ‘Bij ABD-
TOPConsult spelen we op topniveau 
flexibel in op actuele vragen van 
departementen, onder meer door  
de inzet van interim SG’s en advies  
bij ingewikkelde politiek-bestuurlijke 
vraagstukken. Zo leveren we een 
 bijdrage aan de flexibilisering van  
de ABD. Inmiddels bestaat ABDTOP-
Consult 7 jaar als nieuw instrument  
en staat de organisatie met negen 
 personen als groep. Nu is het tijd voor 
de volgende stap.’ Wat die is, leest u  
in het volgende ABD-blad.

GEERT 
VAN 
MAANEN 


