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De ongevallen waarbij binnen één jaar tijd 
drie militaire collega’s omkwamen leidden 

er vorig jaar toe dat de minister moest  
aftreden en de Commandant der Strijd-

krachten moest terugtreden. Tegelijkertijd 
groeide het besef dat Defensie niet kritisch 

genoeg naar zichzelf kan kijken. En dat  
het toezicht én het lerend vermogen  

versterkt moet worden.
Half oktober hadden we de startbijeen-

komst van de Inspectie Veiligheid Defensie, 
amper een jaar na de eerste gedachten  
om zo’n toezichthouder te vormen. Als 

kwartiermaker ben ik in januari vanaf ‘nul’ 
begonnen met een kleine groep mensen die 

veel werk hebben verzet. Veel was nog 
onbekend, maar we wisten wél dat we een 
organisatie wilden die heel onafhankelijk 

zou zijn én met zowel militairen als burgers.
Het trekken en sleuren binnen ons soms 

stroperige departement viel me niet altijd 
mee. Bovendien hebben we, zelfs als nieuwe 

organisatie, te maken met een zeer  
bewerkelijke reorganisatie, die maakt dat de 

OR en vakbonden kritisch zijn. Gelukkig 
hebben zij veiligheid eveneens hoog in het 

vaandel. Maar de grootste uitdaging was de 
teamsamenstelling. Ik heb wel even wakker 
gelegen van de vraag ‘waar haal ik ze van-

daan?’ Om dat op te lossen heb ik heel veel 
hulp gekregen van collega-toezichthouders 

bij wie ik in die maanden te rade ging. 
We hebben nu een deskundig team, dat gaat 
zorgen voor toezicht op systemen, specifieke 
thema’s en voorvallen. Onafhankelijk genoeg 

om luis in de pels te zijn en ingeburgerd 
genoeg om te weten waar we over praten. 

Samen gaan we Defensie veiliger maken voor 
onze mensen.

Wim Bargerbos
Inspecteur-Generaal Veiligheid Defensie

2

Schrijf u in voor ABD APP
voorjaar 2019 
Het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma (ABD APP) 
vormt de kern voor ambtelijk vakmanschap. Deelnemers  
verdiepen zich, samen met collega-ABD’ers in verschillende 
thema’s, zoals Financiën en Economie, Rechtsstaat en Bestuur, 
ICT, Communicatie, Human Resources, Opdrachtgever schap  
en ICT. Nieuw is daarnaast de module Innovatiemanagement. 
Alle modules bestaan uit vier plenaire sessies van 16.00 tot 
20.00 uur. Het programma staat open voor alle managers  
binnen de ABD.

Schrijf u in via www.algemenebestuursdienst.nl (professionele 
ontwikkeling). U vindt hier ook meer informatie over de modules.

DE INSPIRATIE VAN MARGOT POT

‘Echtheid, daar gaat het me om’
‘De foto’s van Rineke Dijkstra zijn een van mijn inspiratiebronnen. 
Vooral die waarop ze jongeren in het nachtleven in Engeland heeft 
geportretteerd. Je ziet pubers dansen die net het verkeerde truitje  
aan hebben en net even niet goed opgemaakt zijn. Het maakt ze 
kwetsbaar en puur. Die echtheid, daar gaat het me om. Ik houd  
bijvoorbeeld ook niet van bureautaal waarbij mensen focussen op 
indicatoren en lean zijn, in plaats van het over de mensen te hebben 
waar het om draait. Ik probeer in mijn werk daarom bij mijzelf te 
blijven en zit graag dichtbij de uitvoering: de plek waar mensen het 
echte werk doen. Beleid ontwikkelen gaat vaak langzaam en zeker in 
de zorg lossen mensen problemen meestal zelf wel op. Daar lever ik 
graag een bijdrage aan.’

Margot Pot, hoofd afdeling Verpleging en Verzorging Incidententoezicht  
bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS)

Bureau ABD, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 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 INSPECTIE 
VEILIGHEID 
DEFENSIE IS 
GEKOMEN

HET CIJFER Feedback en reflectie zijn  
onmisbaar voor iemands persoonlijke 
functioneren. Een 360º-feedbackonder-
zoek kan hierbij behulpzaam zijn. Het  

geeft een beeld vanuit verschillende perspectieven en het kan 
helpen om te laten zien waar nog ruimte is voor professionele 
groei en loopbaanontwikkeling. Voor TMG-leden heeft Bureau 
ABD een 360º-feedbackinstrument ontwikkeld, dat voorjaar 2019 
beschikbaar komt. Ook voor directeuren komt op korte termijn 
een 360º-instrument beschikbaar. 

360

COLOFON

WAAROM

2 abdblad no.4/2018 teksten Gerben Holwerda en Trudy van Dijk
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In: het atrium op Rijnstraat 8, Den Haag

Hillie Beentjes, hoofddirecteur Financiën, 
Management en Control bij IenW: ‘Vooral  
’s avonds geeft Echo, de permanente kinetische 
sculptuur van Zoro Feigl, een sprookjesachtige 
aanblik. Ook vanaf de straat, omdat het kunst-
werk dan wordt aangelicht en je het in de raam-
partij weerspiegeld ziet. Van dichtbij is het 
gevaarte veel minder aantrekkelijk en loop je er 
gemakkelijk langs, ondanks het formaat: de 
grootste buis van de aluminiumconstructie  
heeft een doorsnee van 12,4 meter. Het lijkt me 
moeilijk om voor zo’n enorm atrium een passend 
kunstobject te verzinnen. Dat is goed gelukt. Zelf 
houd ik meer van kleurige moderne abstracte 
schilderkunst. Hoewel, een miniatuur van Echo 
zou ik thuis nog best grappig vinden.’

3abdblad no.4/2018
tekst Willem Fledderus 
foto Jurgen Huiskes
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financieel overzicht. Het betekent dat je 
de opgave van verschillende kanten 
moet kunnen bekijken. Ik noem dat het 
meerrationaliteitenmodel. Als leider 
van een organisatie vind ik dat zowel ik 
als mijn medewerkers zich voortdurend 
moeten blijven ontwikkelen en op zoek 
moeten gaan naar nieuwe manieren om 
een ingewikkeld vraagstuk op een andere 
manier aan te pakken. Ik wil niet in een 
bestaand karrenspoor blijven rijden.’
 
Urgentie zonder crisis
‘De uitdaging waar ik mee worstel’, 
vertelt Gerard, ‘is om voldoende urgen-
tie teweeg te brengen voor de opgave 
wanneer er géén crisis is. Gemeenten 
en de Rijksoverheid moeten beter, 
nauwer en vooral gelijkwaardiger 
samen werken. We hebben elkaar sinds 
de decentralisaties veel harder nodig 
dan vroeger. Een belangrijke vaardig-
heid die je bij opgavegericht werken 
nodig hebt is dat je je goed kunt ver-
plaatsen in de andere partij: wat heeft 
hij nodig? En wees bereid om ook een 
stukje van je eigen autonomie in te 
leveren, als dat bijdraagt aan de oplos-
sing.’ Gerard vindt het van belang dat 
medewerkers, naast een goed stel  
hersens en handen, een passie hebben 
om aan een opgave te werken én ver-
beelding. ‘Essentieel is ook dat mensen 
elkaar goed leren kennen en elkaar gaan 
vertrouwen. Door echt samen te werken 
kan er een sfeer ontstaan waarin een 

De maatschappelijke  
opgave centraal

We zijn zo bezig met onze taken, dat we weleens vergeten om wie het uiteindelijk  
gaat: de burger. Waarom is het zo moeilijk om onze maatschappelijke opgave  
centraal te stellen? En hoe zorgen we ervoor dat we echt opgavegericht gaan werken? 
Gerard Bakker en Simon Sibma vertellen hoe zij dit proberen te doen.

‘Eigenlijk is opgavegericht werken 
simpel’, vindt Gerard Bakker, hoofd-
directeur DJI bij JenV en voorheen 
bestuursvoorzitter COA. ‘Het enige  
wat je hoeft te doen, is helder hebben 
waar je het eigenlijk voor doet en de 
instituties niet leidend laten zijn. Zoals 
in mijn tijd bij het COA tijdens de vluch-
telingencrisis. Door de beroemde foto 
van Aylan, het levenloos aangespoelde 
Syrische jongetje, werd het vluchtelin-
genprobleem van een COA-probleem 
een maatschappelijk probleem. Ik kon 
van het momentum gebruik maken om 
alle betrokken partijen heel snel op één 
lijn te krijgen. De eigen belangen van 
instituties speelden geen rol meer.’

Niet in karrenspoor
Net als bij COA is er ook bij DJI de nood-
zaak om meer verbinding te leggen  
met netwerkpartners op lokaal niveau. 
Gerard: ‘Een van de maatschappelijke 
opgaven is het terugdringen van recidive 
en het beter begeleiden van ex-gedeti-
neerden. Ik probeerde aanpak van 
recidive onder ex-gedetineerden tot 
een uitdaging van de hele maatschappij 
te maken, net zoals bij de vluchtelingen-
crisis. Vooral die maatschappij heeft er 
immers baat bij als gedetineerden niet 
in herhaling vallen. Samen met de 
reclassering en gemeenten proberen 
we nu het maatschappelijk draagvlak 
voor die aanpak te vergroten. Straffen 
moet, maar tegelijkertijd geldt ook dat 

de re-integratie al op dag één van ie-
mands detentie start en doorloopt tot 
ver na zijn invrijheidsstelling. Dat vergt 
nogal wat, want iemand die terugkeert 
in de maatschappij moet vaak worden 
geholpen met een identiteitsbewijs, 
wonen, werken, zorg, onderwijs en 

‘Wees voorbereid een  
stukje van je autonomie  

in te leveren’
HOOFDDIRECTEUR DJI

GERARD BAKKER

4 tekst Gerben Holwerda foto Jurgen Huiskes illustratie Bas van der Schotabdblad no.4/2018
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individueel succes een gezamenlijk 
succes wordt. Dit vraagt echt iets van 
ons leiderschap!’

Burger moet het merken
Ook Simon Sibma, voorzitter van de 
raad van bestuur van de Sociale Verze-
keringsbank (SVB), is uitgesproken 
voorstander van opgavegericht werken. 
‘Een burger leeft niet in één kolom. De 
ene keer stapt hij naar de gemeente, de 

WAT VINDT DE BURGER?

betekenen voor het uitzicht en ik heb al begrepen dat mijn 
bezettingsgraad de eerste jaren met twintig procent omlaag 

gaat. Het ministerie van IenW heeft mijn 
protesten tegen deze locatie aange-
hoord, meer niet. Tegen plaatsing van 
dit windpark op het land werd nog hevi-
ger geprotesteerd, dus heeft de overheid 
gekozen voor de weg van de minste 

weerstand. Terwijl van tevoren werd gezegd dat het wind-
park er alleen met honderd procent draagvlak zou komen.’

‘Ik voel me  
niet gehoord’

Roland van Meerten is eigenaar van een grote jachthaven 
in Makkum. ‘Mijn ervaring met de Rijksoverheid is niet 
heel positief. Ik weet dat we met z’n 
allen de CO2-uitstoot omlaag moeten 
brengen. Dat er als gevolg daarvan een 
groot windpark in het IJsselmeer komt 
te liggen, vlak voor mijn haven, vind ik 
vervelend. Het gaat om 89 windturbines 
met een ashoogte van 120 meter en een wiekhoogte van 
ruim 182 meter. Ik hou mijn hart vast voor wat dat gaat 

Feestjes
Volgens Simon heb je daar als publiek 
leider drie dingen voor nodig. ‘Ten 
eerste omgevingssensitiviteit. Waar 
zitten de koppelvlakken tussen jouw 
organisatie en andere overheden?  
En wat gebeurt er in de maatschappij 
wat van invloed is op jouw opgave? 
Wees alert op klachten van burgers,  
de Ombudsman en de vragen waarmee 
journalisten bij je komen. Het zijn 

andere keer heeft hij te maken met de 
SVB, het CAK, of de Belastingdienst, om 
er maar een paar te noemen. Daar komt 
bij dat burgers en bedrijven veel wend-
baarder zijn geworden en de overheid 
dus ook andere interactie nodig heeft 
dan vroeger. Het begrip ‘de maatschap-
pelijke opgave centraal’ vertalen naar 
een maatschappelijk resultaat vind ik 
heel belangrijk. De burger moet er wat 
van merken, anders heeft het geen zin.’

5abdblad no.4/2018
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allemaal signalen uit de sociale omge-
ving van jouw opgave. Zoek de verbin-
ding met belanghebbenden op alle 
niveaus. Niet voor niets vragen we bij 
de SVB ook regelmatig aan onze klanten 
hoe zij de dienstverlening ervaren.’ Wat 
volgens Simon ook erg belangrijk is: 
netwerkvaardigheden. ‘Samenwerking 
met andere relevante partijen gaat vaak 
niet vanzelf. De gezamenlijke opgave 
moet voorop staan, ook als dat bete-
kent dat je je eigen opgave even terzijde 
moet schuiven en dat is soms lastig. 
Voor ons is de Belastingdienst bijvoor-
beeld een belangrijke ketenpartij.  
Maar onze organisaties worden vanuit 
verschillende departementen aange-
stuurd. Dat vergt dus ook meer gezamen-
lijkheid van de departementen en de 
bewindslieden.’ Tenslotte is er ook nog 
een heel praktische kant aan de zaak, 
zegt Simon: ‘Vertaal de inspanningen 
om de maatschappelijke opgave centraal 
te stellen in concrete resultaten en  
niet alleen in mooie zinnen in beleids-
notities: de burger moet meetbaar 
ervaren dat dingen beter gaan. Op de 
kwaliteit van de uitvoering word je 
aangesproken, dat is waar burgers het 
over hebben tijdens feestjes.’

Schuldenproblematiek
Simon geeft een voorbeeld van opgave-
gericht werken uit zijn tijd bij het CJIB. 
‘Wanneer mensen een verkeersboete 
niet betaalden, kwam daar altijd klakke-
loos een verhoging bovenop, en daarna 
weer een. Net zolang tot wanbetalers 

partijen meer op, ook de overheid. 
Denk maar aan de vermeden kosten 
voor detentie. Maatschappelijk verant-
woord innen, heet dat. Het aardige is dat 
het nu heel logisch klinkt, maar zes jaar 
geleden vond niemand dat.’

Experiment
Simon probeert bij SVB het opgave-
gericht werken op verschillende  
manieren vorm te geven. Daarbij 
schuwt hij het experiment niet. ‘In een 
pilot hebben we nu in vijf gemeenten 
SVB-medewerkers aan het gemeente-
loket beschikbaar voor burgers. Dat 
doen we samen met UWV, CAK, Juridisch 
Loket en DUO. Zo krijgen burgers op 
verschillende fronten de hulp die zij 
nodig hebben, zonder dat ze van het 
kastje naar de muur worden gestuurd. 
Zo’n experiment ga ik graag aan: levert 
het te weinig op, dan stop je ermee. Is 
het een succes, dan schaal je op.’

Dilemma’s
Welke dilemma’s leveren opgavegericht 
werken op voor Simon en Gerard?  
Simon: ‘In zo’n samenwerking kan het 
op een gegeven moment onduidelijk 
worden waar jouw taak ophoudt en  
die van je netwerkpartner begint. Ook 
komen privacy-issues aan de orde: welke 
gegevens mag je eigenlijk met elkaar 
uitwisselen?’ Gerard beaamt dat en geeft 
aan dat de uitdaging is telkens vanuit de 
opgave te blíjven werken. ‘Ook als het 
spannend wordt. Immers, de burger ziet 
de overheid als één geheel.’ 

WAT VINDT DE BURGER?

Arthur Smit* is ex-gedetineerde. ‘Er worden in de  
gevangenis wel dingen gedaan om je voor te bereiden  
op je terugkeer in de maatschappij maar het is niet  
goed dat alles verplicht is.  
‘Kiezen voor Verandering’ en 
leefstijltraining moet je doen, 
anders krijg je geen verlof. Van 
de leefstijl training heb ik wel 
wat geleerd. Aan ‘Kiezen voor 
verandering’ heb je niks. En omdat het verplicht is, zitten 
er ook allemaal mensen die helemaal niet willen verande-

‘Waarom geen echte  
opleidingen in de bajes?’

ren. Die zeggen dan: ‘ik ga het anders doen: de volgende 
keer zorg ik dat ik niet gepakt wordt’. Als de Rijksoverheid 
mijn mening zou vragen, zou ik zeggen dat er echte oplei-

dingen in de bajes moeten 
komen, met echte diploma’s en 
certificaten. Ik heb in de jaren 
’90 leren meubelmaken in de 
gevangenis. Daar heb je wat 
aan. Als je eenmaal vrij bent, 

komt er veel op je af. En je moet het treffen met je case-
manager, anders red je het niet, buiten.

op den duur forse bedragen moesten 
betalen en zelfs celstraf kregen. Op een 
gegeven moment zijn we ons gaan 
verdiepen in wat hier nu eigenlijk aan 
de hand was. Samen met JenV, gemeen-
ten, schuldhulpverleners en bewind-
voerders hebben we een gezamen lijke 
aanpak ontwikkeld. Dat levert alle 
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‘In vijf gemeenten kunnen  
burgers bij een loket terecht 
voor vragen voor SVB, CAK,  
het juridisch loket en DUO’

VOORZITTER RVB SVB

SIMON SIBMA
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Jan-Kees Goet is secretaris-generaal van het nieuwe ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hoe is het 
om boegbeeld te zijn van een nieuw departement?

BOEGBEELD
‘Ach, ik ben het wel gewend om boeg-
beeld te zijn. Dat was ik ook al toen ik 
directeur Politie, directeur-generaal 
Migratie en bestuursvoorzitter van het 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
was. Boegbeeld zijn hoort nu eenmaal 
bij de functie. Maar ik ben ook maar 
gewoon een boerenzoon, geen haantje 
de voorste. 
Ik houd wel van dynamiek – en dat 
kreeg ik zowel bij de politie als bij de 
plotselinge toestroom van asielzoekers 
en dat zit hier ook bij LNV – maar ik 
zoek dat niet bewust op. Het komt op  
je pad en mensen denken dan: dat past 
bij Jan-Kees.’ 

RUST
‘Men vindt dat ik de eigenschap heb  
om in crisissituaties de rust te bewaren. 
Dat kan alleen als je op een toegewijd 
team kunt bouwen, met mensen die  
de gemaakte afspraken nakomen.  
Daar ben ik streng in. Toen in 2015 de 
vluchtelingenstroom zo snel toenam, 
moesten we in recordtempo duizenden 
bedden regelen. Tot maandag wachten 
kon niet. Dus formeerden we een  
crisisteam en zijn we op zondag gaan 
rondbellen.’

HOKJES 
‘Uniek is dat we de bedrijfsvoering 
delen met EZK. Dat is een voorbeeld van 
over de hokjes van de departementen 

heen kijken. Dat zou veel vaker kunnen 
en spaart kosten en energie uit. En,  
het werkt. Dat deed het overigens ook 
al ten tijde van de Hoogambtelijke 
Taskforce migratie, waarin we met acht 
ministeries samenwerkten. Wanneer je 
het overall resultaat vooropstelt, moet  
je onbaatzuchtig zijn.’

THUIS
‘Of ik als boerenzoon ben thuisgekomen 
bij LNV? Ja, maar ik voelde me ook thuis 
in mijn vorige functies. Het gaat mij om 
de grote maatschappelijke relevantie. 
Het werk gaat om mensen. Bij migratie 
zijn geregeld mensenlevens in gevaar. 
Nu kunnen de regels over fosfaatrechten 
het verschil betekenen tussen het sluiten 
of voortbestaan van boerenbedrijven die 
al generaties lang bestaan. Ook dat gaat 
mij aan het hart. Je moet laveren tussen 
het belang van de boeren en Brussel. En 
af en toe kun je geen kant op.’ 

HET RANDJE
‘Soms – zo vinden anderen – is mijn 
keuze voor een maatregel op ’t randje. 
Maar dan zeg ik: het is dus niet óver  
‘t randje. Eén keer was het dat wel.  
Toen we de prestatienormen bij de 
politie invoerden. Een aantal korpsen 
had onder de maat gepresteerd en 
kreeg minder geld uit Den Haag. Toen 
ben ik bij één geval teruggefloten door 
de rechter.’ 

TOEKOMST
‘We bouwen nu aan het ministerie van 
de toekomst: Nederland als koploper in 
kringlooplandbouw. Zeven jaar geleden 
werd het ministerie van Landbouw 
opgedoekt. We behouden het goede uit 
dat verleden, maar ik kijk liever niet te 
veel terug. Er zijn inmiddels veel nieuwe 
inzichten. De manier waarop we nu 
voedsel produceren raakt steeds meer 
uit balans. We produceren meer dan wat 
de aarde kan geven en dat is niet houd-
baar. We moeten samen met boeren, 
tuinders, vissers, andere ondernemers 
en maatschappelijke partijen werken 
aan kringlooplandbouw, maar dat kan 
alleen als de sector enthousiast wordt.’

VERTROUWEN
‘We gaan allereerst de vanzelfsprekende 
processen tegen het licht houden, 
doortastende teams en een stevige 
bestuursraad vormen. Ik moet ervoor 
zorgen dat ik de mensen kan laten 
schitteren. Ik hoef niet overal bij te 
zitten. Laat mij maar het “verkeer  
regelen” en een goede wisselwerking 
met de minister onderhouden. Carola 
Schouten is, volgens een poll, de meest 
betrouwbare minister van het kabinet. 
Dat is prettig. Je hoeft geen vrienden te 
worden, maar vertrouwen en integriteit 
zijn essentieel. Je moet kunnen zeggen 
wat gezegd moet worden.’

7abdblad no.4/2018
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Paul Iske houdt met zijn Instituut voor  
Briljante Mislukkingen een pleidooi voor 
trial and error waarbij leren van fouten  
centraal staat. Hij legt uit waarom dit juist 
bij het Rijk zo belangrijk is en geeft  
handvatten om faalkosten om te zetten  
in faalopbrengsten.

Briljante  
mislukkingen

De toren van Pisa. De ontdekking van Amerika en van 
Viagra. Het ecoduct bij Wassenaar waar in één jaar 
tijd slechts één eekhoorn overheen liep. En persoon-

lijker: in 1997 je baan opzeggen om het systeem Master – een 
soort LinkedIn – breed uit te rollen, maar te vroeg blijken te 
zijn. Wat deze dingen gemeen hebben? Het zijn volgens Paul 
Iske stuk voor stuk briljante mislukkingen: goed voorbereide 
pogingen om iets te realiseren met een andere uitkomst dan 
gepland en met een leereffect.

Vooral dat laatste vindt hij belangrijk, juist omdat het zo vaak 
vergeten wordt. ‘Er is een paradigmaverschuiving nodig. 
Denk niet langer in faalkosten, maar in faalopbrengsten.’ 

Lessen leren
Iske is zelfbenoemd CFO – Chief Failure Officer – en richtte  
in 2008 het Instituut voor Briljante Mislukkingen op als onder-
deel van zijn rol als Chief Dialogues Officer bij ABN AMRO. 
Sinds 2015 is het een zelfstandig instituut, maar het doel is 
hetzelfde: een omgeving creëren waarin het voor mensen 
vanzelfsprekend is om te ondernemen en lessen te leren uit 
mislukte activiteiten en die lessen vervolgens ook te delen. 
Iske is een veel gevraagd spreker en consultant, en begeleidt 
organisaties, waaronder verschillende ministeries bij het 
leren van mislukkingen.

Belastinggeld
Dat er vaak zo kritisch gekeken wordt naar de overheid als er 
projecten falen, vindt hij bedenkelijk, zeker als het gaat om 
ICT. Het argument dat er met belastinggeld eigenlijk geen 
fouten gemaakt mogen worden, vindt hij bovendien een 

8 abdblad no.4/2018
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drogreden. ‘Als een project in het bedrijfsleven mislukt, 
betaalt de burger dat ook. ICT is juist bij de overheid vaak  
een soort research & development. Het is allemaal nieuw, dus  
het is onvermijdelijk dat er dingen mislukken. Sterker nog: 
fouten maken is nodig om verder te kunnen komen.’ 

Eekhoorn
Om de overheid en andere organisaties te helpen het nut in 
te zien om briljante mislukkingen te delen, ontwikkelde  
Iske de BriljanteMislukking (BriMi)-score en bedacht hij 
zestien archetypes voor briljante mislukkingen. ‘Voor de 
BriMi gebruiken we de formule VIRAL, waarbij de letters 
staan voor Visie, Inspiratie, Risicomanagement, Aanpak en 
Leeropbrengst. Voor elke letter valt een punt te behalen en 
bij een score op alle vijf punten is de mislukking briljant.’  
 Archetypes helpen inzicht te krijgen in waarom een project 
mislukt is. ‘Relevante arche types voor de overheid zijn bij-
voorbeeld De lege plek aan tafel, De generaal zonder leger en de 
Duiker van Acapulco.  
Bij De lege plek aan tafel gaat het erom dat niet alle relevante 
partijen betrokken waren. Lachend: ‘In het geval van het 
ecoduct in Wassenaar is er nooit wat aan de eekhoorn gevraagd. 
Wellicht had beter onderzoek gedaan kunnen worden naar 
het gedrag van eekhoorns.’ Bij de Generaal zonder leger gaat het 
erom wel het juiste idee, maar niet de middelen te hebben  
en bij de Duiker van Acapulco om timing: precies op het juiste 
moment in het diepe weten te duiken. 

Communiceer
Als de briljante mislukking eenmaal in kaart is, is het belang-
rijk er helder over te communiceren. Daar is de overheid  
niet altijd even goed in, vindt Iske. ‘De overheid is niet altijd 
duidelijk over haar intenties, maakt het te complex of te 

simpel, en legt niet altijd goed uit waarom het de moeite 
waard is een bepaald risico te lopen. Neem bijvoorbeeld de 
subsidies op elektrisch vervoer. Daarvan maakten alleen 
rijkere mensen gebruik en het bedrijfsleven voor zakelijk 
vervoer, terwijl ze bedoeld waren om “de burger” in de elek-
trische auto te krijgen. Wat de overheid daarvan geleerd 
heeft, hoor je dus niet.’

Stoer
Hij adviseert topambtenaren vaker Het Einstein Punt op te 
zoeken: to keep things as simple as possible but not more simple than 
that. En om vooral ook de faalopbrengsten te laten zien: dit 
ging mis, dit hebben we geleerd en dit is de manier waarop 
we het voortaan gaan doen. Zo kan er een eerlijker verhaal 
naar buiten gebracht worden.’ 

Daarbij zet hij ook kanttekeningen bij de rol van de pers.  
‘Bij de overheid is men altijd op zoek naar de fouten. Als een 
start-up iets uitprobeert, is dat stoer. Als de overheid het-
zelfde doet, staan ze met getrokken pistolen klaar. Natuur-
lijk, het is de taak van de pers kritisch te zijn, maar je moet 
dingen wel in verhouding blijven zien en het gehele verhaal 
willen vertellen.’ 

Hij besluit: ‘De overheid loopt vaker voorop dan de burger 
denkt en is de grootste durfkapitalist van Nederland. Dat mag 
best vaker verteld worden.’

‘Niemand heeft de eekhoorn gevraagd 
of hij zo’n ecoduct zag zitten’

het werkwoord “leren” worden.  
Centraal daarbij staat: ben je in staat 
te leren en sta je open voor nieuwe 
inzichten? Als leidinggevenden die 
houding onvoldoende hebben, zullen 
medewerkers minder transparant 
zijn en minder durven te vragen. In 
zo’n situatie moet je als medewerker 
dus ook voor jezelf durven opkomen. 
Paul Iske heeft hierbij onder meer 
het Programma Informatiehuis-
houding geholpen. Samen met Paul 
organiseren we ook lunchsessies 
met zijn Academie voor Briljante 
Mislukkingen. En ja, daar delen we 
onze beste leerervaringen.’

‘Het werkwoord “falen” moet “leren” worden’
RONALD BARENDSE, PLV. SG JENV:

‘Mijn meest briljante mislukking? Ik 
spreek liever van mijn beste leerervaring. 
Voor mij is dat de PGB-crisis toen ik lid 
van de RvB van SVB was. Die crisis werd 
onder meer veroorzaakt door een 
opstapeling van factoren: een stelsel-
wijziging, decentralisatie en een sterke 
ketenafhankelijkheid. Ik heb er vooral 
van geleerd me kwetsbaar op te stellen 
en niet te stoer te doen. Ik deel mijn 
ervaringen door erover te doceren bij 
de Nederlandse School voor Openbaar 
Bestuur en verzorgde er een TMG-sessie 
over. Maar belangrijker: ik faciliteer de 
medewerkers van JENV fouten te durven 
maken: het werkwoord “falen” moet 

9abdblad no.4/2018
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openhartige 
antwoorden

Stephan Schrover (50)
Directeur-generaal  

Rijksvoorlichtingsdienst
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1
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Ik ben een geboren en getogen  
Bosschenaar en woonde er tot mijn 
zeventiende. Dat heeft grote invloed op 
me gehad. Niet alleen wat betreft het 
Bourgondische leven, waarbij goed 
eten en drinken en familie- en gemeen-
schapszin een grote rol spelen. Maar 
ook qua levensbeschouwing. Ik kom  
uit een katholiek gezin waar veel werd 
nagedacht over hoe je ervoor zorgt dat 
je een zinvol en goed leven leidt en 
jezelf blijft uitdagen om je te blijven 
ontwikkelen. Zoals (Gerard) Reve ooit 
zei: “De katholieke kerk is een grote 
kast die voor iedere menselijke ervaring 
en emotie een lade heeft.” Ik vind het 
belangrijk af en toe zo’n lade open te 
trekken en over de inhoud na te denken. 
Zo blijf ik me ervan bewust dat de mens 
ook tekortkomingen kent en dat dit 
natuurlijk ook voor mij geldt. Een beetje 
zelfrelativering is gezond. Iedereen 
begaat in meer of mindere mate de 
zeven hoofdzonden, zoals de kerk die 
heeft aangewezen. Mijn eigen achilles-
hiel is vooral de “acedia”, de gemak-
zucht: dat ik me er soms toe moet  
zetten om belangstelling te tonen voor 
zaken die me minder interesseren, 
zoals bedrijfsvoering en ict-systemen. 
Dat lukt niet altijd.’

2
Zelfrelativering mis je soms binnen 
de overheid?
‘In Nederland is men vaak zo rechtzinnig. 
Datgene dat als ideaal bestempeld 
wordt, moet het ook worden. Neem 
bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken. Dat is 
compleet doorgeschoten. Natuurlijk is 
het mooi dat medewerkers er flexibeler 
door kunnen werken en een betere 
balans tussen werk en privé krijgen. 
Maar mensen hebben ook behoefte aan 
geborgenheid en een eigen plekje waar 
je je werk goed kunt doen en waar je 
vertrouwelijke gesprekken kunt voeren. 
Het tij gaat wat dat betreft nog wel keren.’

3
Je zou ook graag zien dat de overheid 
burgers vaker betrekt bij de totstand-
koming van wetten?
‘Inderdaad, al hoef je van mij geen 
pleidooi voor referenda te verwachten. 

Waar het mij om gaat is begrijpelijk 
beleid te maken en daarvoor is het 
zinvol de buitenwereld al in een vroeg 
stadium te betrekken. Dat heb ik zelf 
voor het eerst ondervonden bij SZW 
toen minister Donner de instroom voor 
de Wajong-uitkering wilde aanscherpen. 
Wij zijn toen in gesprek gegaan met 
Wajongers. Zij vertelden ons dat de 
uitkering voor hen betekende dat ze al 
met hun 18e met pensioen gingen. Dat 
vonden ze niet prettig. De wet is vervol-
gens in samenspraak met hen geschre-
ven, waardoor een wet is ontstaan met 
oog voor dergelijke praktijkproblemen.’

4
Sowieso moet de burger meer  
meegenomen worden?
‘Ik ben een voorstander van dilemma-
logica waarbij je de burgers meeneemt 
in welke overwegingen zijn genomen 
om tot beleid te komen. Dat betekent 
niet alleen de positieve argumenten 
benoemen, maar ook transparant zijn 
over de spagaat waarin je soms zit. 
Problemen zijn vaak erg complex en 
door daar transparant over te zijn word 
je als overheid geloofwaardiger. De 
Voorlichtingsraad waarvan ik voorzitter 
ben, doet hier nu ervaring mee op 
binnen verschillende projecten, zodat 
we straks concrete handvatten kunnen 
bieden aan ministeries.’

5
Waar leerde je tot nu toe het meest 
van in je carrière?
‘Toen ik directeur was bij SZW had een 
aantal collega’s het wachtwoord van de 
persdienst GPD in handen gekregen en 
besloten die interne website te bekijken. 
Ik ontdekte dat, overigens net iets 
eerder dan de GPD zelf, en besefte 

direct dat dit een enorm probleem was 
dat ik op moest zien te lossen. Ik heb 
een integriteitonderzoek uit laten 
voeren en de recherche ingeschakeld. 
De medewerkers zijn berecht. Intern 
hebben we daarnaast veel debat gevoerd 
over wat wel en niet kan. Dat heeft ertoe 
geleid dat collega’s elkaar eerder ergens 
op aanspreken, eerder in overleg gaan 
met elkaar of een second opinion vragen. 
Tijdens deze crisissituatie, die al met al 
een half jaar duurde, leerde ik ook dat 
je continu in contact moet blijven met 
de media. Je moet je openstellen en 
continu aangeven wat je wilt verbeteren. 
Het was een pijnlijk proces waarbij ik 
veel aan mezelf heb getwijfeld: doe ik 
het wel goed? Ik had zoiets nooit eerder 
gedaan.’

6
Hoe ontspan je?
‘Ik lees veel literatuur: Ian McEwan, 
Gerard Reve, Thomas Mann. Daarnaast 
houd ik van een goed diner in goed 
gezelschap. Verder wandel ik veel, nog 
meer sinds ik met een fietsongeluk 
mijn rechterarm heb verbrijzeld.  
Bijvoorbeeld in het Nijmeegse Berg en 
Dal, waar ik in het weekend woon, of in 
het Reichswald in Noordrijn-Westfalen. 
Even weg uit de Haagse bubbel.’

7
Wat wilde je als kind worden?
‘Grieks filosoof, inclusief baard en jurk, 
en dan nadenken over mooie dingen en 
goed en kwaad. Dat leek me wel wat 
toen ik daarvan een plaatje in een boek 
zag staan. Tot ik erachter kwam dat het 
niet echt een beroep is.’ 

8
Naast wie zou je weleens in het  
vliegtuig willen zitten? 
‘Dan kies ik het middenpad met aan  
de ene kant Helmut Schmidt, de oud-
bonskanselier die tot op hoge leeftijd 
enorm scherp was. En aan mijn andere 
zijde zou dan de schrijver Frans Kellen-
donk zitten. Met Helmut zou ik praten 
over wat er nu allemaal in de VS gebeurt, 
geopolitiek en Europa. En met Frans 
over hoe je “de grote woorden van het 
verleden” – woorden uit godsdienst, 
zoals verlangen naar liefde en een 
gemeenschap – nieuw leven inblaast.’

‘Iedereen begaat  
in meer of mindere 

mate de zeven 
hoofdzonden’
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Wisselingen in de TMG-groep
Bezoek voor het overzicht van de overige personalia binnen de ABD www.algemenebestuursdienst.nl

Robert van der Zwan werd in juli 
benoemd als MT-lid van de 
directie Ondernemerschap bij 

EZK. ‘Ik was hiervoor vijf jaar hoofd van 
de afdeling Mediabeleid bij OCW. Met 
veel plezier, maar het ging weer kriebe-
len. Tijdens de zoektocht naar een 
nieuwe baan leerde ik Paul Thewissen 
kennen, hij vervulde toen deze functie. 
Na wat gesprekkenbesloten we tot een 
ruil. 

Dat ruilen gaat natuurlijk niet zomaar. 
De betrokken leidinggevenden moeten 
het eens zijn met de ruil. In verschil-
lende gesprekken met managers en 
(potentiële) nieuwe collega’s onder-
zoek je samen of het een goede match 
is, en of je kennis, ervaring en interesses 
aansluiten bij de nieuwe functie.  
Gelukkig bleek dat zowel voor Paul als 
mij het geval.

Bij EZK ben ik op een rijdende trein 
gesprongen; veel beleid staat al stevig 
op de rails. Denk aan het innovatie-
beleid waarbij EZK bedrijven onder-

steunt en stimuleert om te investeren 
in innovatie. Of aan het Techniekpact 
voor het terugdringen van het groeiende 
tekort aan goed opgeleide technici. 
Vooral de brede scope en maatschap-
pelijke impact van deze functie spreken 
me aan. We houden ons hier onder 
meer ook bezig met onderwijs en de 
energie transitie. 

Wat je voor deze functie in huis moet 
hebben? Je moet sterk zijn in strategie-
vorming, medewerkers kunnen  
coachen, gevoel hebben voor politieke 
verhoudingen, inhoudelijk op de  
hoogte zijn van diverse beleidsterreinen- 
en ontwikkelingen én snel kunnen 
schakelen. Zo komt het geregeld voor 
dat in de Tweede Kamer vragen worden 
gesteld, bijvoorbeeld, zoals onlangs, 
over de dividendbelasting. Dan wil de 
minister snel een advies van ons. Of er 
moet snel input geleverd worden voor 
een werkbezoek van de staatssecretaris. 
Ik houd van die dynamiek. Die banen-
ruil heeft zeker heel goed uitgepakt.’

Loopbaan stap

defensie
JOEP WIJNANDS
Functie: directeur-generaal van het 
directoraat-generaal Beleid i.o.
Per: 1 januari 2019
Was: ambassadeur in Rome bij BZ
 

defensie
ELLEN BIEN
Functie: Hoofddirecteur  
Financiën en Control
Per: 1 januari 2019
Was: directeur Financieel- 
Economische Zaken bij EZK
 

JenV
PIETER JAAP AALBERSBERG
Functie: Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid
Per: 1 februari 2019
Was: politiechef van de regionale 
eenheid Amsterdam

JenV
ANNEKE VAN DIJK
Functie: directeur-generaal  
Migratie
Per: 1 december 2018
Was: directeur Wetgeving en  
Juridische Zaken bij JENV
 

eZK
FOCCO VIJSELAAR
Functie: directeur-generaal  
Bedrijfsleven en Innovatie
Per: 18 november 2018
Was: directeur Algemene  
Economische Politiek/  
Chief Economist bij EZK

12 abdblad no.4/2018
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Sietske 

Pijpstra. Was: hoofd Werkgeverszaken/secretaris  
College voor Arbeidszaken bij de VNG, is sinds  

1 oktober directeur Werkgeverszaken  
bij Defensie.

Vanwaar deze overstap?
‘Ik heb 7,5 jaar bij de VNG gewerkt als hoofd Werk geverszaken 
en het was tijd voor wat anders. Ik vind onderhandelen – bij 

VNG hield ik me onder meer bezig met de onderhandelingen 
rond de cao gemeenten – ontzettend leuk om te doen en er zijn 

niet zoveel plekken waar je dat op dit niveau kunt doen. Dus 
toen deze vacature zich aandiende, was de keuze snel gemaakt.’

Je viel wat onderhandelen betreft met je neus in de boter?
‘Zeg maar gerust de hete olie. Laten we het er op  

houden dat de cao-onderhandelingen voor Defensie de 
perfecte manier waren om snel ingewerkt te raken.  

Ik kwam direct in een stroomversnelling en heb in korte tijd 
ontzettend veel mensen leren kennen. Wel vind ik het  

jammer dat ik nog nauwelijks het land in geweest ben. Maar 
de lijst met alle kazernes in het land ligt thuis geprint en ik 

ben van plan ze allemaal binnen een jaar te bezoeken.’

Wat heb je met Defensie?
‘Als buitenstaander lijkt Defensie een behoorlijk  

gesloten bolwerk, en waar je niet in kan is interessant. Nu ik 
er een tijdje zit, weet ik dat mensen hier vrij direct en straight 
zijn. Dat past bij me, want dat ben ik ook. Het is hier een mix 
van burgers en militairen en ik vond het in het begin best gek 
als er iemand met strepen aanschoof tijdens een vergadering. 

Maar dat hier ook militairen werken, maakt het ook  
bijzonder en de ervaring die zij met missies en uitzendingen 
hebben is bovendien enorm waardevol. De mensen die hier 

werken hebben sterke drijfveren – beschermen wat ons  
dierbaar is – en gaan door dik en dun voor elkaar.  

Die betrokkenheid is erg besmettelijk.’ 

Waar moest je aan wennen?
‘Ik ben iemand die van tempo houdt. Bij de VNG  

gingen dingen sneller. VNG is autonomer, ik had mandaat  
en ik onderhandelde namens alle gemeenten.  

Bij Defensie moet je – terecht – met heel veel anderen  
rekening houden, binnen maar ook buiten de organisatie. 

Dat betekent dat er meer afgestemd moet worden, dat maakt 
het soms lastig de vaart erin te houden.’
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‘W aar wil ik zijn als ik vijftig ben? 
Dat ga je toch denken als je, 
net als ik, halverwege de  

veertig bent. Ik wilde graag nog eens wat 
breder rondkijken en weer eens werken in 
het bedrijfsleven Je moet jezelf af en toe 
opnieuw uitvinden, en het leek me verfrissend 
de overheid weer eens vanaf de andere  
kant te bekijken. De functie van directeur 
Corporate Affairs en Communicatie bij  
FrieslandCampina is nieuw binnen het 
bedrijf. Ik krijg veel ruimte en kan hier voor-
lopig al mijn skills kwijt en veel leren.
Ook bij Financiën heb ik enorm veel geleerd. 
Hoe de politiek werkt en hoe de processen  
in Den Haag lopen, bijvoorbeeld. Ook het 
communicatievak heb ik in al zijn facetten 
leren kennen. Voor de Eurogroep werkten we 
veel in Brussel en met internationale teams. 
Ik was vaak op reis en heb veel opgestoken 
over internationale verhoudingen.

Ook nu staan er weer werkreizen in mijn 
agenda, onder meer naar Indonesië en China. 
En er zijn meer overeenkomsten. Net als bij 
Financiën ontmoet ik veel betrokken collega's 
met drive voor de zaak. Dat zorgt voor een 
prettige, positieve werksfeer. En Friesland-
Campina is natuurlijk ook een grote organi-
satie met alles wat daarbij hoort, ook hier 
wordt veel vergaderd.

Maar er zijn ook verschillen. Hier worden 
beslissingen sneller genomen, de organisatie 
is nagenoeg papierloos en mensen werken 
meer plaats- en tijdonafhankelijk. Er is  
bijvoorbeeld veel internationaal overleg via 
Skype. Daarnaast heb ik nu vaak en direct 
contact met boeren. Zij zijn als coöperatie 
eigenaar van ons bedrijf. Erg leuk en inspire-
rend, vind ik dat om je ‘aandeelhouders’  
van zo dichtbij mee te maken. In Den Haag 
sta je er toch een stuk verder vanaf.’ 

‘Je moet jezelf  
af en toe opnieuw  
uitvinden’

SIMONE BOITELLE (44) Was: directeur Communicatie bij 
Financiën. Is nu: directeur Corporate Affairs en Communicatie 
bij FrieslandCampina 
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Elvis Biekman volgde onlangs de ABD- 
bijeenkomst Agile werken in een planmatige 
omgeving om zijn kennis over agile werken  
op te halen en te leren van anderen. Elvis: 
‘We werken bij RVO.nl aan een nieuw ICT-
platform dat het voor onze klanten, onder-
nemend Nederland, makkelijker moet  
maken om subsidies aan te vragen. Een 
multidisciplinair team met medewerkers 
vanuit verschillende hoeken van de organisa-
tie werkt op een agile manier samen om dit 
te realiseren, voor ons een redelijk nieuwe 
manier van werken. Zelf zit ik in de stuur-
groep die dit proces aanstuurt. Ik moet de 
werkprocessen binnen dit project dus goed 
kunnen begrijpen. 
De bijeenkomst maakte inzichtelijk voor 
welke processen agile werken goed werkt. 
Start je from scratch, dan leidt de agile- 
benadering waarbij je met korte stappen 

‘De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 
werkt sinds kort met zelforganiserende 
teams en sluit zo aan bij de decentralisering 

van de jeugdzorg. Ik begeleid en faciliteer sinds februari 
de stafdiensten van de RvdK om ook de stap naar zelf-
organisatie te maken. De nieuwe manier van werken is 
een zoektocht voor medewerkers en de directie.’

Wat is voor jou daarbij de grootste uitdaging?
‘De balans vinden tussen richting en sturing geven en 
mensen zelf hun rol te laten pakken. Dit is van oorsprong 
een hiërarchische organisatie. Als je mensen te vroeg 
vraagt het zelf te regelen, kan dat onveilig voor ze zijn. 
Ik probeer de staf zo goed mogelijk te begeleiden door 
het speelveld duidelijk af te bakenen en rollen te  
enoemen. Ik vind het mooi mensen te laten zien waar 
hun invloed ligt en waar ze verantwoordelijkheid  
kunnen nemen. Als mensen zich verantwoordelijk 

‘Mensen laten zien waar hun invloed ligt’

werkt en continu bijstuurt, tot meer enthou-
siasme. Ook leent de agile-benadering zich 
goed voor projecten waarbij er sprake is van 
een minimum viable product. Dat wil zeggen: 
een product of dienst die je tussentijds al 
kunt uitrollen. Is dat niet het geval, heb je al 
veel kennis over wat je wilt bereiken en kun 
je de risico’s goed inschatten? Dan is de 
watervalmethode waarbij je gestructureerd 
naar je einddoel toewerkt effectiever. In onze  
organisatie zijn beide aanpakken nodig.’ 
Een eye-opener vond Elvis hoe Peter den 
Held, de spreker, illustreerde dat je op meer-
dere manieren je einddoel kunt bereiken. 
‘Om tot een auto te komen kun je beginnen 
door met vier wielen een chassis te maken  
en zo stap voor stap een auto te bouwen. 
Maar je kunt ook vanuit een step een fiets 
ontwikkelen en vervolgens een motor en  
dan een auto.’

Elvis Biekman | manager Project- en Organisatiefinanciering bij RVO.nl

Een bijzondere klus
NAAM: Janneke Bok FUNCTIE: verandermanager bij de Raad voor de 
Kinderbescherming, JenV VIA: ABD Interim

voelen, komt dat de kwaliteit van het werk en het  
werkplezier ten goede.’

Je verantwoordelijkheid nemen is voor jou 
belangrijk?
‘Ik overzie het geheel snel en voel me vanuit dat inzicht 
verantwoordelijk om het juiste te doen. Vroeger werd  
ik daarom perfectionistisch genoemd, maar perfectie  
is niet mijn motivatie. Ik wil graag helder krijgen wat  
de bedoeling is en er vervolgens voor zorgen dat de 
radertjes in elkaar vallen, zodat het geheel steeds beter 
gaat draaien.’

Janneke is sinds kort ook verantwoordelijk voor de 
regievoering op de aanpak van de wachtlijsten bij de 
RvdK. ‘Een nieuwe uitdaging, want hoe leid je een  
landelijke beweging van een organisatie die decentraal 
werkt?’
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‘De geschiedenis van SZW is grotendeels de geschiedenis 
van UWV en zijn voorgangers,’ zegt Fred Paling, voorzitter 
van de RvB van UWV, over de reizende expositie ‘100 jaar 
SZW: Goed Werk!’ ‘Een belangrijke mijlpaal in die gedeelde 
geschiedenis? Dat de focus de afgelopen twintig jaar op 
participatie is komen te liggen. Meedoen in werk is ontzet-
tend belangrijk. Niet alleen om zelf voor inkomen te kunnen 
zorgen, maar ook om relaties aan te kunnen gaan en struc-
tuur aan te brengen in je leven. Voor mensen met een ziekte 
is werk tegenwoordig vaak onderdeel van de behandeling 
of zelfs een medicijn.’ 
En wat is zijn persoonlijke mijlpaal bij UWV? ‘Mijn toetreding 
tot de RvB. Ik was hier al divisiedirecteur en ging van sturen 
naar besturen. Voldoende afstand houden om mensen de 
ruimte te geven, heb ik moeten leren. Tegelijkertijd blijft de 
balans bewaren tussen sturen en besturen voor mij een 
thema. UWV is een uitvoeringsorganisatie, waardoor ik 
soms juist sterk betrokken moet zijn bij het proces.’ 

FRED PALING
100 jaar SZW: Goed werk! UWV
Amsterdam 9 oktober,16:00 uur


