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teksten Gerben Holwerda en Jeannine Westenberg

DE INSPIRATIE VAN LISETTE DE BIE

WAAROM
INTERIMMANAGEMENT
GOED IS VOOR JE
LOOPBAAN
ONTWIKKELING

Zonder ABD Interim had ik mijn huidige
droombaan niet gehad. En dat terwijl ik
toch veel aandacht besteed aan mijn
loopbaanontwikkeling. Mijn loopbaan
begon na mijn studie Bestuurskunde in
Twente met verschillende functies bij
Financiën. Daarna volgde een vrij cruciale
opleiding: bij NSOB haalde ik mijn Master of
Public Administration. Tijdens die opleiding
kreeg ik pas echt diepgaand inzicht in de
context van de publieke sector. De rode
draad in mijn loopbaan is altijd geweest dat
ik wil werken op het snijvlak van gemeente
en Rijk. Dat geldt dan ook voor alle functies
die ik daarna heb gehad.
Na twintig jaar werken had ik behoefte aan
loopbaanreflectie. Daarom nam ik een
sabbatical. Die heb ik gebruikt om een essay
te schrijven en me te verdiepen in mijn
verdere loopbaanmogelijkheden. Ik was
naar mijn mening teveel directeur geworden
en te weinig publiek leider. Vanuit die
loopbaanvraag ben ik bij ABD Interim
terecht gekomen. Het interimwerk gaf mij
de gelegenheid om te ontdekken welke
onderwerpen en rol goed bij mij passen.
Bijvoorbeeld als programmadirecteur van
het aanjaagteam Mensen met verward gedrag.
Inhoudelijk wist ik nog niet veel van zorg
en veiligheid, nu wel. En mijn functie
bij de Inspectie Gezondheidszorg leerde me
dat ik daar op dit moment niet pas. In mijn
huidige baan ben ik aanvankelijk ook
interim begonnen. Inmiddels zit ik er
in een reguliere setting, daardoor kan ik
langere lijnen uitzetten. Dat geeft meer
tijd voor het realiseren van maatschap
pelijke opgaven.
Bertine Steenbergen
directeur Veiligheid en Bestuur bij JenV.

'Startups in huis halen'
‘Experimenteren, risico’s durven nemen, snel inspelen op nieuwe
kansen en ontwikkelingen. Jonge, innovatieve bedrijven zijn er
vaak goed in. JenV heeft dat ondernemerstalent in huis gehaald
met het Startup in Residence-programma (SiR). Deze startup way of
working past goed bij ons cultuurverandertraject JenV Verandert.
Het brengt andersoortige oplossingen voor onze complexe beleids
opgaven. We doen dat in co-creatie oftewel co-working zoals dat in
startup-taal heet.
Onze medewerkers zijn samen met vier startups voor vier maatschappelijke opgaven aan de slag gegaan. Voor elke opgave is in een
periode van vijf maanden een creatieve, innovatieve oplossing
opgeleverd met een prototype, waaronder bijvoorbeeld een app
voor ex-gedetineerden die hen helpt structuur aan te brengen in
het dagelijks leven. Het was buitengewoon inspirerend om als eerste
ministerie dit avontuur aan te gaan. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van een JenV-breed tweede SIR-programma waarin we ook
samenwerken met BZK.’
Kijk ook op www.startupinresidence.com
Lisette de Bie, directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen bij JenV

De maatschappelijke opgave voorop
Op 6 september werd de jaarlijkse TMG-dag gehouden,
een bijeenkomst voor de leden van de topmanagementgroep
van de ABD. Het thema van dit jaar was De maatschappelijke
opgave voorop. Onder leiding van dagvoorzitter Albert Jan
Kruiter gingen de TMG’ers nader in op dit thema. Daarna was
er gelegenheid een workshop te volgen. De verkregen
inzichten werden plenair gedeeld. In het volgende nummer
van ABD Blad besteden we meer aandacht aan het onderwerp
‘de maatschappelijke opgave’.

274

HET CIJFER Op 30 augustus waren maar
liefst 274 ABD-managers aanwezig bij
de welkomstbijeenkomst voor de nieuwe
ABD’ers die er door de uitbreiding van
de ABD-doelgroepen zijn bijgekomen. Zij maakten kennis met
elkaar én met de vele mogelijkheden van de dienstverlening
van Bureau ABD. Zie ook de achterpagina van dit blad.

COLOFON
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

tekst Gerben Holwerda
foto Jarno Kraayvanger

In: kamer Z8.21, Kempkensberg 12, Groningen
Hans Schutte, directeur-generaal DUO: ‘De drie portretten achter mij zijn
heel belangrijk voor me. Ze symboliseren vakmanschap en de belangrijke
bijdrage die het beroepsonderwijs levert aan de economie. Dat mag best wat
meer aandacht krijgen! De drie jonge geportretteerden hebben prijzen
gewonnen op wereldkampioenschappen voor mbo’ers: world skills. Je ziet een
jonge steenbewerker, een lasser en een kok. Het aardige vind ik dat de foto
graaf, een student van de fotoacademie, door het portret heen iets zichtbaar
heeft gemaakt van het vak dat zij uitoefenen. De portretten symboliseren nog
iets anders voor me: het belang van creativiteit in je vak. Daarmee scoort
Nederland heel goed!’
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foto Jurgen Huiskes

Naar een ‘leercultuur’
Hoe de arbeidsmarkt van de toekomst eruitziet? Die vraag is bijna niet te
beantwoorden, zeggen Daniël Waagmeester, directeur Arbeidsmarkt en
Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW) en Inge Vossenaar, directeur
mbo (OCW). Juist daarom moeten we streven naar een ‘leercultuur’,
waarin een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is.

V

olgens de OESO loopt in Nederland ruim 11 procent
van de banen grote kans om te verdwijnen door technologische ontwikkelingen. Veel economen stellen
daar tegenover dat er daardoor juist weer andere, nieuwe
banen bijkomen. Maar hoe die banen er precies uitzien?
Daniël Waagmeester houdt zich, net als Inge Vossenaar, bezig
met de vraag hoe we in Nederland goed kunnen inspelen op
de snelle veranderingen, met behoud van een goede arbeidsmarkt en goed onderwijs. ‘We verkennen de toekomst, onder
andere met langetermijn-scenario-sessies’, zegt Daniël.
Inge: ‘Ik vraag me af hoever je vooruit kúnt kijken? Ict en
automatisering zijn al tientallen jaren belangrijk, maar welke
banen ze precies opleveren, weet je niet heel lang van tevoren.
Dat maakt de vertaling van langetermijnverkenningen naar de
praktische betekenis voor het onderwijs van nu, ingewikkeld.’

Modulair onderwijs

‘Waar ik buikpijn van
krijg, daar kan ik me
ontwikkelen’
DIRECTEUR MBO, OCW
INGE VOSSENAAR

Voor Inge is het daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat
het onderwijssysteem zo is ingericht dat het snel kan inspelen
op technologische veranderingen. ‘Dat doen we samen met
werkgevers, bijvoorbeeld via de Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Die zijn verantwoordelijk voor het samenspel van onderwijs en werkgevers. En
we hebben een belangrijke stap gezet door ons mbo-onderwijs
steeds meer modulair op te bouwen tot één onderwijs
programma. Dat betekent dat je aan het begin van je onderwijscarrière niet meer precies weet hoe de komende vier jaar
eruit gaan zien. Maar je weet wel ongeveer waar je heen
gaat én dat je onderwijsinstelling delen van de opleiding
kan aanpassen, bijvoorbeeld keuzedelen, al naar gelang de
nieuwste inzichten.’ Die inzichten komen regelmatig ‘van
buiten’. Inge: ‘Daarom is het ook binnen de onderwijssector
van belang je bewust te zijn van wat er in je omgeving gebeurt.
Elk beroep laat zich beïnvloeden door factoren van buitenaf.
Je kunt niet in je eigen cocon blijven. Dus hoe maak je onderwijs met een open blik naar buiten? Dat is veel ingewikkelder
dan als docent zelf je programma te maken achter je bureau.
Want je moet in gesprek met onder andere het bedrijfsleven
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Er bestaan flinke ver
schillen tussen
de OESO-landen.
Nederland is redelijk
‘automatiseringsproof’:
we zitten met 11,4%
onder het gemiddelde
van 14%.

?

Welke banen daar
voor in de plaats
komen is onduidelijk.

11,4%
Nederland

33%
Slowakije

6%
In de OESO-landen dreigt
van het werk
op termijn te verdwijnen
door automatisering

14%

Noorwegen
Kok

Schoonmaker

Mijnwerker

14%
Bouwvakker
Bestelautochauffeur

Jongeren en laag
geschoolden zitten
volgens de OESO het
meest in de gevaren
zone. De OESO adviseert
meer te investeren in
training en opleiding
van werknemers.

Bron Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris.

en met maatschappelijke organisaties. Dat kost tijd en
moeite, maar het is wel noodzakelijk om te doen.’

Ontwikkelen

Door de snelheid waarmee veranderingen elkaar opvolgen,
is het vandaag de dag van steeds groter belang dat je op latere
leeftijd bij blijft leren, vinden Inge en Daniël. ‘In de generatie
van onze opa’s begon je in een vak en eindigde je in hetzelfde
vak’, haalt Inge aan. ‘Natuurlijk ontwikkelde je je ook, maar
de snelheid van ontwikkelingen was minder hoog. Als je nu
kijkt naar hoe alleen al het vak van ambtenaar in de afgelopen
twintig jaar is veranderd, dan weet je dat als je niet bij blijft
leren, het heel ingewikkeld is om op niveau deel te nemen.’

‘De metaalsector
investeerde anticyclisch
in opleidingen, daar
profiteren ze nu van’
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‘Een leven lang ontwikkelen’, is dus hun motto. Inge en
Daniël werken in dit dossier nauw samen. ‘Het is echt een
thema van onze beide ministers’, zegt Inge. ‘Overigens ook
van de staatssecretaris van EZK. Een voorbeeld van onze
samenwerking is dat we dezelfde nota stuurden naar beide
ministers en bij de overleggen hierover zitten zowel OCWals SZW-medewerkers.’ Daniël vindt die samenwerking
‘cruciaal om “een leven lang ontwikkelen” een stap dichterbij
te brengen.’

Naar een leercultuur

Volgens Daniël is het in dit licht belangrijk te streven naar
een ‘leercultuur’. ‘Daarmee bedoel ik dat de voorwaarden
voor “een leven lang ontwikkelen” er al zijn, alleen ontbreekt
het nog aan een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dit
ook echt te dóén. Je moet niet denken dat je na je opleiding
uitgeleerd bent. Het meeste leer je in je werk. Het gaat erom
dat je als werknemer een mindset hebt waarin je jezelf regelmatig de vraag stelt of jouw vaardigheden nog passen bij je
huidige en toekomstige werk. En daar iets mee doet. Arbeidsmobiliteit is geen ultiem doel, maar mobiel kúnnen zijn,
wel. Daarover moet je als werknemer regelmatig in gesprek
met je werkgever. Overigens rust net zo goed bij die werk
gever een verantwoordelijkheid.’

Anticyclisch investeren

Beiden pleiten er in het kader van de voorbereiding op de
banen van de toekomst voor dat de arbeidsmarktsectoren
hun rol opnieuw nemen in het organiseren van opleiding
en bijscholing van hun medewerkers. Daniël: ‘Dat is in de
afgelopen jaren behoorlijk afgebroken.’ Inge: ‘Het verschilt
per sector. Inderdaad is er in de crisisjaren in de bouw fors
gesneden in stageplekken. In de metaalsector is dat beter
gedaan: zij hebben anticyclisch geïnvesteerd in opleidingen
en daar hebben ze nu profijt van. Dat voelen de sectoren
nu zelf ook en het vraagt voor de komende jaren een andere
aanpak.’

Kandidatenprogramma

Daniël voegt daaraan toe dat we als Rijksoverheid ook zelf
moeten kijken wat we kunnen doen om intern ‘een leven
lang ontwikkelen’ te omarmen. Wat ons als vanzelf brengt
op de vraag: wat doen Daniël en Inge zélf eigenlijk om zich te
blijven ontwikkelen? ‘Ik zit middenin het ABD Kandidatenprogramma’, vertelt Daniël. ‘Dat is een tweejarig programma
dat tjokvol zit met inspiratie en de mogelijkheid tot reflectie.
Ik maak deel uit van een groep met twintig mensen uit allerlei
delen van de Rijksoverheid. Heel divers, leuk en leerzaam.
En ik ben er hierdoor beter in geworden om me kwetsbaar
op te durven stellen.’ Inge heeft het kandidatenprogramma
zeven jaar geleden gedaan, volgt ABD APP’s en deed de opleiding tot coach bij Intercoach. ‘Mijn groep van toen komt nog
steeds elk jaar bij elkaar. Daar haal ik ook nog steeds een deel
van mijn inspiratie uit. Ontwikkelen is belangrijk voor me,
als ik me niet meer kan ontwikkelen in mijn vak, vind ik mijn
baan gewoon saai. Dat ontwikkelen doe ik onder andere
door bij mezelf na te gaan: waar krijg ik nog buikpijn van?

‘Arbeidsmobiliteit is
geen ultiem doel, mobiel
kúnnen zijn, wel’
DIRECTEUR ARBEIDSMARKT, SZW
DANIËL WAAGMEESTER

Dat bedoel ik in positieve zin; dingen waar ik zenuwachtig
van word en waarbij ik dus echt moeite moet doen om de
klus geklaard te krijgen.’ Inge kreeg voor het laatst ‘buikpijn’
toen haar departement begin dit jaar met de mbo-raad een
bestuursakkoord sloot. ‘Daar zijn best pittige onderhandelingen aan vooraf gegaan. Heel leuk, maar soms ook heel
ingewikkeld en spannend.’

tekst Willem Fledderus
foto Jurgen Huiskes

Boegbeeld

BOEGBEELD

‘Ik word inderdaad vaak gevraagd mijn
mening en ervaringen te delen over
nieuwe technologie. Zo kom ik veel
vuldig in contact met jonge ambtenaren
van alle departementen. Wat opvalt?
Velen van hen worstelen met dezelfde
vraag: welke plaats neemt de rol van
de technologie – big data, kunstmatige
intelligentie, cyber – in de organisatie
in? De discussie over dit departement
overstijgende onderwerp is hard nodig
en zwengel ik graag aan.’

CYBER RESEARCHER

‘Als cyber researcher onderzoek ik hoe
Defensie zijn voordeel kan doen met ict.
Een voorbeeld? Waarom zou je naar een
conflictgebied gaan om iets op te blazen,
als je het verdedigingssysteem vanuit
Nederland kunt hacken en hetgeen je wilt
uitschakelen zo onklaar kunt maken?
En waarom zou je enorme afstanden
afleggen in een missiegebied als je de
bevolking ook via Facebook-, Twitteren Instagramberichten kunt bereiken?’

KOUDE DOUCHE

‘Doordat ik ben uitgeroepen tot jonge
ambtenaar van het jaar lijkt het alsof
alles me lukt. Dat is niet zo. Ik heb
bijvoorbeeld drie keer nodig gehad om
toegelaten te worden tot de officiers
opleiding, meerdere ideeën voor
startups liepen op niets uit, artikelen
zijn afgewezen en manuscripten

abdblad no.3/2018
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Jelle van Haaster (29) is jonge ambtenaar van het jaar 2018.
Dankzij deze nieuwe titel is hij een boegbeeld en ambassadeur
voor jonge ambtenaren. Wat vindt hij daar zelf van?

geweigerd. Ook bij het uitvoeren van
ideeën krijg ik nog wel eens een “koude
douche”. Het leek mij bijvoorbeeld
nuttig om voor mijn collega’s een
“rangen-app” te bouwen: een gamified
lesson om snel rangen te leren.
Ik diende een plan in. Na een half jaar
wachten, was ik het zat en heb ik de app
in een weekend gemaakt en online
gezet. Toen kreeg ik een flinke draai
om mijn oren. Dat is even de gevestigde
orde die uitlegt hoe ons industriële
systeem werkt. Later volgde overigens
een aai over mijn bol, want de app is
wél geïntroduceerd en nu 26.000 keer
gedownload. Daarna bouwde ik nog
een zelf- en kameradenhulp-app (militaire EHBO) en een streetview-applicatie
voor Mali waarmee militairen zich
beter op missies kunnen voorbereiden.’

BLIJVEN LEREN

‘Als jonge ambtenaar van het jaar
kreeg ik een masterclass in persoonlijk
leiderschap en een training in creatieve
innovatietechnieken cadeau. Erg leuk!
Wel vind ik de meeste trainingen over
innovatie overschat. Voor mij is innovatie iets wat op de werkvloer moet gebeuren en wat je vooral niet in structuren,
instituties en processen moet gieten.
Je kunt beter zelf goed blijven nadenken en je werk verbeteren. Een persoonlijk gesprek om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen op de
werkvloer heeft meer effect.’

VERANDEREN

‘Slechts 11 procent van de ambtenaren
is onder de 36 jaar. Als er technologische
innovaties nodig zijn, kijkt iedereen naar
hen. Ontslaat dat de overige 89 procent
dan om daarover na te denken?’

TOEKOMST

‘Ik vraag me soms af wat de toekomst
van de overheid is. Wat is de meerwaarde
als het bedrijfsleven zaken beter, sneller
en goedkoper kan oplossen? De overheid zal dan ook veel meer moeten
praten met mensen uit het bedrijfsleven over de rol van de overheid in de 21e
eeuw. Bovendien zouden basisschoolleerlingen eigenlijk al computercode
moeten leren: de meest universele taal
op deze wereld. Daar moet je gewoon
basiskennis over hebben. Misschien
moet ik dat maar eens gaan organiseren,
“hacker voor de klas” of zoiets.’

DROOM

Geen idee. Ik geniet van wat ik nu doe.’

In het dagelijks leven

Jelle is researcher cyber operations bij
Defensie. Zijn promotieonderzoek aan
de Nederlandse Defensie Academie
over het nut van militaire cyber
operaties in conflictgebieden is in
de afrondende fase. Hij studeerde
eerder al af in internationaal recht.
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tekst Trudy van Dijk en Jeannine Westenberg
foto Jurgen Huiskes

‘De (midden)manager
is de echte CEO’

Jesse Segers (39) is de nieuwe rector van Sioo en is expert op het
gebied van leiderschap. We vroegen hem wat voor leider hij zelf
is en welk leiderschap de uitbreiding van de ABD vraagt.

‘W

at voor leider ik zelf ben is in the eye of the
beholder’, zegt Jesse Segers, de nieuwe rector van
Sioo, het interuniversitair opleidingsinstituut
voor organisatiekunde en verandermanagement. ‘Ik hoor
terug dat ik zorgzaam ben en ik probeer een netwerkleider
te zijn die waardegedreven is. Humbleness, vind ik belangrijk.
En dan niet in de Nederlandse betekenis van bescheidenheid
(Jesse is zelf Vlaams), maar in de meer letterlijke betekenis
van nederigheid: je oprecht niet beter voelen dan iemand
anders. Jesse is bijna 40 jaar en maakte rap carrière. Hij houdt
veel bordjes in de lucht. Momenteel is hij naast rector van
Sioo, hoogleraar leiderschap aan de Universiteit Antwerpen
en de Antwerp Management School. Ook begeleidt hij drie
promovendi, schrijft hij samen met Koen Marichal en Daan
Sorgeloos een boek over middenmanagers en heeft hij een
gezin met een jong kind.

Eigen verhaal

Zijn bliksemcarrière en focus verklaart hij onder meer doordat hij op zijn negentiende kanker heeft gehad. ‘Daardoor

ben ik relatief jong mijn eigen verhaal gaan “schrijven” en
een self-authoring leider geworden.’ Hij legt uit: ‘Vanuit de
adult-development-theorie van Robert Kegan kun je als leider
drie fasen doormaken: van social-minded leider – een leider
die implementeert wat er verwacht wordt– naar self-authoring
leider – een leider die zelf de regels bepaalt – en van selfauthoring leider naar self-transforming leider – een wijze leider
die de context bepaalt.’
Voorwaarden om te groeien zijn het meemaken van ingrijpende
gebeurtenissen, kunnen reflecteren, feedback kunnen
ontvangen en ‘een derde plek’ hebben. ‘Mijn ziekte was voor
mij een ingrijpende gebeurtenis, maar ook een scheiding is
een “goede”, of bijvoorbeeld een zeer moeilijke opgave op
het werk – zoals meer moeten doen met minder mensen in
dezelfde tijd.’ En wat bedoelt hij met derde plek? ‘Dat is een
plek buiten de waan van de dag waar je het hoofd leeg kan
maken en waar je je “toxiciteit” kunt achterlaten, zodat je
je niet afreageert op anderen en voorkomt dat boosheid of
frustratie naar binnen slaat. Dat kan sporten zijn of bijvoor-
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beeld meditatie, maar ik ken ook een CEO die één keer per
week aan houtbewerking doet op een bootje.’ Het derde
niveau van groei – self-transforming leiderschap – is het
niveau waar Jesse zelf naar streeft. Daarbij draait het vooral
om wijsheid en context kunnen creëren. ‘Slechts zo’n 2 tot 10
procent van de bevolking bereikt dat niveau. Dat zijn de
Obama’s, Ghandi’s en Martin Luther King’s van deze wereld.
En dichterbij: Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van
de Europese Raad.’

vonken van degenen die exploreren geen vinken (afvinken)
worden van mensen die exploiteren. Een moeilijke taak,
die om steun van de top vraagt.’
Het zijn nogal wat verantwoordelijkheden die (midden)
managers moeten dragen. Jesse, lachend: ‘De (midden)
manager zou als bumpersticker moeten hebben: “dit is
de echte CEO”, want hij of zij bepaalt uiteindelijk de gerealiseerde strategie.’

Uitbreiding ABD

(Midden)managers moeten met andere woorden de stap
naar self-authoring leider maken. Wat betekent dit voor hun
leidinggevenden? ‘De nieuwe rol van managers vraagt van
de top dat zij ruimte maakt en doorschuift naar een hoger
abstractieniveau. De top moet de missie en het bestaansrecht
van de organisatie verlichamelijken. Je kunt geen twee hanen
op een mesthoop hebben, zoals we in Vlaanderen zeggen.
Die verlichamelijking is moeilijk’, benadrukt hij. ‘Het gaat
daarbij niet om het aanleren van vaardigheden, maar om een
ontwikkeling als mens waarbij je de stap van “doen” naar
“zijn” maakt. Dan gaat het er bijvoorbeeld om met welke
energie je een ruimte binnenkomt, hoe je waarden uitstraalt
en vorm geeft, en hoe je visies bij elkaar houdt: hoe je zorgt
voor een context waarbinnen genoeg verschillende visies zijn
die kwalitatief in interactie gaan.’
Hij besluit lachend: ‘De ABD moet er dus wel bij stilstaan of
ze dat wel willen, al die self-authoring leiders.’

Het doel van Sioo, onder meer partner van Bureau ABD, is
leiders te begeleiden in hun groei. Hoe ziet Jesse de uitbreiding
van de ABD in dat perspectief? ‘Vanwege de toenemende
complexiteit van het werkveld is het nodig dat de rollen van
(midden)managers en de top veranderen, vanuit dat oogpunt
is het goed de ABD breder wordt.’ Hij legt uit: ‘Midden
managers houden zich vanouds vooral bezig met het implementeren van strategie zoals bepaald door de top. Dat is niet
meer voldoende. Managers moeten ook “olifantenjager”
zijn en de spreekwoordelijke “olifant in de kamer” kunnen
opsporen en benoemen. Dat betekent ook, als dat nodig is,
kunnen aangeven dat wat ze moeten implementeren
eigenlijk niet nodig is en/of anders moet. Daar krijg je
meestal geen applaus voor.’
Hij vervolgt: ‘Ook dienen ze mee te helpen de visie en strategie te ontwikkelen. Zo zorg je ervoor dat je visie ingebed raakt
en daardoor meer kans van slagen heeft. Daarnaast zou de
middenmanager verantwoordelijk moeten zijn voor de
“adaptieve ruimte”: de ruimte tussen de “ontdekkers” en de
machthebbers die innovaties exploiteren. De middenmanager
zou hen moeten verbinden en ervoor moeten zorgen dat de

Hoger abstractieniveau top

Sioo viert op 27 november zijn 60-jarig jubileum met een open
evenement met onder meer inspirerende leiders en klassieke muziek.
Jesse geeft tijdens het evenement ‘college’ over onder meer het belang
van ‘gifruimen’ en het inrichten van de ‘adaptieve ruimte’.
Meer informatie op www.sioo.nl/sioo-next-60

‘Leren betekent ook: uit je comfortzone komen’
Hoofd afdeling Budgettaire Zaken bij VWS, is een van de nieuwe ABD’ers Maaike Adema

‘Sinds zeven jaar ben ik Hoofd afdeling Budget
taire Zaken bij VWS, daarvoor had ik diverse
managementfuncties bij Financiën. Ik vind het
belangrijk dat ik als middenmanager nieuwe
kennis en vaardigheden kan blijven opdoen.
Zo volgde ik een interdepartementale leergang
management en ook een leiderschapstraject
bij VWS. Nieuwe leertrajecten zorgen voor
verdieping van je vak en ze houden je scherp.
Tijdens het leiderschapstraject heb ik bijvoor
beeld geleerd meer te sturen op hoofdlijnen.
Mezelf goed presenteren aan een groep, ook dat
kan ik nu beter. Tijdens het leiderschapstraject
moest ik letterlijk dat podium op!
Het is goed om zo nu en dan uit je comfortzone
te komen, nieuwe dingen uit te proberen

en grenzen te verleggen. Het meeste leer je
in de praktijk, door te doen: je kunt vaak meer
dan je denkt. Ik heb bijvoorbeeld geëxperimen
teerd met actieleren. Dat is een methode om
een lastig vraagstuk aan te pakken met een leer
groep waarbij veel ruimte is voor uitproberen
en reflecteren.
De dertien collega’s uit mijn eigen team stimuleer
ik om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In indivi
duele gesprekken hebben we het daarover. En één
keer per jaar organiseer ik een teamdag waarin
we samen nieuwe dingen leren. Zo hebben we
de laatste keer gewerkt met Insights Discovery:
een methode om meer inzicht te krijgen in de
persoonlijkheden en talenten binnen een team.
Het helpt ons om nog beter samen te werken.’
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openhartige
antwoorden
MAARTEN SCHURINK (43)
Secretaris-generaal
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
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tekst : Trudy van Dijk
foto Jurgen Huiskes

1

Voor een SG ben je relatief jong.
Ervaar je daar voor- of nadelen van?
‘Het grootste nadeel is dat je leeftijd
voortschrijdt, daar hoef je verder niets
voor te doen. Wat ik wel ervaar is dat
het belangrijk is een goed evenwicht te
bereiken tussen werk en privé. Ik heb
drie kinderen van 7, 9 en 12 jaar. Daar is
dit werk eigenlijk niet op ingericht.
Ik zorg er daarom voor dat ik elke
ochtend boterhammen met ze smeer.
Voor die tijd ga ik niet weg. Specifieke
voordelen zie ik niet zo. Wellicht dat
mijn generatie wat minder is opgegroeid
met het idee dat de baas altijd gelijk
heeft en dat ik daarom niet gevoelig
ben voor hiërarchie. Maar dat kan ook
mijn inborst zijn. Ik houd niet van
ja-knikkers.’

2

Hoe zorg je ervoor dat jouw
medewerkers tegengas geven?
‘Ik daag mensen graag uit om gelegenheid en ruimte te nemen. Bijvoorbeeld
door ze in een andere ruimte te zetten
dan ze gewend zijn. Vergaderen met de
bestuursraad gebeurt aan een statafel
met de deur open, we maken gebruik
van scrum om sneller te kunnen
schakelen en er staat een ‘garage’ op
de planning. Bij de SVB heb ik Garage
De Bedoeling ingevoerd waar collega’s
van diverse organisatieonderdelen
op een informele manier bij elkaar
komen om dilemma’s op te lossen. Een
onbedoeld effect van een wetswijziging
bijvoorbeeld. De collega’s zijn de
monteurs en vormen met elkaar een
multidisciplinair team. Alle deskundigheid komt op deze manier samen.
Dat zou hier ook goed werken. Er is bij
het Rijk nu nog best veel verkokering.
Ook probeer ik de feedbackloop korter
te maken, bij een gemeente is feedback
van burgers heel direct, en ik probeer
“buiten binnen te halen”. Mijn eerste
honderd dagen als SG heb ik honderd
werkbezoeken gedaan binnen en buiten
het ministerie om een goed beeld te
krijgen van wat er speelt. Ook heb ik
stage gelopen bij de beveiliging: ik wil
altijd weten hoe het echt gaat.’

3

Wat was de afgelopen twee jaar het
grootste dilemma waar je zelf mee te
maken kreeg?
‘De keuze om deze baan te aanvaarden.
De functie leek me fantastisch, maar ik
voelde me ook sterk verbonden met de
opgave waarmee ik bij de SVB al twee
jaar bezig was en met de mensen bij de
SVB. Door dit in alle openheid met de
directe collega’s bij de SVB te bespreken
kwam ik tot de conclusie dat ik de overstap moest maken en hebben we er
samen voor gezorgd dat de ingezette
agenda werd voortgezet.’

4

Ict is een belangrijk onderwerp op
jouw agenda. Ervaar je problemen
rond ict als iets waar je graag je tanden
in zet of als kopzorg?
‘Informatie is een belangrijk middel
om maatschappelijk effect te bereiken.
De ict waar we bij BZK voor verantwoordelijk zijn, zoals DigiD en de berichtenbox van de overheid, daar draait Nederland op. Natuurlijk zijn er behoorlijke
missers geweest bij de overheid, maar
uit onderzoek blijkt dat de overheid
en het bedrijfsleven het net zo goed of
slecht doen bij ict-projecten. Al is het
bij de overheid in grotere mate zonde
van het geld, omdat het om belastinggeld gaat. De samenleving vraagt van
ons om het beter te doen dan nu, zowel
vanwege het geld als vanwege gebruiksvriendelijkheid.’

een positief voorbeeld van. Net als NL
Digibeter. Met deze interdepartementale
digitale agenda geven we samen de
inhoudelijke richting aan bij de digitalisering van openbaar bestuur. Het was
veel werk, maar het kan dus wel.’

6

Uit wat voor nest kom je?
‘Een mix van Nijmeegs katholicisme
en Zeeuws protestantisme, waardoor ik
het belang heb mee gekregen om van
het leven te genieten, en om “te werken
in het zweet des aanschijns”. Ook het
belang van de publieke zaak is er met
de paplepel in gegoten. Mijn vader is
jarenlang gemeentesecretaris geweest,
er kwamen dus altijd wel burgemeesters
en wethouders over de vloer.’

7

Hoe ontspan je?
‘Ik probeer de weekenden zoveel
mogelijk vrij te houden van werk, al
kan dat niet altijd. Ik ben coach van het
voetbalteam van mijn zoon en sta op
zaterdag langs de lijn. Zaterdagavond
brengen we vaak met vrienden door en
op zondagochtend stap ik op mijn
racefiets.’

‘Er is bij het Rijk
nu nog best veel
verkokering’

5

Je zet je in voor een integrale aanpak
tussen ministeries?
‘Toen ik gemeentesecretaris was in
Utrecht en Dordrecht was ik al veel
bezig met ontkokering. Bij burgers
speelt vaak veel tegelijk: ze zijn bijvoorbeeld én ziek én hebben schulden.
Dat vraagt om een integrale aanpak.
Ook bij de Rijksoverheid gaan veel
onderwerpen over de grenzen van
ministeries heen. Zaken die we met
elkaar moeten regelen, dat is ook de
ambitie van het SGO. De totstandkoming
van het klimaatakkoord waarbij met
verschillende tafels is gewerkt, is daar

11

8

Waar droom je van?
‘Qua werk van een overheid waar
grenzen er niet toe doen en waar de
maatschappelijke opgave centraal
staat. En privé: hoe mijn kinderen
zullen zijn als ze later groot zijn.
Ik probeer ze te leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, aardig te
zijn en voor anderen op te komen.’
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CAK

VWS

VWS

IenW

OCW

ARRON BELL
functie: lid raad van bestuur/CFO
per: 1 juli 2018
was: zelfstandig adviseur en interim
manager

THÉRÈSE VELDHUIZEN
functie: MT-lid Bezwaar en Beroep
per: 1 juni 2018
was: coördinerend jurist Bezwaar
en Beroep bij VWS

HANS BRUG
functie: directeur-generaal RIVM
per: 10 september 2018
was: decaan faculteit der Maatschappijen Gedragswetenschappen bij de
Universiteit van Amsterdam

LIZ VAN DUIN
functie: directeur Water, Ondergrond
en Marien
per: 1 oktober 2018
was: directeur Netwerkontwikkeling
bij Rijkswaterstaat Zee en Delta

MICHIEL SCHULMAIJER
functie: hoofd Woordvoering, speeches
en protocol
per: 1 augustus 2018
was: hoofd Communicatie Koninklijk
Huis bij de RVD/AZ

Permanente Vertegenwoordiging bij de EU

VWS

JenV

IenW

BZK

WIECHER VAN DER LAAN
functie: Sociaal Raad
per: 1 september 2018
was: hoofd Europese Aangelegenheden
bij SZW

GERIE JONK
functie: MT-lid Financieel Beleid
en Ethiek
per: 15 juni 2018
was: plv./wnd. afdelingshoofd
Slachtofferbeleid bij JenV

JEROEN DE GRAAF
functie: directeur Programma Grenzen
& Veiligheid
per: 15 mei 2018
was: ambassadeur in Port of Spain

ELAINE ALWAYN
functie: directeur Netwerkontwikkeling
bij Rijkswaterstaat Zee en Delta
per: 1 oktober 2018
was: directeur Water en Bodem bij IenW

INGRID MICHON
functie: hoofd Bureau directeur-
generaal Rijksvastgoedbedrijf
per: 1 september 2018
was: MT-lid/hoofd team drones
bij de directie Luchtvaart bij IenW

IenW

VWS

Financiën

IenW

BZK

HILLIE BEENTJES
functie: hoofddirecteur Financiën,
Management en Control
per: 1 augustus 2018
was: directeur Begrotingszaken
bij Financiën

MARIT ELENBAAS
functie: MT-lid bij de directie MEVA
per: 1 juni 2018
was: plv. afdelingshoofd Opleidingen
en Financiën/coördinator cluster
Opleidingen bij VWS

PETRA LUGTENBURG
functie: directeur-generaal
Rijksbegroting
per: 1 augustus 2018
was: hoofddirecteur Financiën en
Control bij Defensie

BART VAN DEN BERG
functie: directeur Verbreding Bestuurskracht bij Rijkswaterstaat
per: 1 september 2018
was: directeur van de Nationale
Bewegwijzeringsdienst

MARJA APPELMAN
functie: directeur Woningmarkt
per: 1 augustus 2018
was: directeur Kansspelautoriteit

OCW

VWS

Financiën

Financiën

BZK

FONS DINGELSTAD
functie: directeur Kennis
per: 1 juli 2018
was: directeur Primair Onderwijs
bij OCW

MICHIEL GESCHIERE
functie: MT-lid directie Langdurige Zorg
per: 1 juni 2018
was: MT lid van de directie MEVA
bij VWS

ODETTE VAN DE RIET
functie: hoofd Bureau Strategische
Analyse
per: 1 september 2018
was: leidinggevende van het
Behavioural Insight Team (BIT) bij IenW

COEN HOGENDOORN
functie: directeur Begrotingszaken tevens
plv. directeur-generaal Rijksbegroting
per: 1 augustus 2018
was: directeur Algemeen Financieel
Economische Politiek bij Financiën

DICK SCHOOF
functie: directeur-generaal AIVD
per: 17 november 2018
was: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij JenV

SZW

EZK/LNV

OCW

BZ

SZW

SANDER VERBAAN
functie: plv. directeur Kinderopvang
per: 1 augustus 2018
was: afdelingshoofd Marktgedrag
& Effectenverkeer bij Financiën

RINI GOOS
functie: regioambassadeur Noordwest
per: 1 juli 2018
was: Deputy Chief Executive bij het
Europese Defensie Agentschap

ROGIER OET
functie: directeur Toezicht Speciaal
Onderwijs Inspectie van het Onderwijs
per: 27 augustus 2018
was: interim-manager bij de interimmanagementpool van BZK

MARLOUKE DURVILLE
functie: programmadirecteur Coördinatie-
eenheid Contingency/Preparedness Brexit
per: 1 september 2018
was: directeur Kernprocessen NL
en Juridische Zaken bij de RVO.nl

HEIDI BOUSSEN
functie: directeur Gezond en Veilig
Werken
per: 1 augustus 2018
was: wnd. directeur OV en Spoor
bij IenW

Rijkswaterstaat

LNV

JenV

Financiën

CAK

JOSÉ VAN AERLE
functie: chief financial officer
per: 1 augustus 2018
was: directeur bij de Belastingdienst

GER DE PEUTER
functie: directeur Regiebureau
Plattelandsontwikkelingsprogramma
per: 1 juni 2018
was: interim-directeur Regiebureau POP
bij LNV

PETER MOSTERT
functie: hoofd Ketenvoorzieningen,
tevens plv. CIO Migratieketen
per: 14 augustus 2018
was: hoofd Bureau CIO, tevens plv. CIO
bij de IND

FRANK JONGBLOED
functie: directeur Domeinen Roerende
Zaken
per: 15 augustus 2018
was: directeur Finance bij de Belastingdienst

DANIËLLE VAN DER VLIET
functie: lid Raad van Bestuur
per: 1 september 2018
was: Executive Vice President Toezicht
en Compliance bij de Rabobank

Rijkswaterstaat

EZK

IenW

ROBERT VAN DER ZWAN
functie: MT-lid directie Ondernemerschap
per: 9 juli 2018
was: hoofd afdeling Mediabeleid
bij OCW

SUZAN VOS
functie: directeur Netwerkmanagement
bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid
per: 1 september 2018
was: portfoliomanager Programma's,
Projecten en Onderhoud bij Rijkswaterstaat

Huis voor de
Klokkenluiders

EZK

BERT PONT
functie: directeur Financiën en Facilitair
per: 16 juli 2018
was: directeur Bedrijfsvoering bij RWS
Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat

UWV

VWS

SZW

Raad voor Cultuur

ERIC DIEPSTRATEN
functie: directeur Netwerkontwikkeling
RWS Midden-Nederland
per: 1 augustus 2018
was: directeur Netwerkmanagement
bij RWS Zuid-Nederland

GUUS VAN WEELDEN
functie: lid Raad van Bestuur
per: 1 september 2018
was: voorzitter Raad van Bestuur
GGz Breburg

MARC SALIMANS
functie: directeur Organisatie,
Bedrijfsvoering en Personeel
per: 1 augustus 2018
was: directeur Bedrijfsvoering bij BZ

INGRID VANHECKE
functie: afdelingshoofd EA, tevens
plv. directeur Internationale Zaken
per: 12 september 2018
was: afdelingshoofd Gezond Werken
bij SZW

JAKOB VAN DER WAARDEN
functie: directeur
per: 1 september 2018
was: hoofd beleid bij de directie
Hoger Onderwijs en Studiefinanciering
bij OCW

SZW

JenV

JenV

BZK

RVO.nl

KARIN VAN BOETZELAER
functie: afdelingshoofd Werkgevers
en Sociale zekerheid Buiten Europees
Nederland
per: 15 augustus 2018
was: plv. afdelingshoofd bij de directie
Participatie en Decentrale Voorzieningen
bij SZW

ESTHER VAN DIJK
functie: programmadirecteur
Anti-ondermijning
per: 15 juni 2018
was: plv. directeur Rechtshandhaving
en Criminaliteitsbestrijding, tevens
afdelingshoofd Georganiseerde
Criminaliteit bij JenV

IRENE UITERMARK
functie: hoofd Ketensturing/plv. directeur
Regie Vreemdelingenketen
per: 1 mei 2018
was: manager Klantmanagement en
Kennisinfrastructuur Regio Haven bij
de Douane

HENK BRONS
functie: directeur-generaal Koninkrijksrelaties
per: 1 juli 2018
was: kwartiermaker DG Koninkrijks
relaties/wnd,. directeur Koninkrijks
relaties/vertegenwoordiger van
Nederland in Aruba, Curaçao en
Sint Maarten bij BZK

ANDRÉ VAN OMMEREN
functie: afdelingsmanager
Internationale Ontwikkeling
per: 1 september 2018
was: programmamanager van het
Interdepartementaal Watercluster

WILBERT TOMESEN
functie: voorzitter
per: 1 juli 2018
was: bestuurder van de Autoriteit
Persoonsgegevens

BIRGITTA WESTGREN
functie: directeur Klimaat
per: 1 september 2018
was: directeur Energiemarkt
en Innovatie bij EZK

tekst Jeannine Westenberg
foto Jurgen Huiskes

TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer
Heidi Boussen. Was: waarnemend directeur
OV en Spoor bij IenW, is sinds 1 augustus
directeur Gezond en Veilig Werken bij SZW.
Vanwaar deze overstap?
‘Na twintig jaar en diverse mooie banen bij IenW
wilde ik bij een ander ministerie en in een andere
sector aan de slag, dat leek me verfrissend. Ook het
maatschappelijke trok. Bij IenW ging het toch
vooral om de hardware, zoals de bielzen en de rails.
Bij de directie Gezond en Veilig Werken draait het
vooral om thema’s die mensen direct en persoonlijk
raken, zoals ongelukken op het werk en verzuim
wegens werkstress. De cijfers zijn nog steeds te
hoog, het aantal arbeidsongelukken stijgt zelfs.
Die cijfers moeten dus omlaag. Daar zet ik me graag
voor in, samen met werkgevers en werknemers.’
Hoe ga je dat doen?
‘Ik verwacht dat er onder meer nog winst te halen
is door goed naar de prikkels in het stelsel te kijken
en good practices te delen. De arbo wet- en regel
geving zit in Nederland al goed in elkaar. Maar wat
maakt dat het ene bedrijf het arbobeleid naleeft en
zelf initiatieven neemt op dat terrein en het andere
bedrijf niet of nauwelijks? Daar ben ik benieuwd
naar. Ik wil de verhalen en ervaringen uit de praktijk
horen van werkgevers en werknemers. In mijn eerste
twee weken heb ik nu (eind augustus, red.) al twee
werkbezoeken afgelegd. In de praktijk vind je de
beste antwoorden is mijn ervaring.’
Je volgde in 2013 en 2014 het ABD Kandidatenprogramma.
Wat neem je daarvan mee?
'Dat je vooral je eigenheid als manager moet
behouden. Voor mij is het belangrijk dat iedereen
meedoet. Dat betekent betrokkenheid creëren!
Ik heb gemerkt dat mensen hier open met elkaar
omgaan. Dat is een goede basis voor een gezonde,
veilige en constructieve werksfeer. Ik ben zelf ook
heel benaderbaar en koppel veel terug, ook over
hoe ik naar zaken kijk. Tegelijkertijd stel ik ook
eisen aan het werkniveau. Als dat niet voldoet
ga ik daar het gesprek over aan. Andersom hoor
ik het ook graag als collega’s anders tegen zaken
aankijken dan ik. Mijn grootste persoonlijke
uitdaging? Niet teveel zelf willen doen. Die feedback ga ik vast nog krijgen.’

abdblad no.3/2018
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Politie

Financiën

OCW

IenW

OCW

ARJAN WILDSCHUT
functie: hoofd Bureau Begrotings
voorbereiding
per: 1 juli 2018
was: plv. hoofd Bureau Beleids
voorbereiding bij Financiën

RIA WESTENDORP
functie: directeur Primair Onderwijs
per: 1 augustus 2018
was: hoofd afdeling Besturing en Stelsel
bij OCW

JOOST WEEKERS
functie: manager Aansturing NS
en ProRail
per: 1 oktober 2018
was: plv. directeur en hoofd Economische
Zaken bij de Provincie Zuid-Holland

MAARTEN ENGELSMAN
functie: afdelingshoofd Kwaliteit
en leraren
per: 17 september 2018
was: hoofd van de beleidsafdeling
Toezicht en behandeling bij JenV

RANDY DEN UYL
functie: hoofd Bedrijfsvoering
per: 1 juni 2018
was: plv. directeur Directie HRM
staf korpsleiding

DICTU

BZK

VWS

BZK

Eenheid Limburg

MARION HERMANS-KOELEMIJ
functie: directeur Strategie en
Cyber Security
per: 1 september 2018
was: directeur IT Services bij het CBS

DIRK-JAN BONNET
functie: directeur Koninkrijksrelaties
per: 1 juli 2018
was: plv. directeur Koninkrijksrelaties
bij BZK

MARIEKE VAN DOK
functie: MT-lid bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
per: 24 september 2018
was: plv. directeur/MT-lid directie Europese
en Internationale Zaken bij EZK en LNV

MARC ALLESSIE
functie: interim-directeur Ambtenaar
en Organisatie
per: 1 september 2018
was: directeur van de Nederlandse
Emissieautoriteit

HUB DEHING
functie: hoofd Bedrijfsvoering
per: 1 juli 2018
was: sectorhoofd district Noorden Midden-Limburg

JenV

BZ

CIBG

Kansspelautoriteit

BERTINE STEENBERGEN
functie: directeur Veiligheid en Bestuur
per: 1 augustus 2018
was: wnd. directeur Veiligheid
en Bestuur bij JenV

JAN VAN DER LOO
functie: directeur Juridische Zaken
per: 1 augustus 2018
was: plv. directeur Juridische Zaken,
tevens hoofd afdeling Nederlands recht
bij BZ

NICO LAAGLAND
functie: directeur
per: 1 juli 2018
was: interim-directeur werkzaam
bij het CIBG

RENÉ JANSEN
functie: bestuursvoorzitter
per: 1 oktober 2018
was: lid Raad van Bestuur
Nederlandse Zorgautoriteit

IenW

AZ

Financiën

Kansspelautoriteit

MARTIN KOUWENHOVEN
functie: afdelingshoofd Wegverkeersbeleid
per: 1 september 2018
was: plv. hoofd Beleid bij de Tweede
Kamerfractie van de VVD

KRISTEL DIRKX
functie: programmamanager
‘Mens Centraal’
per: 15 augustus 2018
was: plv. directeur Communicatie
bij Financiën

MICKIE SCHOCH
functie: plv. directeur Buitenlandse
Financiële Betrekkingen
per: 1 september 2018
was: hoofd Internationale Economie
en Financiële Instellingen bij Financiën

BERNADETTE VAN BUCHEM
functie: bestuurslid en vice-voorzitter
per: 15 oktober 2018
was: directeur Consumenten
bij de ACM

ACM

OCW

Financiën

MARTIJN SNOEP
functie: bestuursvoorzitter
per: 1 september 2018
was: partner bij De Brauw Blackstone
Westbroek

JEROEN BEEN
functie: directeur Organisatie & Bedrijfsvoering
per: 1 oktober 2018
was: sectorhoofd Inkoopmanagement
bij de Politie

ASTRID BRONSWIJK
functie: hoofd Exportkredietverzekering
en Investeringsgarantie
per: 1 september 2018
was: hoofd Internationale Zaken
bij de gemeente Den Haag

Zorginstituut
Nederland

Wereldbank

EZK

BZK

EZK

Tweede Kamer

KOEN DAVIDSE
functie: bewindvoerder
per: 1 november 2018
was: plv. hoofd van de VN-vredesmissie
in Mali

KARLO VAN DAM
functie: MT-lid bij de directie Innovatie
en Kennis
per: 1 oktober 2018
was: afdelingshoofd/MT-lid Bureau
Bestuursondersteuning bij Financiën

ERWIN ARKENBOUT
functie: vertegenwoordiger van Nederland
in Aruba, Curacao en Sint Maarten
per: 20 september 2018
was: directeur directeur Rechtsbestel
bij JenV

ESTHER PIJS
functie: projectdirecteur/kwartiermaker
Gastransitie Groningen
per: 1 oktober 2018
was: directeur Regio bij EZK

SIMONE ROOS
functie: griffier
per: 11 juni 2018
was: directeur-generaal Overheids
organisatie bij BZK

JenV

SZW

NAVO

BZ

FrieslandCampina

WIM SARIS
functie: directeur-generaal Politie,
Straffen en Beschermen
per: 15 augustus 2018
was: wnd. directeur-generaal Politie
bij JenV

NICOLETTE KIEFT
functie: programmamanager
de Inspectie SZW
per: 15 september 2018
was: coördinerend projectleider
Uitzendbureaus bij de Inspectie SZW

HANS LEIJTENS
functie: auditor / lid van de International
Board of Auditors for NATO
per: 1 september 2018
was: project-directeur-generaal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden bij BZK

CLAIRE ZALM
functie: hoofd Veiligheid, Crisis
beheersing en Integriteit
per: 1 oktober 2018
was: directeur Centrale Organisatie
Integriteit Defensie bij Defensie

SIMONE BOITELLE
functie: directeur Corporate affairs
en communicatie
per: 1 september 2018
was: directeur Communicatie
bij Financiën

LNV

Financiën

AZ

EZK

Gemeente Den Haag

JOHAN OSINGA
functie: directeur-generaal Natuur,
Visserij en Landelijk gebied
per: 1 september 2018
was: algemeen directeur/provincie
secretaris Provincie Overijssel

SANDER LUIJSTERBURG
functie: hoofd van de afdeling
Marktgedrag en Effectenverkeer
per: 15 september 2018
was: plv. hoofd afdeling Toezicht,
Regulier en Nationaliteit bij JenV

ILSE VAN OVERVELD
functie: hoofd Communicatie Algemeen
Regeringsbeleid RVD
per: 1 september 2018
was: woordvoerder van de minister-
president bij AZ

JOS DE GROOT
functie: beoogd directeur/kwartiermaker
Digitale Economie
per: 17 september 2018
was: directeur Telecommarkt
bij EZK

WIM JANSEN
functie: hoofd Internationale Zaken
per: 1 september 2018
was: hoofd Exportkredietverzekering
en Investeringsgarantie bij Financiën

JenV

JenV

IenW

JenV

Gemeente Amsterdam

ANNEMIEKE DE VRIES
functie: directeur Wetenschap en
Technologie, tevens plv. directeur NFI
per: 1 oktober 2018
was: hoofd van het Centrum
Gezondheidsbescherming en
plv. directeur Volksgezondheid
en Zorg bij het RIVM

ARIE IJZERMAN
functie: raadadviseur in algemene dienst
per: 15 september 2018
was: directeur Rechtshandhaving en
Criminaliteitsbestrijding, tevens
plv.directeur-generaal Rechtspleging
en Rechtshandhaving bij JenV

ARNO VALKHOF
functie: directeur Netwerkmanagement
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
per: 1 september 2018
was: afdelingshoofd district bij Rijks
waterstaat West-Nederland Noord,
tevens wnd. directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat Oost–Nederland

LEO ZAAL
functie: algemeen directeur NFI
per: 1 oktober 2018
was: algemeen directeur van het
Instituut Fysieke Veiligheid

RENGER VISSER
functie: directeur Inkomen
per: 1 augustus 2018
was: directeur Asiel en Bescherming
bij JenV-IND

OCW

IenW

BZK

SodM

Tivoli Vredenburg

MARC SPIERINGS
functie: directeur Bureau College
voor Toetsen en Examens
per: 1 september 2018
was: afdelingshoofd Rekenschap
en Juridische Zaken bij Inspectie
van het Onderwijs

SABINE KERN
functie: directeur Nationale Beweg
wijzeringsdienst Rijkswaterstaat
per: 15 oktober 2018
was: concessiemanager openbaar vervoer
en wnd. clustermanager mobiliteit bij
de Provincie Limburg

MARIEKE VAN WALLENBURG
functie: directeur-generaal Overheids
organisatie
per: 1 november 2018
was: directeur Middelen & Control/
Concerncontroller bij de gemeente
Rotterdam

PIETER VAN DEN BERGEN
functie: directeur Engineering
en Netbeheer
per: 1 oktober 2018
was: directeur Toezichtbeleid
bij het SodM

JEROEN BARTELSE
Functie: algemeen directeur
Per: 15 augustus 2018
Was: algemeen secretaris Raad voor
Cultuur bij OCW

SJAAK WIJMA
functie: voorzitter
per: 1 november 2018
was: lid Raad van Bestuur
Zorginstituut Nederland

Eenheid Oost-Brabant

Het Rijk uit
Stichting Openbaar
Primair Onderwijs
ARNOLD JONK
functie: bestuurder
per: 1 juli 2018
was: plv. inspecteur-generaal bij
de Inspectie van het Onderwijs

Gemeente Rotterdam
PETRA DE GROENE
functie: lid directie Stadsontwikkeling
per: 1 augustus 2018
was: directeur Mededinging en
Consumenten bij EZK

abdblad no.3/2018

tekst Naam Achternaam
foto Naam Achternaam
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ABD
Het Coaching
Bureau

Lezen,
leren &
luisteren

‘Binnen I-Interim sturen
we vanuit vier domeinen
met zo’n tweehonderd
mensen rijksbreed ICTprogramma’s en -projecten aan. Op deze manier
behouden we kennis en
willen we slagingskansen van ict-overheidsprojecten verbeteren. Mijn ervaring in het
bedrijfsleven komt daarbij goed van pas. Ik
ben gewend resultaatgericht te werken, de
kortste route te nemen en innovaties binnen
te halen. Tegelijkertijd merk ik dat er bij de
Rijksoverheid andere spelregels gelden: in
schalen en vanuit bepaalde structuren denken, bijvoorbeeld. Ik heb wel veel ervaring
met de (semi)overheid, ik was onder meer
directeur van bibliotheek.nl: een samenwerkingsverband tussen OCW en de 160 bibliotheken in Nederland. Maar ik merk toch dat
ik echt “van buiten naar binnen” kom.

Diederik van Leeuwen,
Domeindirecteur
Internationaal & Veiligheid
bij UBR/I-Interim Rijk
wordt gecoacht door SPARRINGPARTNER
Hans van der Vlist Om daar beter mee om te kunnen gaan en

tekst Jeannine Westenberg
foto Jurgen Huiskes

me te kunnen spiegelen heb ik een coachings
traject aangevraagd bij Bureau ABD.
Zij schakelden daarvoor UBR/InterCoach in en
organiseerde een “klikgesprek” met Hans van
der Vlist, inmiddels directeur ABDTOPConsult.
Sinds dit voorjaar voeren we om de twee tot
drie maanden een gesprek. Hans is voor mij
vooral een sparringpartner. Hij is prettig in de
omgang, biedt een luisterend oor, stelt scherpe
vragen en helpt me te relativeren. Hij is een
zeer ervaren ambtenaar en als Executive Coach
verbonden aan InterCoach. Hij weet hoe het
hier werkt. Ik ontwikkel daar meer rijks
sensitiviteit door. We bespreken bijvoorbeeld
hoe ik met mijn blik van buiten zaken van
binnenuit kan veranderen. Maar we hebben
het bijvoorbeeld ook over wat ik nog graag
zou willen bereiken. Daardoor ben ik er achter
gekomen dat het tussen mij en de overheid
zeker matcht en dat mijn profiel goed bij
uitvoeringsorganisaties past. Ik voel mij hier
thuis en ik ben blij dat ik met verschillende
blikken naar een probleem kan kijken. Daar
hebben de gesprekken zeker bij geholpen.’

Mijn loopbaanstap
‘Werken in het hart van de democratie’

S

imone Roos maakte onlangs de overstap
van directeur-generaal Overheidsorganisatie
bij BZK naar Griffier van de Tweede Kamer.
Daarvoor was ze onder meer plaatsvervangend
secretaris-generaal bij OCW en lid van de Raad
voor de rechtspraak.
‘Ik had al eens eerder mijn gedachten laten gaan
over deze unieke functie. Er is maar één Tweede
Kamer. Toen ik de vacature zag, dacht ik maar één
ding: “het is nu of nooit”, zo vaak komt deze plek
niet vrij.
Als griffier ben ik aanwezig bij veel belangrijke
debatten. Het parlementaire proces is van grote
betekenis voor iedereen in Nederland. Ik zit
letterlijk in het hart van de democratie. De sfeer
van deze politieke arena vind ik geweldig. Soms
gaat het er hard aan toe, andere keren is er veel
consensus. Het is van tevoren nooit helemaal in
te schatten. Dat past bij me, ik houd ervan als snel
acteren noodzakelijk is.
Als Griffier heb je een dienstbare functie.
Je adviseert de Voorzitter en het Presidium over
procedurele en staatsrechtelijke aspecten van het

Kamerwerk. Daarnaast geef ik leiding aan de
600 ambtenaren die werken voor dit Hoge
College van Staat. De tijdelijke verhuizing
van het parlement naar de Bezuidenhoutseweg en de renovatie van het
Binnenhof zijn grote projecten die
daar bij komen. Het snel schakelen
tussen verschillende rollen en
niveaus maakt het werk uitdagend.
Het reglement van orde, de regels die de
Tweede Kamer hanteert, zijn nieuw voor me.
Die wil ik goed in de vingers krijgen. Ik sta
daarbij open voor goede adviezen van
collega’s. Ik ben sowieso erg van het feedback
ontvangen en geven, het is een middel om
de organisatie en jezelf te blijven verbeteren.
Daar draait het toch om. De werksfeer is
hier ontzettend positief. De beroepstrots
is bij iedereen diep geworteld. Dat is een
mooie basis om de organisatie samen verder
te ontwikkelen en de Tweede Kamer een
sterke positie in ons staatsbestel te kunnen
blijven geven.’

tekst Naam Achternaam foto Naam Achternaam

RENÉ ROODZANT
'Ik werk inmiddels 11 jaar met veel
plezier bij het ministerie van Justitie
en Veiligheid. Het mee helpen
opzetten en vormgeven van mijn
directie heb ik als heel bijzonder
ervaren. Natuurlijk denk ik na over
mijn verdere ontwikkeling. Ik zou
me graag in de nabije toekomst met
hart en ziel op iets nieuws storten

Welkomstbijeenkomst nieuwe ABD’ers,
Haags Openbaar Vervoer Museum
Den Haag 30 augustus, 13:15 uur

en voel mij sterk verbonden met
de (Rijks)overheid. Vandaag wil ik
tijdens deze bijeenkomst vooral
mijn netwerk vergroten en ervarin
gen delen. Binnen JenV houd ik mij
op dit moment onder andere bezig
met een tweetal programma's
voortkomend uit het regeerakkoord.
Het oplossen van de maatschap

pelijke opgave zetten we daarbij
centraal. Dat kan alleen in samen
werking met anderen. Het zoeken
naar wat ons bindt, is daarbij volgens
mij cruciaal. Alleen als beleid en uit
voering op landelijk en lokaal niveau
samenkomen, kunnen we stappen
zetten. Het daaraan bijdragen geeft
mij veel energie.'

