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Welkomstbijeenkomst

Wat betekent het om ABD’er te 
zijn? Wie zijn je collega-ABD’ers? 
En hoe kan Bureau ABD jou helpen 
bij je Management Development? 
Donderdag 30 augustus organi-

seert Bureau ABD een welkomstbijeenkomst in Den Haag 
voor de nieuwe ABD’ers die er dit jaar met de uitbreiding  
van de doelgroepen zijn bijgekomen. Thema van de bijeen-
komst is leiderschap: in een programma vol workshops en 
discussies leren de nieuwe ABD’ers de ABD, elkaar en zichzelf 
beter kennen. De nieuwe ABD’ers hebben inmiddels de  
uitnodiging ontvangen. Aanmelden is nog mogelijk!

Stel je voor dat je een oude fabriek tot winkel 
of woning wilt transformeren of een wind-

molenpark wilt bouwen. Dan gelden er vanuit 
het Rijk, de provincie, de gemeenten en 

water schappen verschillende regels. Onnodig 
ingewikkeld en tijdrovend. Dankzij de nieuwe 
Omgevingswet kun je straks bij één loket één 

vergunning krijgen voor een fysiek project  
en de regels zijn op elkaar afgestemd.

Als speciaal aangestelde programma- 
directeur-generaal moet ik ervoor zorgen dat 
de nieuwe Omgevingswet een integrale wet 
wordt die de kwaliteit van de leefomgeving 
borgt en tegelijkertijd ontwikkeling stimu-

leert. Om dat te bereiken moeten we de 
regels voor fysieke ontwikkeling vereen-
voudigen en harmoniseren. Daarnaast is  
er nog een parlementair traject te gaan.  

En omdat gemeenten straks een spin-in-het-
web functie moeten vervullen en die integrale 

aanpak moeten kunnen bieden, zijn  
bij alle betrokken partijen flinke (ict)- 

aanpassingen nodig. Geen gemakkelijke 
opgave, daarom is er nu even geconcen-

treerde aandacht nodig. De inwerking treding 
van de wet is weliswaar uitgesteld, maar ik  
wil niets weten van een ‘hoofdpijndossier’  

of ‘monsterklus’. Ik vind het een  
vrolijkstemmende uitdaging.

Niettemin zal ik best eens in mijn bedje liggen 
woelen, maar daar ben ik voor aangenomen. 
Op 1 januari 2021 moet de eerste burger zijn 

vergunning via de nieuwe Omgevings wet 
krijgen. Of mooier nog: géén vergunning  
als blijkt dat die voor zijn plan helemaal  

niet meer nodig is.

Erik Jan van Kempen, programma-  
directeur-generaal Omgevingswet bij  

het ministerie van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties (BZK).

DE INSPIRATIE VAN ESTHER DE KLEUVER

‘Een onderwijzer organiseerde op mijn basisschool in Uithoorn 
schaakles. Ik werd meteen gegrepen door het spel en ging meedoen 
aan toernooien: op lokaal en later zelfs Europees en wereldwijd 
niveau op de Schaakolympiade. Elk schaakstuk heeft zijn eigen 
kwaliteiten. Het paard springt, de pion kan promoveren, de loper 
beweegt diagonaal. Aan de schaker de taak om de stukken in hun 
optimale positie te brengen, zodat ze het best tot hun recht komen, 
individueel maar ook samen. Daar put ik ook veel inspiratie uit als 
het gaat om management. Daarbij is het immers mijn taak om mijn 
mensen zo goed mogelijk samen te laten werken en in positie te 
brengen voor het beste resultaat. Juist als de situatie moeilijk is ga  
ik op zoek naar wat er wél kan. Dat is vaak meer dan je denkt!’

Esther de Kleuver, Directeur Duurzaamheid en Circulaire economie,  
plv. DG Milieu en Internationaal bij IenW en internationaal schaakmeester 

Bureau ABD, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijks-relaties. De inhoud van het blad  
weerspiegelt 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 Huiskens
VORMGEVING Ontwerpwerk, Den Haag
DRUK De Bink, Leiden

ER EEN NIEUWE 
OMGEVINGSWET  

KOMT

WAAROM

HET CIJFER Al 384 nieuwe ABD’ers 
zonden hun cv in naar Bureau ABD.  
Zij behoren sinds de uitbreiding van de 
doelgroepen nu ook tot de ABD. Met het 

sturen van hun cv hebben ze volledige toegang tot de diensten  
van Bureau ABD, zoals opleidingen en loopbaanbegeleiding.  
Nieuwe ABD'ers die hun CV nog niet hebben gestuurd, kunnen  
dat doen naar postbusCVABD@minbzk.nl.

384

COLOFON

‘Een goede zet'

tekst Willem Fledderus en Gerben Holwerda
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In: kamer R1.49, NVWA, Catharijnesingel 59, Utrecht

Rob van Lint, inspecteur-generaal van de NVWA: ‘Deze dieren reizen  
al jaren met me mee. Ik kocht ze in de jaren negentig in een galerie in 
Groningen. Destijds werkte ik al in de “agrarische sector”, namelijk aan 
het milieubeleid in de landbouw bij VROM en ik wilde iets toepasselijks 
aan de muur. Toen ik langs deze dieren liep, vond ik ze zo leuk dat ik de 
werken meteen heb gekocht. Later zijn ze meeverhuisd naar LNV, V&W  
en de IND. Ik vind het plezierig om ze te gebruiken als ijsbreker aan  
het begin van een ontmoeting. Ook bij anderen maak ik bij een eerste 
ontmoeting vaak een praatje over de kunst aan de muur. Kunst is iets 
persoonlijks en zegt iets over wie je bent.’
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‘Vrouwelijk leiderschap is een 
term waar ik me ongemak
kelijk bij voel. Het is zo’n cliché 

dat vrouwen meer van de softe kant zijn 
en mannen meer van de harde kant.’ 
Lidewijde Ongering gooit de vraag  
over verschillen tussen mannelijk en 
vrouwelijk leiderschap direct van tafel. 
‘Het gaat om diversiteit. Of de leider nu 
een ‘zachte man’ is of een ‘harde vrouw’ 
vind ik minder interessant.’  
Manon Leijten: ‘Vroeger was ik het  
eens met Lidewijde. En nog steeds ben  
ik erop tegen om mensen in mallen of 
stereotypen te vatten. Wat mij echter wel 
opvalt is dat, bij een vacature, vrouwen 

De vijf vrouwelijke  
SG’s over leiderschap
Binnen het Rijk zijn twaalf SG’s werkzaam. Voor het eerst zijn vijf van hen 
vrouw. Waar leggen zij het zwaartepunt als het gaat om leidinggeven?  
Hoe stimuleren ze diversiteit? En wat vinden ze van positieve discriminatie?

de neiging hebben om de nadruk te 
leggen op de competenties die ze nog 
niet hebben. Mannen presenteren  
zich wat gemakkelijker als de ideale 
kandidaat. Ook al hebben ze maar zes 
van de tien gewenste competenties.  
Die verschillen bestaan, en daar moet  
je je bewust van zijn. De gemiddelde 
vrouw kan af en toe een duwtje in de 
rug gebruiken. Of, laat ik het bij mezelf 
houden: zelf had ik een paar stappen 
niet gezet als ik niet geduwd was.’  
Lidewijde: ‘Daar ben ik het mee eens. 
Vrouwen hebben dat duwtje soms 
nodig en het is goed om daarbij stil  
te staan.’
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De vijf vrouwelijke  
SG’s over leiderschap

DIVERSITY OF THOUGHT
Ook Manon is zeer overtuigd van het 
belang van diversiteit: ‘Teams die  
diverser zijn samengesteld boeken 
betere resultaten. Daarbij heb ik het 
over man/vrouw, maar ook over 
geaard heid, culturele diversiteit en 
diversiteit in opleiding en achtergrond. 
Diversiteit gaat bovendien niet vanzelf, 
je moet er actief mee bezig zijn.’
Lidewijde: ‘Het belangrijkst is dat je in 
staat bent verschillende invalshoeken 
voor je beleid te organiseren.’ Diversity  
of thought noemt Joke Brandt dat:  
‘Je moet ervoor zorgen dat er altijd 
mensen in je team zitten waar het een 
beetje mee “schuurt”. Medewerkers  
die erop wijzen dat het antwoord ook 
“groen” kan zijn in plaats van “rood”.’ 
Marjan Hammersma herkent dat:  
‘Bij OCW hebben we traditioneel  
veel instroom vanuit de alfahoek,  
en ik merk dat bijvoorbeeld collega’s 
die vanuit IenW of Defensie naar OCW 
komen anders naar de dingen kijken  
en resultaatgerichter werken.’
Joke: ‘Als je allemaal gelijkdenkers 
hebt, houd je dat onbewust ook in 
stand omdat nieuwe medewerkers zich 
dan vaak conformeren.’ Loes Mulder 
bevestigt dat: ‘Wij hebben bij SZW 
onderzoek door de VU laten uitvoeren. 
Daaruit blijkt dat je, als je diversiteit in 
je organisatie wilt, je eerst moet zorgen 
voor een cultuur die diversity of thought 
waardeert.’ Volgens Lidewijde iets  
om juist bij de overheid alert op te zijn.

DIVERSITEIT IN DE PRAKTIJK
Doen de SG's ook wat ze zeggen? 
Hoe staat het met die diversiteit in  
hun departementen? Loes: ‘Bij SZW  
is veertig procent van de top vrouw. 
Daar ben ik blij mee. Het lijkt geen item 

meer voor jongere medewerkers:  
een man of vrouw als leider.’ 
Manon: ‘Diversiteit is gewoner  
geworden. Net als de gewoonte om 
werk en privé wat meer door elkaar 
heen te laten lopen. Ik zie op mijn 
departement rustig mannen met hun 
baby op het werk komen om nog even 
iets af te maken.’ Marjan: ‘Bij OCW is 
ruim veertig procent van de leiding
gevenden vrouw. Dat is goed, maar de 
laatste tijd besteed ik ook veel aandacht 
aan het inclusiever worden van onze 
organisatie. Juist een ministerie dat 
zich met onderwijs bezighoudt moet 
een goede afspiegeling van de samen
leving zijn en alle mogelijke talenten 
optimaal benutten. Dat vergt een  
diversere instroom.’ Joke: ‘Bij BZ  
hebben we al stappen gezet. In 2012 
was het aantal vrouwelijke ambassa
deurs nog 12 procent dat is nu in 2018  
al gestegen naar 30 procent. Toch zijn 
we er nog niet. Vooral op het gebied 
van culturele diversiteit hebben we 
binnen de Rijksoverheid nog wat te 
doen. Sinds vorig jaar werken we aan 
een actieplan diversiteit en inclusivi
teit. Zo kijken we naar stageplaatsen 
voor vluchtelingen en hebben we  
met de bestuursraad een unconscious-
bias-training gedaan om ons te  
confronteren met onze onbewuste 
vooroordelen.’ Loes: ‘Wij hebben  
een speciale recruiter voor culturele 
diversiteit aangesteld, die beschikt  
over netwerken die wij onvoldoende 
hebben.’ Ze benadrukt dat diversiteit 
wel veel van je leiderschap vraagt.  
‘In een diverser team worden veel  
vragen gesteld over ogenschijnlijk 
vanzelf sprekende dingen. Het kost tijd 
een gemeenschappelijk referentiekader 
op te bouwen.’

Typisch voor Lidewijde’s  
manier van leidinggeven:
Eerlijkheid, teamspirit en een gevoel 
hebben voor lastige onderwerpen. 
Dat betekent voor mij geen 
spelletjes spelen en nakomen wat  
je hebt afgesproken. Investeren in 
het team en gebruikmaken van de 
kracht van de diversiteit van het 
team, dat leidt tot betere samen-
werking. En ook durven loslaten  
en bouwen op de deskundigheid en 
expertise van anderen, die daardoor 
ook meer in hun kracht komen.

Beïnvloed door:
Bij BZK en Justitie heb ik veel 
geleerd van crisissituaties, bijvoor-
beeld de moord op Pim Fortuyn,  
de 9/11-aanslagen en de moord  
op Van Gogh.
Wat ik daardoor weet is dat je in  
een crisis niet alles naar je toe moet 
proberen te halen. Vertrouw op de 
deskundigheid van de professionals 
die in de operatie in the lead zijn.

Inspirerende leiders:
Ik bewonder aspecten van  
verschillende leiders met wie ik  
zelf heb samengewerkt. Ton Annink 
voor het leidinggeven in crisis-
situaties. Tjibbe Joustra voor de 
ongekende scherpe neus voor 
lastige onderwerpen. 

LIDEWIJDE  
ONGERING
SG IenW
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INTEGRITEIT
Welke eigenschappen vinden de SG’s 
nog meer onmisbaar te aanzien van 
leiderschap? Joke: ‘Integriteit. Dan heb 
ik het over uitdragen dat we samen 
verantwoordelijk zijn en zorgen voor 
een veilige werkomgeving. Een omge
ving waarin iedereen zichzelf kan zijn, 
zich gehoord voelt, gewaardeerd wordt 
en waar seksuele intimidatie en iedere 
andere vorm van grensoverschrijdend 
gedrag onaanvaardbaar zijn. Dit dragen 
we uit binnen BZ en ook in de samen
werking met externe partners binnen 
en buiten de Rijksoverheid.’  
Loes: ‘Toen ik DG bij de ABD was  
hebben we gewerkt aan de visie op 
leiderschap. We hebben toen heel 
bewust integriteit op één gezet.  
Uit verschillende onderzoeken (OECD, 
UN) blijkt dat een integere overheid 
ongelofelijk belangrijk is voor een 
gelukkige samenleving. Daarnaast  
vind ik het belangrijk dat je goed kunt 
samenwerken, niet alleen over de gren
zen van je departement maar ook over 
de grenzen van de (rijks)overheid heen.’ 
Marjan: ‘Alleen door samenwerking 
bereiken we iets. Maar ook reflectie  
is belangrijk: af en toe stilstaan bij  
hoe we het gedaan hebben en hoe  
we het beter kunnen doen.’ Manon:  
‘Je moet je bewust zijn van je voor
beeldrol. Zeker wanneer het gaat om 
samen werken. Het alfamannetje op  
de apenrots uithangen werkt allang 
niet meer – als het al ooit gewerkt 
heeft. We moeten het samen doen met 
andere leiders in het publieke domein, 
teveel ego staat daarbij in de weg.’

ROLMODEL
Hoe bewust zijn ze ervan dat ze een rol
model zijn voor een jongere generatie 
vrouwen, juist omdat ze vrouw zijn? 
Loes: ‘Ik vind het woord rolmodel 
afschuwelijk. Maar toen ik voor een 
sessie met vrouwelijk talent werd  
gevraagd om als rolmodel op te treden, 
heb ik dat uiteindelijk toch gedaan.  
Op voorwaarde dat ik ook mocht  

spreken over alles dat misging.  
Juist omdat vrouwen vaker aan zichzelf 
twijfelen en een big deal maken van 
directeur worden. Terwijl het niet zo 
anders is. Je komt nog steeds op kantoor, 
drinkt koffie, praat met mensen en leest  
stukken. Wel kun je als directeur meer 
voor elkaar krijgen. Hoe mooi is dat!’ 
Manon: ‘Ik probeer vrouwen bewust te 
stimuleren een stap omhoog te zetten.’ 
Loes, met een knipoog: ‘Meestal werd 
mij juist ontraden om de volgende  
stap te zetten.’ Dan serieus: ‘Ik probeer 
vrouwen mee te geven dat twijfelen  
of ze iets wel kunnen, meestal niet 
nodig is.’ Lidewijde: ‘Dat herken ik.  
Ik organiseer daarom regelmatig events 
voor vrouwen met externe vrouwelijke  
sprekers die onder meer over hun  
carrière en keuzes vertellen. Ik hoop 
vrouwen zo te helpen wat meer lef  
te ontwikkelen.’

POSITIEVE DISCRIMINATIE
Marjan: ‘Als je naar de opleidingen 
kijkt, neemt het aantal vrouwen dat 
hoogopgeleid is, en het aantal beta’s 
onder vrouwen, nog steeds toe.  
Ik verwacht dat als het om de man/
vrouwverhouding gaat er over  
tien jaar een natuurlijk evenwicht  
is ontstaan.’ Passen ze positieve  
discriminatie toe tot het zo ver is?  
Marjan: ‘Voorkeurs beleid bij een  
te eenzijdige samen stelling van een 
team is soms wel gerechtvaardigd:  
bij gelijke kwaliteit kies je een vrouw  
of kandidaat met een diverse achter
grond. Wij hebben in het MT OCW  
(de bestuursraad) nu overigens vier 
vrouwen en twee mannen in het team. 
Mensen vragen mij nu regelmatig  
of ik niet moet oppassen dat de balans 
doorslaat. Ik vind dat opmerkelijk en 
ook wel een beetje irritant’. Manon:  
‘Ja, dat is irritant.’ Loes (lachend):  
'Net zo erg als: we zoeken een vrouw, 
máár we selecteren wel op kwaliteit.  
Als mensen dat zeggen, zeg ik: Ik selec
teer op kwaliteit, maar het mag best 
een witte man zijn.'

Typisch voor Marjans  
manier van leidinggeven:
Ik hanteer een open en toegankelijke 
stijl, luister goed, ben erg gericht op 
(het stimuleren van) samenwerking, 
betrek mensen in mijn afwegingen, 
ben niet directief maar wel duidelijk 
in wat ik wil. Ik ben niet van de ‘grand 
designs’ en grote programma’s, ik 
zet liever ontwikkelingen in gang en 
kan genieten van kleinere stappen 
en resultaten.

Beïnvloed door:
Verschillende speciale en ‘eerste’ 
momenten in mijn loopbaan, zoals 
het eerste ontslag van iemand,  
de eerste grote reorganisatie, of de 
eerste politieke onderhandelingen. 

Inspirerende leiders:
Die heb ik altijd dichtbij gevonden, 
van al mijn leidinggevenden heb ik 
wel iets opgepikt in de loop der jaren. 
Van hun gevoel voor timing, de rust 
die zij uitstraalden tot het belang van 
communicatie en contact met de 
mensen waar je mee werkt. Hans van 
Beers en Cees Vis, leden van de raad 
van bestuur van de publieke omroep 
in de tijd dat ik daar werkte, vulde 
deze eigenschappen ieder op hun 
eigen manier aan met een gezonde 
dosis humor. Voor mij zijn zij nog 
steeds inspiratiebronnen.

MARJAN  
HAMMERSMA
SG OCW
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Typisch voor Joke’s  
manier van leidinggeven:
Ik ben een verbinder. Ik zie het als 
mijn rol om binnen de organisatie 
mensen te verbinden: aan elkaar en 
aan een gemeenschappelijke visie, 
en om vanuit BZ verbinding te zoeken 
met maatschappelijke partners. 

Beïnvloed door:
Ik heb vijf jaar voor Unicef gewerkt. 
Unicef is een organisatie waar mensen 
van over de hele wereld met allerlei 
verschillende achtergronden werken. 
Zij kijken vanuit allerlei perspectieven 
naar elkaar, de organisatie en 
vraagstukken. Dat zorgt voor betere 
besluitvorming. En het inspireert!

Inspirerende leiders:
Afgelopen april was ik bij een 
bijeenkomst in Washington  
waar Christine Lagarde van IMF, 
Kristalina Georgieva van de Wereld-
bank en Ngozi Okonja-Iweala,  
van het ministerie van Financiën  
van Nigeria, op het podium stonden. 
Drie vrouwen die me ieder op  
hun eigen manier inspireren:  
het strategisch inzicht en de visie  
en rust van Christine; het charisma  
en en de mobiliserende kracht van 
Kristalina en de realiteitszin en het 
oplossend vermogen van Ngozi.  
En met z’n drieen zijn ze ook nog  
eens heel divers!

JOKE BRANDT
SG Buitenlandse Zaken

Typisch voor Manons  
manier van leidinggeven:
Qua stijl van leidinggeven ben in 1998 
door het ministerie van Financiën 
opgevoed in de school van leiding 
geven als coach. Die past mij en mijn 
organisatie vol met uitstekende 
professionals goed.

Beïnvloed door:
Ik heb er vijftig jaar voor moeten 
worden om het te erkennen: mijn 
moeder. Zij heeft zelf altijd gewerkt, 
onder meer bij de Raad van State,  
ze zat in de Eerste Kamer en was 
Commissaris. In een mannenwereld 
bleef ze autonoom en down-to-earth. 
Ze liep ook rustig uit een vergadering 
weg, omdat ze mij te woord moest 
staan. Ze heeft mij altijd aangemoe-
digd het op mijn eigen manier te doen.

Inspirerende leiders:
Ik bewonder mensen die twee 
ogen schijnlijk lastig te verenigen 
dingen tegelijk kunnen doen. 
Bijvoorbeeld Feike Sijbesma,  
die bij DSM zowel de aandeelhouders 
tevreden houdt als een duurzame 
koers heeft ingezet. En iets dichter  
bij huis, oud-collega en inmiddels 
minister van BZK Kajsa Ollongren,  
die in alle rust heel resultaatgericht 
kan werken. 

MANON LEIJTEN
SG Financiën

LOES MULDER
SG SZW

Typisch voor Loes’  
manier van leidinggeven:
Ik hoop mijn maatschappelijke  
en resultaatgerichte gedrevenheid, 
met humor en warmte.

Beïnvloed door:
Het meest heb ik geleerd van  
de momenten waarop ik zelf  
leiding ‘onderging’ en dat wel/niet 
prettig vond: wat gij (niet) wil dat  
u geschiedt, doe dat ook een  
ander (niet).

Inspirerende leiders:
Ik bewonder totaal verschillende 
mensen en zoek naar elementen  
in hun leiderschap waar ik van  
kan leren. Van Oprah Winfrey  
(humor, persoonlijk) tot Stef Blok 
(analytisch, rustig en vasthoudend 
doorwerken aan maatschappelijk 
resultaat).
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De aangescherpte focus 
van ABDTOPConsult
Het ‘A-Team’ van de topambtenaren worden ze wel genoemd: ABDTOPConsult. 
Een team dat dankzij zijn brede ervaring veelal ingeroepen wordt wanneer  
het politiek-bestuurlijk ingewikkeld wordt. Minder bekend is dat het team  
nu ook openstaat voor enkele mid-career-ABD’ers, het ‘TMG’abelen’ coacht 
en langdurige transities gaat begeleiden. Vertrekkend directeur Geert van 
Maanen en aantredend directeur Hans van der Vlist vertellen er meer over.

‘ABDTOPConsult bestaat nu acht jaar, een vrij jonge 
club dus’, vertelt Geert van Maanen, zelf directeur 
sinds 2013. Hij legt uit waarom het team destijds  

in het leven is geroepen: ‘Verschillende SG’s en DG’s konden 
vanwege de zevenjaarstermijn en het einde van hun loop
baan niet meer herbenoemd worden, maar ook niet met 
pensioen gaan. We besloten er ons voordeel mee te doen  
en hun politiekbestuurlijke topervaring in een pool te gaan 
gebruiken. Het paste goed in het idee de rijksdienst flexibeler 
te maken én bij de politieke wens om minder extern advies  
in te huren. De eerste directeur, mijn voorganger Koos  
van der Steenhoven, heeft ABDTOPConsult van een soort  
Gideonsbende ontwikkeld naar een gestructureerd team  
met een heldere taak.’

Interne consultancygroep
Wat die taak is? ‘We hebben hier een team dat politiek 
bestuurlijk top of the bill is’, vervolgt Geert. ‘We vormen  
een interne consultancygroep met diverse specialisten die  
in actie komen bij politiekbestuurlijk ingewikkelde situaties. 
Daarbij geven we advies, schrijven een rapport of vervullen 
een interimtaak. Het voordeel ten opzichte van externe 
consultancybureaus? Dat wij precies weten wat ambtelijk  
en politiek haalbaar is.’

Vinger op de zere plek
De meest in het oog springende activiteiten van de consul
tants zijn de adviesrapporten en de interimopdrachten.  
‘Zo hebben we bij de kabinetsformatie waarnemende SG’s 
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geleverd voor de ministeries van BZK en Landbouw’, vertelt 
Hans van der Vlist. ‘Maar we zijn ook dagvoorzitter, mediator, 
coach of commissielid. We brachten bijvoorbeeld advies  
uit over de samenwerking tussen het Juridisch Loket en de  
Raad voor Rechtsbijstand. Daarbij concludeerden we dat er  
in de rolverdeling tussen het departement en de raad iets 
grondig mis was.’ Is het in zo’n geval moeilijk voor Hans om 
een hard oordeel te vellen? ‘Ik heb geen enkele schroom om 
de vinger op de zere plek te leggen. Wanneer het ministerie 
zijn visie uitbesteedt en zelf gaat micromanagen moet je daar 
helder over zijn: dat is verkeerd.’

Dichtbij en onafhankelijk
ABDTOPConsult bestaat uit ongeveer acht personen en dat 
zal zo blijven. Geert: ‘Het team moet op de vingers van twee 
handen te tellen zijn, blijft mijn overtuiging. Groter past  
niet bij het concept: niet alleen moet het een topteam zijn, 
ook moet het in verhouding blijven met de Topmanagement
groep van de ABD.’ Kenmerkend aan het team is de combinatie 
van nabijheid en onafhankelijkheid. Hans: ‘Met dichtbij 
bedoel ik dat we de rijksoverheid als geen ander kennen.  
En met onafhankelijk dat we inhoudelijk een onafhankelijke 
positie innemen, hoewel we vanzelfsprekend wel gewoon 
aan de minister verantwoording hebben af te leggen.  
Tijdens mijn onderzoek naar marktwerking op het spoor, 
naar aanleiding van de Fyra enquête, vond mijn team mij 
bijvoorbeeld kritischer dan externe consultants. Wat daarbij 
meehelpt is dat ABDTOPConsult zich niet meer hoeft te  
bewijzen. We kunnen gerust kritisch zijn.’
 
Rondje Nederland
ABDTOPConsult staat met het afscheid van Geert en de  
komst van Hans voor een toetsing van de dienstverlening.  
Ter voorbereiding daarop deed Geert een ‘rondje Nederland’.  
‘Ik wil altijd eerst zelf met externe stakeholders praten.  
Dat heb ik bij een nieuwe functie ook altijd gedaan en dat 
heeft me altijd goede en verrassende inzichten opgeleverd. 

Bij Verkeer en Waterstaat, bijvoorbeeld. Destijds hoorde ik 
van de toenmalige ANWBdirecteur dat zijn organisatie op 
zeventien plekken contact had met de mijne, en dat geen  
van die zeventien medewerkers overlegden met de eigen  
collega’s. Zoiets wil je graag weten als SG. Ik adviseer zo’n 
“rondje externen” dan ook altijd aan startende DG’s en SG’s. 
Je creëert er je eigen onafhankelijkheid mee.’

Meer diversiteit
‘Tijdens dit rondje voor ABDTOPConsult ben ik op bezoek 
geweest bij adviseurs, bestuurders en wetenschappers.  
Ik vroeg hen hoe zij naar ABDTOPConsult kijken en wat hun 
visie is op ons team. Een belangrijke conclusie was dat meer 
diversiteit gewenst is in de samenstelling van het team.  
Daar gaan we dus wat aan doen.’ Hans vult aan: ‘In grote 
lijnen blijven we hetzelfde doen, maar er zijn accentverschil
len. We gaan ook langduriger trajecten doen. Een complete 
transitie duurt nu eenmaal langer dan een paar maanden. 
Ook willen we de mooie opdrachten die hier binnenkomen 
gaan inzetten om de ontwikkeling van het publiek leider
schap sterker te ondersteunen. We bieden de zogeheten 
TMG’abelen graag de kans om zich hiermee verder te ontwik
kelen. TMG’abelen zijn directeuren die kunnen doorgroeien 
naar DG. Over die ontwikkeling hebben we afspraken  
gemaakt met Bureau ABD. En we gaan los daarvan op zoek 
naar midcareerteamleden en meer diversiteit.’

Tijd voor elkaar
Gaat Hans dingen anders doen dan Geert? ‘In grote lijnen 
niet. Wel vind ik het belangrijk dat we meer tijd nemen voor 
elkaar, met intervisie. Veel teamleden die hier binnenkomen 
zijn nog nooit consultant geweest. De daarvoor benodigde 
vaardigheden moet je ontwikkelen. Er zullen dus wat  
accentverschuivingen plaatsvinden, met als doel een nog 
beter team neer te zetten, dat inzetbaar is voor complexe 
opdrachten en helpt bij het permanent verbeteren van  
de rijksdienst.’

‘Doorstromen dankzij verbreding’
Directeur Samenleving en Integratie SZW en TMG’abele Mark Roscam Abbing

‘Als afgestudeerd econoom heb ik altijd 
“economenbanen” gehad. Hele mooie 
banen, maar de betrekkelijke eenzijdig-
heid ervan stond mijn doorgroei naar 
TMG’abele in de weg. Dankzij ABDTOP-
Consult kreeg ik de kans een opdracht 
buiten mijn vakgebied te doen.  
De klus betrof een geschil tussen de 
departementen van JenV en BZ over de 
financiering van de opvang van vluchte-
lingen. Dat vergde heel veel dossieron-
derzoek en gesprekken. Ik vond het  
erg leuk om te doen en leuk om een keer 

in een heel ander netwerk te werken.  
De opdracht duurde een paar maanden 
en bracht mij onder andere naar Parijs 
voor een bezoek aan de OESO. Ik deed 
de klus naast mijn reguliere werk.  
De begeleiding door een “vaste”  
consultant van ABDTOPConsult was  
uitstekend: goed scherp en kritisch.  
Na afronding van de opdracht was  
er een nieuw weegmoment in het  
SGO en kon ik wel doorstromen naar 
het TMG Talent Ontwikkel Programma  
van Bureau ABD.’
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openhartige 
antwoorden

ADRIE KERKVLIET (51)
algemeen directeur 

Auditdienst Rijk bij Financiën

8
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1
Ben jij bevlogen?
‘Ik vind het wat aanmatigend om dat van 
mezelf te zeggen. Ik doe dit werk in ieder 
geval met erg veel plezier. Alles wat ik 
eerder deed komt in deze functie samen. 
Mijn opleidingen en mijn praktijk
ervaring bij Ernst & Young, maar ook 
mijn ruime ervaring bij het Rijk en met 
reorganisaties. Ik vervulde onder meer 
diverse managementfuncties bij de  
rijksdienst. De afgelopen drie jaar was ik 
directeur Onderzoek bij de Auditdienst, 
en daarvoor onder meer ook programma
directeur SGO 5. Dat SGproject richtte 
zich op de herinrichting van de gover
nance van de bedrijfsvoering bij het Rijk.'

2
Je bent verantwoordelijk voor het 
onderzoek naar het financiële  
beheer van alle ministeries. Wat is  
je grootste zorg?
‘Er zijn enkele beheerzaken waar  
meerdere departementen structureel 
onvoldoende op scoren. Eén ervan is  
het naleven van de inkoopregels. Hoe 
kan het dat deze punten zo hardnekkig 
terugkomen? Ervaren medewerkers ze 
niet als een probleem? Is er te weinig 
kennis in huis om het goed te doen? Zijn 
de regels te complex? Gaat het om een 
cultuur of gedrags probleem? Na een 
oorzakenanalyse gaan we in gesprek 
met de betrokken medewerkers over 
hoe we dit samen gaan oplossen. Mis
schien moeten we mensen beter gaan 
opleiden of voorstellen om regels te 
vereenvoudigen. We gaan het zien.
Daarnaast is de rijksbrede informatie
beveiliging een continu punt van zorg. 
De toenemende digitalisering biedt 
kansen, maar maakt ons ook steeds 
kwetsbaarder. We zijn dus steeds weer 
op zoek naar manieren om onze data 
nog beter te beveiligen.’

3
Wat is je sterkste punt als manager  
en wat kan beter?
‘Ik ben resultaatgericht en denk dat ik 
mensen en organisaties goed weet te 
verbinden. Dat komt goed van pas in  
het verandertraject van de Auditdienst 
dat in 2012 is gestart. De diverse audit
afdelingen van de afzonderlijke ministe
ries zijn vanaf dat jaar overgegaan naar 
één centrale dienst: de Auditdienst Rijk. 
De dienst is goed neergezet, maar er 

zijn nog dingen die beter kunnen.  
Als Auditdienst beschikken we door 
onze onderzoeken over heel veel kennis 
en informatie. De pot met goud, noem 
ik dat altijd. Die meerwaarde kunnen we 
nog beter benutten.
Wat ik als manager beter zou kunnen 
doen? Ik zou wat meer geduld willen 
hebben; soms ben ik wat te snel met 
mijn oordeel of met een beslissing. 
Daarnaast zou ik de ICTontwikkelingen 
nog beter willen volgen. Ik stuur onder 
meer ICT’ers en dataanalisten aan.  
Dan moet je zelf ook een beetje weten 
wat er te koop is. Ik probeer het bij te 
houden. Zo heb ik onlangs nog een 
“crash course” programmeren gevolgd 
bij Bureau ABD. Erg interessant. Nieuwe 
digitale oplossingen bieden mooie 
kansen voor het verder verbeteren van het 
financieel beheer.’

4
Wat is het grootste dilemma in  
deze baan?
‘De meeste auditors zijn fysiek binnen 
‘hun’ departement gebleven. Ze opere
ren nu alleen onder één centrale dienst.  
Het grote voordeel daarvan is dat er 
geen specifieke deskundigheid verloren 
is gegaan en er geen afstand is gecreëerd 
tussen departement en auditors.  
Tegelijkertijd wil je wel dat je mensen 
een frisse blik houden, dus is rouleren 
ook noodzakelijk. Daar een goede  
balans in vinden, dat is de kunst.  
We stimuleren medewerkers na gemid
deld vijf jaar eens uit te kijken naar een 
andere plek. De meesten voelen daar 
wel voor, maar soms moet je “een goed 
gesprek” voeren.’

5
Wat is de beste les die je ooit  
hebt geleerd?
‘Eén van mijn directeuren zei ooit:  
“je moet niet alles zelf willen doen.  

Je mede werkers weten vaak minstens 
net zo goed als jij hoe ze zaken moeten 
aanpakken. Geef ze het vertrouwen  
om het te doen, dat werkt bovendien 
motiverend. En gaat het een keer mis? 
Neem het niet direct over, maar laat 
medewerkers het ook zelf proberen op 
te lossen.” Een wijze les. Door mensen 
vertrouwen en ruimte te geven haal je 
het beste in hen naar boven.’

6
Hoe blaas je stoom af na het werk? 
‘Door drie keer per week hard te lopen. 
Ik woon in Stompwijk en ga graag de 
polder in. Soms met vrienden, andere 
keren alleen. Ik werk zo’n vijftig tot 
zestig uur per week. Dat houd ik uitste
kend vol, zolang ik maar ruimte blijf 
maken voor sport én het thuisfront.  
Ik hecht veel waarde aan een goede 
balans daarin.’ 

7
Wie of wat inspireert je? 
‘Mensen die iets met veel bevlogenheid 
doen. Zo mocht ik jaren geleden eens 
een weekend naar een missie van het 
ministerie van Defensie. Met het amfi
bisch transportschip Hr. Ms. Johan de 
Wit ontwapenden mariniers voor de 
kust van Somalië groepen piraten. Een 
indrukwekkende ervaring. Die mariniers 
die met gevaar voor eigen leven de  
wereld een stukje veiliger willen maken, 
daar heb ik bewondering voor.’

8
Waar droom je van?
‘Een van mijn grootste dromen heb ik 
vorig jaar al waargemaakt. Ik heb voor 
het eerst een marathon uitgelopen, die 
van Leiden. 42,2 kilometer in 4 uur en 
18 minuten. De marathon van New York 
lonkt natuurlijk ook. Het lijkt me fan
tastisch ook daar eens aan mee te doen. 
Maar eigenlijk is mijn grootste droom 
toch dat mijn dierbaren en ik nog lang, 
gezond en gelukkig bij elkaar mogen 
zijn. Klinkt cliché misschien, maar 
uiteindelijk is dat toch wat echt telt. 
Mijn moeder van 88 jaar bezoek ik 
bijvoorbeeld nog elke zondag in het 
woonzorgcentrum. Ze verblijft op de 
somatische afdeling, maar is nog erg bij 
de tijd. Ik geniet enorm van de gesprek
ken die ik met haar heb.’

‘Je moet niet alles 
zelf willen doen’
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defensie
RENÉ KREEFTMEIJER
functie: directeur Personeelsbeleid & 
Management 
per: 1 mei 2018 
was: directeur Arbeidsvoorwaarden bij 
Defensie

eZK
CAS TEIJSSEN
functie: directeur Communicatie
per : 1 juni 2018 
was : directeur Beleidsondersteuning en 
Organisatie bij de Onderwijsinspectie

bZK
HENK BRONS
functie: kwartiermaker en beoogd  
directeur-generaal Koninkrijksrelaties
per: 5 april 2018 
was (en blijft dit voorlopig combineren): 
wnd. directeurschap Koninkrijksrelaties 
en vertegenwoordiger van Nederland in 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Politie
eenheid amsterdam
DAGMAR OUDSHOORN
functie: hoofd Operatiën
per: 1 maart 2018
was: burgemeester van Uithoorn

bZK
REINIER TER KUILE
functie: directeur Bestuur, Financiën en 
Regio
per: 1 mei 2018
was: programmadirecteur Informatie-
voorziening sociaal domein voor  
gemeenten en zorgaanbieders

algemene reKenKamer
CORNELIS VAN DER WERF
functie: secretaris
per: 10 april 2018 
was: wnd. secretaris en onderzoeks-
directeur

rijKswaterstaat
WILLY DEKKER
functie: directeur Netwerkmanagement 
Zee en Delta
per: 15 juni 2018
was: directeur Netwerkmanagement bij 
RWS West-Nederland Zuid

jenV
MONIQUE SCHIPPERS
functie: divisiedirecteur Gevangenis-
wezen en Vreemdelingenbewaring DJI
per: 1 februari 2018 
was: wnd. divisiedirecteur Gevangenis-
wezen en Vreemdelingenbewaring DJI

aCm
ANNEMARIE SIPKES
functie: directeur Telecom Vervoer Post
per: 16 april 2018 
was: directeur Kennis bij OCW
 

 

sVb
SIMON SIBMA
functie: voorzitter raad van bestuur
per: 1 april 2018
was: algemeen directeur van het  
Centraal Justitieel Incassobureau 
 

ienw
RENÉ VRUGT
functie: projectdirecteur Herindeling 
Luchtruim
per: 1 maart 2018
was: directeur Omgeving, Communica-
tie en Strategie bij RWS

ienw
JAAP SLOOTMAKER
functie: plv. directeur-generaal  
Rijkswaterstaat
per: 12 februari 2018 
was: Chief Financial Officer bij RWS 

oCw
ARJAN DE ZEEUW
functie: directeur Kennis en Advies  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
per: 16 april 2018 
was: directeur Leefomgeving bij RWS

bZK
ERIK JAN VAN KEMPEN
functie: programma-directeur-generaal 
Omgevingswet
per: 1 maart 2018
was: directeur Woningmarkt bij BZK

rijKswaterstaat noord-
nederland
WIM CNOSSEN
functie: directeur Bedrijfsvoering
per: 7 mei 2018
was: directeur Regionale Ontwikkeling 
en Innovatie bij Onderwijsgroep Noord

CaK
DAAN HOEFSMIT
functie: voorzitter raad van bestuur
per: 9 maart 2018 
was: wnd. voorzitter raad van bestuur 
CAK

ienw
ESTHER DE KLEUVER
functie: directeur Duurzaamheid en cir-
culaire economie, tevens plv. directeur-
generaal Milieu en Internationaal
per: 14 mei 2018 
was: directeur Gezond en Veilig Werken 
bij SZW

jenV
GERARD BAKKER
functie: hoofddirecteur Dienst Justitiële 
Inrichtingen
per: 1 juli 2018
was: bestuursvoorzitter Centraal 
Orgaan opvang Asielzoekers

ienw
WINO AARNINK
functie: directeur Openbaar Vervoer en 
Spoor
per: 22 mei 2018 
was: directeur Netwerkontwikkeling bij 
RWS Midden Nederland

aZ
DANIELLE SCHIET
functie: raadadviseur VWS en onderwijs 
KMP
per: 7 mei 2018 
was: plv. directeur Kinderopvang bij 
SZW

ienw
NICOLINE COORENS
functie: directeur HRM & Organisatie-
ontwikkeling Rijkswaterstaat
per: 1 juni 2018 
was: hoofd Personeel en Organisatie  
Defensie Materieel Organisatie

Actuele benoemingen+  
Politie+  
Het Rijk uit 
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 

Dagmar Oudshoorn. Was: burgemeester  
van Uithoorn, is sinds 1 maart hoofd Operatiën 

van de Eenheid Amsterdam bij de Politie.

Vanwaar de overstap?
‘Ik snap dat je het misschien logischer had 

gevonden als ik als burgemeester was 
doorgeschoven naar een grotere gemeente.  
Maar ik ben niet het type om op zo’n kans te 

wachten. Deze functie kwam voorbij en ik betrapte 
mezelf erop dat ik begon te glimmen. Ik kende de 

politie natuurlijk vanuit de zijlijn. Nu kan ik echt de 
diepte in. Amsterdam is een snelkookpan waarin 
alles wat met criminaliteit en veiligheidsrisico’s  
te maken heeft op je bordje komt. Het lijkt me 

prachtig om in deze regio Hoofd Operatiën te zijn. 
Ik wil in mijn werk iets terugdoen voor de 
maatschappij, bij een organisatie zonder 

winstoogmerk. En het moet concreet zijn,  
ik houd niet van luchtfietserij.’

Wat neem je mee?
‘Een dikke vijftien jaar bestuurservaring en mijn 

netwerk: allemaal oud-collega’s en partners uit het 
veiligheidsdomein. Ik ben een zij-instromer die met 

een andere bril kijkt. Er valt ook nog veel te leren,  
ik laat me bijvoorbeeld bijscholen in executieve 

vaardigheden. Ook moet ik voor het werk fysiek fit 
worden, ik train daarom met een personal trainer.’ 

Eerste indruk?
‘De eerste twee maanden liep ik met onderdelen 

van de eenheid mee. Wat opvalt is dat iedereen erg 
gedreven is om zich in te zetten voor de veiligheid 

van anderen. En bij elk team hoor ik: “dit is echt het 
leukste team”. Dan schiet ik in de lach. Natuurlijk 

wordt er ook wel eens gemopperd, maar de mensen 
zijn trots en houden van hun vak.’ 

Iets heel anders, je bakt graag?
‘Met een drukke baan is het belangrijk om ook de 

tijd te nemen om te ontspannen. Bakken is voor mij 
een manier om dat te doen. Ik bak voor de lol en 
soms op verzoek. Mijn taarten lukken eigenlijk 
altijd, behalve die keer bij Heel Holland Bakt dan.  

Mijn bak-eer was een beetje aangetast, maar ik vind 
het nog steeds een van mijn leukste avonturen.’
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Actuele benoemingen+  
Politie+  
Het Rijk uit 

bZ
HANNEKE SCHUILING
functie: directeur-generaal Buitenlandse 
Economische Betrekkingen
per: 1 augustus 2018 
was: directeur-generaal Rijksbegroting 
bij Financiën

oCw
MARIËLLE BEVERS
functie: directeur Communicatie
per: 23 april 2018 
was: plv. directeur en hoofd Communi-
catie bij Aegon Nederland

lnV
JAN-KEES GOET
functie: secretaris-generaal
per: 15 juni 2018
was: directeur-generaal Migratie bij 
JenV

oCw
FIONA ATIGHI
functie: directeur ICT DUO
per: 1 juni 2018
was: hoofd Digitale Informatiehuis-
houding bij BZK

oCw
RUDI SNIJDERS
functie: hoofddirecteur Uitvoering DUO
per: 1 juni 2018 
was: directeur Onderwijsvolgers bij DUO

oCw
NIENKE ZEIJLEMAKER
functie: directeur Onderwijsinstellingen 
DUO
per: 15 juni 2018 
was: directeur Inwinning en Gegevens-
analyse bij RWS

finanCiën
NANETTE VAN SCHELVEN
functie: kwartiermaker/beoogd alge-
meen directeur Douane
per: 1 juni 2018 
was: plv. hoofddirecteur IND, tevens  
directeur Juridische Zaken bij JenV

jenV
PHILIP DEKKERS
functie: hoofd Fraude en Ordening
per: 14 juni 2018 
was: hoofd Meldkamer, C2000 en 112 bij 
JenV

aZ
SIERK NAWIJN
functie: directeur Rijksvoorlichtings-
dienst
per: 1 mei 2018
was: hoofd Communicatie Algemeen 
Regeringsbeleid bij AZ

finanCiën
CHRISTIAAN REBERGEN
functie: thesaurier-generaal
per: 1 juni 2018
was: directeur-generaal Internationale 
Samenwerking bij BZ

rijKswaterstaat water, 
VerKeer en leefomgeVing
RUUD SPLITTHOFF
functie: directeur Leefomgeving
per: 15 mei 2018
was: hoofdingenieur-directeur RWS 
West-Nederland Zuid

rVo.nl
TJERK OPMEER
functie: directeur Internationale 
Programma’s
per: 15 juni 2018 
was: plv. directeur Internationaal 
Ondernemen bij BZ

finanCiën
JULIEN SPLIET
functie: programmadirecteur Inzicht in 
Kwaliteit
per: 1 augustus 2018 
was: Associate Partner en Public Sector 
Manager bij McKinsey & Company

jenV
ALBERT HAZELHOFF
functie: algemeen directeur Centraal 
Justitieel Incassobureau
per: 1 juli 2018 
was: hoofdofficier Parket Centrale 
Verwerking van het OM

eenheid limburg
INGRID SCHÄFER-POELS
functie: politiechef
per: 1 maart 2018 
was: sectorhoofd District Parkstad bij de 
Eenheid Limburg

PolitiedienstenCentrum
WIM VAN VEMDE
functie: hoofd Dienst HRM
per: 1 april 2018 
was: directeur van het programma  
Landelijke Meldkamerorganisatie

Politie
eenheid oost-nederland
JOLANDA AALBERS
functie: hoofd Bedrijfsvoering
per: 1 mei 2018 
was: wnd. hoofd Bedrijfsvoering  
Landelijke Eenheid

hoogheemraadsChaP 
hollands 
noorderKwartier
GERDA QUAK
functie: directeur Bedrijfsvoering
per: 1 mei 2018
was: directeur Organisatie, Bedrijfs-
voering en Personeel bij VWS

Het Rijk uit
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Sara Knijff, 
plaatsvervangend 

directeur Erfgoed en 
Kunsten herleest Het 

Bureau van J.J. Voskuil. 

‘Dat dit boek mijn leven 
heeft veranderd, dat is  
te zwaar aangezet.  
Wel houdt het me nog 
steeds een spiegel voor 
over het werken als 

ambtenaar en de keuze die je zelf hebt om  
je loopbaan te bepalen. Het Bureau is een 
autobiografisch werk. Hoofdpersoon Maarten 
Koning werkt bij Het Bureau, gebaseerd op 
het Meertens Instituut dat zich bezighoudt 
met de bestudering en documentatie van 
Nederlandse taal en cultuur. We noemen  
dat nu het immateriële erfgoed: een beleids
terrein waar ik mij vanuit OCW ook mee 
bezighoud. De reden dat ik het boek ben 
gaan herlezen. Voskuil beschrijft de dage
lijkse gang van zaken op zijn bureau op z’n 
zachtst gezegd minutieus. Hij trekt bijvoor
beeld een hele pagina uit om zich af te vragen 
of het de notulen of het verslag van de verga
dering moet zijn. Je moet ervan houden,  
ik vind dat vaak zeer humoristisch. De roman 
telt 5.500 pagina’s, verdeeld over zeven delen. 

Eind jaren negentig las ik het boek voor  
het eerst. Ik was toen net ambtenaar bij het 
ministerie van LNV. Ik ben opgeleid als me
disch bioloog – wilde kanker en aids genezen 
– maar kwam er op tijd achter dat dat werk 
niet bij mij paste. Voskuil beschrijft in het 
boek een vergelijkbaar proces. Hij blijft 
echter wel bij Het Bureau, ondanks zijn tegen
zin. “Werk is niet van groot belang, het geeft 
houvast”, zei hij ooit. Het boek zet aan tot 
zelfreflectie, hoe neem je wel de regie? 

HOLLANDSIGHEID
Ook nu nog zie ik bij de overheid geregeld 
parallellen met het boek. Treffende typerin
gen waarin ik collega’s herken. Of het werken 
met een commissie; allerminst een garantie 
voor succes. Voskuil beschrijft ook briljant  
de cultuurverschillen tussen Vlamingen en 
Nederlanders. Ook heel herkenbaar in ons 
dagelijkse werk. Het Bureau is een zeer ver
makelijk boek met een enorme Hollandsig
heid, en door de gedetailleerdheid val je er 
ook heerlijk bij in slaap.’

Mijn loopbaanstaptekst Trudy van Dijk 
foto Martijn Beekman

Annelies Pleyte maakte onlangs de overstap van 
directeur Nationaal Coördinator Groningen 
naar directeur Sport bij VWS. Eerder was ze 

onder meer politiek adviseur van minister 
president Rutte. 

‘Ik heb veel geleerd van vorige functies.  
Vooral hoe belangrijk het is een ander iets te 
gunnen, ook al krijg je er niet direct iets voor 
terug. Ik heb gemerkt dat je zo het gemeen
schappelijk doel dichterbij haalt en daar worden 
we allemaal beter van. Het is me trouwens  
opgevallen dat mannen dat vaak iets moeilijker 
vinden dan vrouwen.

Wat de gemeenschappelijke deler is van mijn 
vorige en huidige functie? De directe maat
schappelijk impact: “Hoe veilig zijn mijn huis 
en de school van mijn kinderen door de aard
bevingsproblematiek?” Ook sport beïnvloedt 
de directe leefomgeving van mensen. Sport gaat 
over alles en is op zichzelf van maatschappelijk 
waarde. Het verbindt mensen ongeacht hun 
achtergrond. Het is gezond voor alle leeftijden. 
Ook leert het ons gezamenlijke waarden, 

respect te hebben voor elkaar, het beste uit jezelf 
halen en om te gaan met winnen én verliezen.  
Het maakt je trots! Bovendien speelt het een rol bij 

de aanpak van overgewicht en het tegengaan van 
eenzaamheid. Allemaal belangrijke ingrediënten 

voor een beter Nederland.

In het regeerakkoord is extra geld uit
getrokken voor sport en is afgesproken  
dat de minister een sportakkoord zal sluiten 

met de sportsector. De directie Sport begeleidt 
dat. Doel is om concrete afspraken te maken over 
het versterken van de sport en zoveel mogelijk 
mensen aan het bewegen en sporten te krijgen. 

Of ik zelf sport? Ik heb altijd veel aan sport gedaan, 
ook als kind. Tegenwoordig tennis ik, probeer ik 

twee keer per week krachttraining te doen en pilates 
ik. Ook wandel ik veel – bijvoorbeeld over het Pieter
pad met vriendinnen, ik fiets, ik schaats, en ik beoe
fen verschillende bergsporten. Maar ik kijk ook graag 
naar sport. Een magisch moment was toen ik bij de 
Paralympics in PyeongChang met eigen ogen zag hoe 
Bibian Mentel goud wist te halen. En dat terwijl drie 
maanden daarvoor nog onzeker was of ze kon gaan.’ 

‘Sport gaat over alles’

Lezen, 
 leren & 
luisteren

Het Bureau
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RONNIE VAN 
DIEMEN 
ABD-symposium,  
COMM museum voor communicatie 
Den Haag 23 mei, 16.30 uur

‘Wat ik zo mooi vind aan dit ABD-symposium 
over robotisering, is dat je de gelegenheid krijgt 
om echt even in een andere wereld te duiken. 
Daarom schreef ik me in voor de workshop 
Defensiedrones. Ik heb daar geleerd hoe ze bij 
Defensie bezig zijn met de allernieuwste techno-
logie, zelfs met een speciale robot-eenheid.  
En dat men daar ook zoekt naar het morele  
kompas, bijvoorbeeld als het gaat om autonome 
wapensystemen. Zelf werk ik als inspecteur-
generaal Gezondheidszorg en Jeugd. Aan de basis 
van ons toezicht staan waarden, die verbonden 
zijn aan goede en veilige gezondheidszorg voor  
17 miljoen mensen. Goed werk leveren voor  
het publieke belang kan niet zonder waarden. 
Alhoewel de wereld van de zorg verschilt met  
de wereld van Defensie vond ik het mooi om te 
ervaren dat bij Defensie het morele kompas ook 
de basis vormt voor innovatie.’


