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tekst Trudy van Dijk

DE INSPIRATIE VAN ILSE VAN OVERVELD

WAAROM
360°-FEEDBACK
VOOR DE TMG?

Bram de Klerck
directeur-generaal ABD

‘I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. Deze zin uit een
gedicht van Henry David Thoreau hoorde ik op mijn 17e voor het eerst
in de coming-of-age film Dead Poets Society. Alles uit het leven
halen, durven en je bloed laten stromen. Dat herkende ik in die zin
die ik sindsdien vaak gebruik, en dat is nog steeds hoe ik in het leven
sta. Hoe dat tot uiting komt? Op mijn 35ste heb ik naast een drukke
baan en een gezin met twee kinderen bijvoorbeeld mijn bachelor
politicologie gehaald. Iets wat ik altijd nog eens wilde doen. En ook
mijn huidige functie was best een sprong in het diepe. Durven, is ook
wat ik mijn medewerkers meegeef. Op persoonlijk vlak en als team:
laat je horen en sta open voor nieuwe dingen en anderen.’
Ilse van Overveld, hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid bij AZ
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HET CIJFER Bureau ABD organiseert op donderdag
13 juni het derde ABD-symposium, met als thema
Leiderschap met de maatschappij. Het is een middag
voor álle ABD’ers – TMG’ers, ABD-topmanagers en
ABD-managers – om op een informele manier met elkaar in contact
te komen over hun leiderschap. Een uitstekende gelegenheid dus
om te netwerken, bij te praten met oude kennissen of om nieuwe
collega’s te leren kennen! Je
ontvangt als ABD’er
hiervoor een persoonlijke
uitnodiging.

}

Er zijn als TMG’er twee momenten waarop
het goed is om eens langer stil te staan bij je
functioneren. Als je circa 1,5 jaar op een
bepaalde plek zit, en je dus goed in je functie
zit, en bij 4 tot 5 jaar als je weer rond gaat
kijken naar een andere baan.
Het nieuwe 360°-feedbackinstrument voor
TMG’ers, dat binnenkort voor de hele TMG
beschikbaar is, is daarbij een handige tool.
Hiermee haal je snel informatie op bij leidinggevenden, collega’s, externen en medewerkers. Hoe dat in zijn werk gaat, ervoer ik
onlangs aan den lijve tijdens de pilot. Ik
vulde een lijst van ongeveer zestig vragen in
over mijn competenties – waaronder op
mijn verzoek ook vragen over coaching en
delegeren – en vroeg twaalf mensen diezelfde vragen ook over mij te beantwoorden. In ongeveer drie kwartier sprak ik
vervolgens met Ardis – het organisatieadviesbureau dat het instrument voor ons
ontwierp – de scores door. De uitkomst? Ik
scoor hoog op stressbestendigheid, maar op
het gebied van innovatie kan ik nog verbeteren. Dat kwam ongeveer overeen met hoe ik
mezelf had beoordeeld. Leuk was ook om te
zien dat de verschillende groepen mensen
mij ongeveer hetzelfde beoordeelden. Ook
de externen die toch minder kijk hebben op
je dagelijkse functioneren.
Ik kan iedereen aanraden het instrument te
gebruiken. Het is een snelle en efficiënte
manier om inzicht te krijgen in wat je moet
blijven doen en wat je beter iets minder of
anders kan doen. Zelf heb ik de uitkomsten
inmiddels al gebruikt in mijn functioneringsgesprek met mijn SG. En over bepaalde
scores ga ik verder praten met de mensen die
voor mij de vragenlijsten hebben ingevuld.

Suck out all the marrow of life

SYMPOSIUM LEIDERSCHAP MET DE MAATSCHAPPIJ
Als ABD’er vervul je drie rollen: manager, politiek adviseur en maatschappelijk partner. Als maatschappelijk partner moet je als ABD’er je
leiderschap letterlijk samenwerkend vorm kunnen geven en moet je in
verbinding staan met de haarvaten van de samenleving. Dat gaat niet
zomaar. Hoe weet je dat je de juiste gesprekspartners hebt? Hoe kom je
in contact met de samenleving? Bijvoorbeeld als die samenleving niet
zit te wachten op pottenkijkers, zoals in achterstandswijken? Of als er
een complex probleem is waar de belangen van groepen enorm uiteenlopen, zoals rond drugsbeleid? Welke strategie kies je als mensen
boos zijn, zoals bewoners die boven de Groningse gasbel wonen of
omwonenden van Lelystad Airport? En wat doe je als het contact
onmogelijk wordt gemaakt, omdat je wordt bedreigd? Dat zijn de
opgaven die komen kijken bij Leiderschap met de maatschappij.
Datum en tijd:
Locatie:
Meer informatie:

donderdag 13 juni 2019, vanaf 13.30 uur
Grote Kerk in Den Haag
abd@minbzk.nl

COLOFON
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
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tekst Willem Fledderus
foto Martijn Beekman

In: de ‘Leeuwenkuil’ bij het ministerie van Defensie, ingang Kalvermarkt 32, Den Haag
Marc Gazenbeek, plv. SG Defensie: ‘Dit kunstwerk symboliseert de kracht en traditie van de
Nederlandse leeuw en straalt tegelijkertijd –
ondanks het gewicht van 250 kg – licht en
transparantie uit, doordat het uit glazen kralen
met ledverlichting bestaat. Meer openheid is
waar wij als Defensie naartoe werken: wij willen
open en transparant in de maatschappij staan

en proactief zijn in onze manier van communiceren. Dat is best ingewikkeld, want wij moeten
ook de veiligheid van onze operaties bewaken.
Het leuke is dat we deze ruimte – die we de
Leeuwenkuil noemen – gebruiken om over
dergelijke onderwerpen in openheid te discussiëren. Omdat het hier zo licht is, is het daar
een heel uitnodigende plek voor.’
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tekst Trudy van Dijk
foto's Jurgen Huiskes en Paul Tolenaar

Wat is de kortste weg naar een nieuwe baan? Een stappenplan met tips van
drie experts van Bureau ABD.

1
3

Een nieuwe baan
Wat vind je interessant?
Zoeken naar een baan begint bij nadenken over
wat je boeit, benadrukt Peggy Bruijns. Bruijns
is hoofd afdeling MD Consultancy en trainer
van de training Solliciteren op Maat bij
Bureau ABD (BABD). ‘Het is dus slim om al
eerder te netwerken en “bekend” te worden bij
onder meer departementen die je aanspreken.
Daardoor kun je je beter voorbereiden tegen
de tijd dat je een interessante vacature ziet.’

Schrijf een motivatiebrief, inclusief cv

Zet in je motivatiebrief centraal waarom
je hier wilt werken, waarom deze functie
je aanspreekt en wat jouw visie is op wat
er volgens jou zou moeten gebeuren.
Besteed daarnaast veel aandacht aan je
cv. Peggy: ‘Voor beide geldt: zorg dat de
ontvanger niet te veel tussen de lijntjes
door hoeft te lezen, maar neem hem/
haar als het ware bij de hand.’

CV-TIPS

Coert Arends, MD-consultant externe
mobiliteit, verzorgt praktische master
classes over cv’s bij BABD. Hij legt uit
waar je op moet letten als je een cv
maakt. ‘Een cv is al lang geen invuloefening meer. Het is een levend document
dat in de tijd verandert en ook per
vacature of netwerkafspraak variatie en
eigen accenten kent. Het is bovendien
een heel persoonlijk document, waardoor je niet kunt zeggen dat er maar één
manier goed is. Dat gezegd hebbende

zijn er wel zaken waar je rekening mee
moet houden. Misschien wel het
belangrijkste is dat je cv uitnodigend
moet zijn. Cv’s zijn soms bijna zwart
door de hoeveelheid tekst die erin is
gezet, zo moet het dus niet. Zorg
bovendien voor een goede, professionele foto. Maak dus niet zelf een foto in
een hokje op het station en gebruik ook
geen vakantiefoto. Besteed daarnaast
veel aandacht aan je profiel: wie ben je
als professional en wat is jouw stijl van
leidinggeven? Daaronder komt je werkervaring in chronologische volgorde
waarbij jouw meest recente werkervaring bovenaan staat. Neem de lezer
mee, wat doet de organisatie waarvoor
je nu werkt? Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden? Welke opgave ligt
er? Wat is je span of control en met
welke budgetten heb jij te maken? Leg
ook uit waarom je daar destijds bent
begonnen, wat je opdracht was en

Zie je een interessante vacature,
word je getipt of ben je gesearcht
door BABD?

Doe navraag
Win zo veel mogelijk informatie in
via je netwerk en bel de betrokken
MD-consultant voor extra toelichting.
De MD-consultant is een belangrijke
schakel in het sollicitatieproces. Hij
of zij is de regiehouder en de schakel
naar jou, de vacaturehouder en de
research- consultant, die buiten het
Rijk naar kandidaten zoekt.
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welke resultaten je hebt geboekt. Als
je op deze manier voor je laatste drie
functies je werkervaring beschrijft
ontstaat vanzelf een rode draad.’
Maak het persoonlijk
Coert vervolgt: ‘Ik ben ervoor na je
werkomschrijving nevenfuncties op te
nemen. Die zijn vaak heel relevant.
Daaronder beschrijf je de opleidingen
die je hebt gevolgd en daaronder trainingen en cursussen. Ik adviseer ook
een kopje op te nemen met “overig”.
Dat jij bijvoorbeeld wedstrijdroeit is
een mooie ingang voor een gesprek en
laat zien dat je de lat hoog legt. Ook wat
meer details bij personalia kunnen
dienen als ijsbreker. Het is geen norm,
maar de naam van je partner en kinderen
noemen maakt het wel persoonlijker.
Qua opmaak zijn er online genoeg
voorbeelden te vinden. Maar let erop
dat je kiest wat bij je past en ga niet te
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in zeven stappen
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Op gesprek bij de MD-consultant
Jouw sollicitatiebrief komt terecht bij de MD-consultant, die hem beoordeelt.
Scoor je goed op de harde eisen, dan word je uitgenodigd voor een voorgesprek.
Op dat moment kun je meer vragen stellen over de vacature en jezelf al een beetje
verkopen. Peggy: ‘Uit op dit moment ook eventuele twijfels. Wordt er bijvoorbeeld
een econoom gevraagd en ben je dat niet? Vraag dan gerust hoe zwaar dit weegt.’
Mariska Dee is MD-consultant bij BABD. ‘Na de voorgesprekken maak ik een
groslist voor de vacaturehouder. Ik geef aan wat volgens mij goede kandidaten zijn
en wie niet goed aansluiten. Samen met de vacaturehouder maak ik vervolgens een
shortlist van mensen die uitgenodigd worden voor een gesprek met de selectiecommissie.’

WIE ZOEKEN WE?

ver buiten de lijntjes. Grote letters,
felle markeringen en een te grote foto,
dat past niet bij een directeur.’

Mariska: ‘Tijdens een intake met
de vacaturehouder stellen we het
profiel op. Samen bespreken we de
context: wat is de opdracht voor
de komende jaren? En wat voor
iemand is daarvoor nodig? Gaat
het vooral om inhoud of is een verbinder nodig? Wat altijd geldt, is
dat je moet kunnen samenwerken
en reflecteren, en dat je integer
bent. Ook moet je verder kunnen
kijken dan je eigen domein.
Vaak zoeken we met hulp van
onze research-consultants ook
buiten het Rijk naar kandidaten.’
Ze vertelt dat BABD ook verantwoordelijk is voor het bewaken
van de 3-5-7-regeling. BABD ziet
erop toe dat mensen niet te snel
weggaan (in de regel niet voor 3
jaar) en ook niet te lang op functie
blijven. ‘Ik help de vacaturehouder
dus de beste kandidaat te vinden
en probeer tegelijkertijd de mobiliteit binnen de ABD op gang te
houden.’
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Op gesprek bij de
selectiecommissie
Sta je op de shortlist? Dan word je uitgenodigd voor een of twee gesprekken met
de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat in de regel uit minimaal
de vacaturehouder die de commissie
voorzit, een directeur en een MT-lid.

TIPS SELECTIEGESPREK

1. Oefenen
Mariska: ‘Ik merk dat kandidaten hun
sollicitatie voor een ABD-functie nogal
eens onderschatten. Mensen zijn eerder
soms best makkelijk in banen gerold of
hebben al tien jaar niet gesolliciteerd.
Ze beseffen daardoor niet altijd wat van
hen verwacht wordt. We bieden bij BABD
diverse cursussen aan, ook cursussen
waarbij je kunt oefenen met het voeren
Lees verder →
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van sollicitatiegesprekken. Ook als je al
directeur of directeur-generaal bent.’
2. Onderzoeken
Ze vervolgt: ‘Het is belangrijk je goed te
verdiepen in de mensen die de selectiecommissie vormen. Je zit als kandidaat
soms wel met zes mensen aan tafel, dat
is niet makkelijk. Ga van tevoren na met
wie je spreekt, wat hun achtergrond is
en wat hun belangen kunnen zijn.’
Peggy vult aan: ‘Bereid je verder voor op
een gesprek over de inhoud, de opgave
en de organisatie. In relatie tot wie jij
bent, wat je kunt en wat jou motiveert.
In het selectiegesprek is het goed bruggetjes te maken, daarmee help je je
gesprekspartners. Ook daarop kun je je
voorbereiden.’
3. Voer een gesprek
Mariska: ‘Zit je aan tafel? Probeer dan
van de sollicitatie zoveel mogelijk een
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gesprek te maken. Beantwoord je een
vraag gevoelsmatig “verkeerd”?
Benoem dit dan: ik zie jullie vragend
kijken, bedoelen jullie …? Zo houd je
verbinding.’
4. Laat jezelf zien
‘Als je bij de selectiecommissie aan tafel
zit, gaat het ook over chemie. Kun je
met jou lol hebben? Hoe ben jij als
collega? Belangrijk is dat de commissie
jou de functie “ziet” doen. Was je
bijvoorbeeld eerder boegbeeld van je
organisatie, vertel dan hoe je dat hebt
gedaan. Dat willen we weten.’
Mariska benadrukt: ‘We zoeken naar
kandidaten die de MT’s sterker maken.
Dat betekent dat we zeker niet altijd
voor de meest voor de hand liggende
kandidaten kiezen. Andere geluiden
zorgen soms voor meer wrijving, maar
uiteindelijk wel voor een beter team.’
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Het draagvlakgesprek
Ziet de selectiecommissie het wel
zitten jou de baan aan te bieden?
Dan volgt een draagvlakgesprek
met de mensen met wie je direct
gaat samenwerken en een OR-lid.
Dit is een open gesprek om te
kijken of jullie bij elkaar passen.
Op dit moment in de procedure
vindt als je instroomt in de ABD
ook een selectie-assessment
plaats. Bovendien checkt de MDconsultant nu je referenties.
Afhankelijk van de functie vindt
ook een veiligheidsonderzoek
plaats.

Aanstellingsgesprek
Het vacaturehoudende ministerie voert het arbeidsvoorwaardengesprek en zorgt
voor de verdere afhandeling. Je benoeming is definitief als het arbeidsvoorwaarden
gesprek rond is, het assessment en veiligheidsonderzoek naar tevredenheid zijn
afgerond en de minister de benoeming heeft vastgesteld.

Sjaak Wijma, voorzitter Zorginstituut Nederland, werd in 2016 gesearcht door BABD:

‘Bureau ABD trok me uit mijn comfortzone’
Ik zat op de fiets onderweg naar huis, toen ik gebeld werd
door BABD. Ik werkte op dat moment als gynaecoloog in
het Martiniziekenhuis in Groningen en deed er een flink
aantal bestuurlijke taken naast. Ik voelde me als een vis in
het water en was niet bewust bezig met een loopbaanstap.
Zorginstituut Nederland kende ik wel van het programma
Zinnige Zorg, omdat ik met de beroepsvereniging eenzelfde
soort programma aan het opzetten was. Het telefoongesprek
maakte wel wat los: dit was een mooie kans om op landelijk
niveau meer te betekenen. Een gesprek bij BABD om meer
duidelijkheid te krijgen, volgde. Ook raadpleegde ik mijn
netwerk. De vraag die voor mij centraal stond was: is dit wat
ik wil en kan, en wil ik een team vormen met deze mensen?
Daarna schreef ik een motivatiebrief en startte de standaard

sollicitatieprocedure op. Het was voor mij een heel onrustige
periode, maar als ik erop terugkijk is het super geweest.
Het is zo’n mooie ontwikkeling vanuit mijn vorige baan.
Ik vind het dan ook heel goed dat BABD er is om je uit je
comfortzone te trekken. Ze gaven me net dat “stukje”
energie dat ik op dat moment nodig had. Of ik het werk
als gynaecoloog mis dat ik 24 jaar gedaan heb? Nee, gek
genoeg niet. Wel begrijp ik door die ervaring de rollen van
de patiënt, de aanbieder en de zorgverzekeraar beter. Zo
kan ik een prachtige brug slaan tussen beleid en praktijk.’
Vorig jaar maakte Sjaak de stap van lid van de RvB van Zorg
instituut Nederland naar voorzitter. Ook dit was een openbare
procedure die begeleid werd door BABD.

tekst Willem Fledderus
foto Jurgen Huiskes

Boegbeeld

BOEGBEELD

‘Boegbeeld zijn hoort bij deze interessante functie, waarin ik erop toezie dat
het overheidsgeld doelmatig wordt
besteed. We maken de miljoenennota
en geven advies aan de minister over
de verschillende departementale
begrotingen. Het gaat om het geld en
de inhoud. Het zoeken naar de beste
oplossingen voor de maatschappelijke
opgaven in Nederland.’

RIJKSBEGROTING

‘De laatste rijksbegroting was zeker niet
“míjn” begroting. Ik ben hier pas in
augustus begonnen. Het zwaartepunt
van de voorbereidingen ligt in het voorjaar. Ik heb in het staartje van de
besprekingen meegediscussieerd over
de laatste losse eindjes. Kritiek op de
begroting zal er altijd zijn. Er zijn vele
wensenlijstjes en beperkte middelen.’

GEWETEN
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‘Of er weleens geld wordt besteed aan
zaken waar ik het persoonlijk niet mee
eens ben? Oh ongetwijfeld. Maar daar
heb ik een vrij klassieke opvatting over.
Als ambtenaren bereiden we de politieke
besluitvorming voor. Met het regeer
akkoord zijn de belangrijkste piketpalen
geslagen. Daarbinnen is er nog ruimte
voor nadere invulling. Nederland is een
land met coalitiekabinetten met door
de bank genomen weinig echte scherpe
randjes. Mijn geweten is nog niet met
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Petra Lugtenburg is per 1 augustus directeur-generaal
Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën en daarmee
boegbeeld van de Rijksbegroting. Hoe ervaart ze dat?

een politieke beslissing in conflict
gekomen. Als dat gebeurt, zal ik een
andere baan moeten gaan zoeken.’

LEIDING

‘Mijn medewerkers krijgen van mij veel
ruimte en vertrouwen. Fouten maken
mag, maar ik houd niet van verrassingen.
Ik hecht veel waarde aan samenwerken.
Dat leidt tot een betere besluitvorming.
Ik wil graag van tevoren alle argumenten op tafel, dan kun je een beslissing
goed afwegen.’

STRETCHEN

‘Ik ben mijn carrière op dit ministerie
begonnen. Daarna heb ik bewust de
overstap gemaakt naar een beleids
directie bij SZW. Met de poten in de
klei: ik hield me bezig met bijstandsen re-integratiebeleid en schreef mee
aan de Participatiewet. Toen ik overstapte naar Defensie, vroegen velen
waar ik toch in hemelsnaam aan
begon. Het was inderdaad buiten mijn
comfortzone en af en toe flink stretchen. Defensie is een wereld op zich,
met veel militairen, grote materieelprojecten voor wapensystemen, IT,
vastgoed, gezondheidszorg en een
eigen cao.
En een enorme daadkracht. Dat zag
je bijvoorbeeld toen de MH17 net
was neergehaald. Wat er dan in korte
tijd wordt opgetuigd, is heel indrukwekkend.’

TROTS

‘Ik prijs me gelukkig dat ik bij Defensie
heb gewerkt. Zo zag ik een heel andere
kant van de overheid, mocht ik mee op
missiebezoek naar Mali en Afghanistan
en heb ik een steentje kunnen bijdragen
aan het verbeteren van de organisatie.
Financiële verbeteringen, werken aan
meer transparantie, onvolkomenheden
wegwerken en ramingen en budgetten
inzichtelijker maken. Processen van
lange adem. Dat we daar meters in
hebben kunnen maken, daar ben ik
best trots op.’

MOEILIJKSTE OPGAVE

‘Omdat het nu economisch voor de
wind gaat, krijgen veel van onze medewerkers aanbiedingen voor andere
functies. Ik ben een groot voorstander
van mobiliteit, maar we moeten oppassen dat we geen kennis en ervaring
verliezen. En die hebben we nu net zo
hard nodig bij de manier van werken
die ik voorsta.’

DROOM

‘Toen ik een jaar geleden nadacht over
een volgende carrièrestap, stond deze
functie bovenaan mijn lijstje. Ik héb
dus mijn droombaan. Privé droom ik
van mooie fietstochten door bergachtig
gebied met bepakking en een tentje. In
mijn vrije tijd steek ik graag met mijn
lief mijn kop in de wind. Ik houd van
het primitieve buitenleven.’
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tekst Gerben Holwerda
foto's Jurgen Huiskes

Veel maatschappelijke uitdagingen van nu – zoals klimaatverandering en
de Brexit – kun je alleen in internationaal perspectief bezien. Wat betekent
dat voor ons publieke leiderschap? Twee collega’s vertellen.

Werelds
werkveld
I

nternationale belangstelling zat er altijd al in bij Anita
van den Ende, directeur Financiële Markten bij Financiën.
Als twaalfjarige ballerina ging ze op uitwisselingsoptreden
in Frankrijk en tijdens haar studententijd studeerde ze in
Noorwegen en Schotland, en was ze bestuurslid van het
Erasmus Student Network. ‘Ik ben nog altijd geïnteresseerd
in de aanpak van andere landen en wat we daarvan in Nederland kunnen leren’, vertelt Anita. ‘En ik vind het leuk om
internationaal betrokken te zijn en mensen uit andere culturen
te ontmoeten.’
Ook bij Birgitta Westgren zit de liefde voor een internationaal
werkveld diep, niet voor niets studeerde zij Economie met
afstudeerrichting Europese Integratie. ‘Als tiener ging ik naar
New York om naar de Verenigde Naties te gaan. Het heeft me
altijd gefascineerd: één gebouw waar letterlijk de hele wereld
bij elkaar komt om afspraken te maken over hoe we dingen
kunnen verbeteren.’

Luisteren

Onlangs, als directeur Klimaat, maakte Birgitta zo’n zelfde
situatie mee op de VN-klimaattop in Katowice. ‘De klimaattop Polen vond ik overweldigend en mooi. We hebben met
de wereld geconstateerd dat we een probleem hebben en
hebben ons in Katowice daarom samen in een gebouw “op
laten sluiten” om het probleem op te lossen. Ik geloof ook
dat dit de enige manier is. We moeten het met elkaar doen.
Bij elkaar gaan zitten dwingt je om naar elkaar te blijven
luisteren. Je kunt wel blijven uitleggen waarom jij het beste
idee hebt, maar dat werkt dus niet. Je moet met elkaar op
zoek naar een oplossing die voor iedereen gaat werken.
Lastig, zeker in zo’n omgeving als de klimaattop, waar alle

kleuren van de regenboog bij elkaar komen. Maar ook mooi:
al snel ontstond de vibe: “hier moet het gebeuren”. Dat inspireert mij ongelofelijk.’

Verbinden van belangen

Birgitta’s directie voert overleg op alle niveaus: mondiaal,
Europees, nationaal, en regionaal. ‘En dat is allemaal relevant.
Al met al is denk ik 40 procent van mijn werk internationaal.
In de afgelopen tijd is er bijvoorbeeld veel overleg gevoerd in
het kader van de langetermijnstrategie voor het klimaatbeleid
van de Europese Commissie. Om in Brussel iets te bereiken
moest ik ook veel bilateraal overleg voeren. De Brexit maakt
het overleg complexer. Het Verenigd Koninkrijk was een
gelijkgestemde partner in een ambitieuzer klimaatbeleid.
Ik ben benieuwd naar hoe het verder gaat.’

Internationaal overleg

Ook Anita’s vakgebied is steeds internationaler, mede door
technologische ontwikkelingen en de financiële crisis.
‘Natuurlijk kun je veel zaken nationaal regelen, maar bijvoorbeeld digitalisering trekt zich niets van landsgrenzen aan.
Je kunt wanneer je wilt morgen je spaargeld in Roemenië
stallen of een verzekering in Frankrijk afsluiten. Het is een
ingewikkeld speelveld waarin veel partijen belangen hebben:
het IMF, de Wereldbank, de OESO, de ECB, de Europese Investeringsbank, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, en natuurlijk ons departement. Dat vergt flink wat
internationaal overleg. Niet alleen bilateraal en in Brussel,
ook wereldwijd. Bijvoorbeeld in de Financial Stability Board.
Daarin proberen we met elkaar kwetsbaarheden in het
wereldwijde financiële systeem vroegtijdig op te sporen en
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Anita van den Ende, directeur
Financiële Markten en plv.
thesaurier-generaal bij Financiën
en Birgitta Westgren, directeur
Klimaat bij EZK.
indien nodig aan te pakken. Na de crisis zijn bijvoorbeeld de
zogeheten “schaduwbanken” gegroeid : partijen die buiten
het reguliere bankwezen om werken, vaak met veel kapitaal.
Dat kan voordelen bieden, maar het fenomeen brengt ook
systeemrisico’s mee, wanneer het erg groot wordt.’

Begrip

Wat vraagt leiderschap in internationaal perspectief? Anita:
‘Voor mij is dat weten hoe je coalities smeedt, terwijl je ook
snapt wat de positie van jouw counterpart in het andere land is.
Wat mij bijvoorbeeld opvalt, is dat in veel andere landen
er minder arbeidsmobiliteit is dan bij ons. Dat betekent dat
mensen soms wel dertig jaar binnen één vakgebied werken.
Zij hebben dus vanzelfsprekend meer inhoudelijke kennis
dan jij en dat is een uitdaging. Wil je serieus mee kunnen
praten, dan moet je inhoudelijk goed beslagen ten ijs
komen. Tegelijkertijd heb ik veel aan mijn basishouding:
nieuwsgierig zijn naar waaróm iemand vindt wat hij of zij
vindt. Mensen zijn het niet met je oneens om jou te pesten,
maar omdat ze een ander perspectief hebben. Meer begrip
maakt het makkelijker om te kijken waar je het wél over eens
kunt worden.’
Birgitta herkent dat: ‘Ik heb met grotere cultuurverschillen
te maken dan wanneer je in je eigen straat een probleem op
wilt lossen. Tegelijkertijd gaat het steeds om het verbinden
van alle belangen – net als in een “gewoon” overleg.’

Persoonlijke dilemma’s

Ook persoonlijke dilemma’s krijgen een internationaler
perspectief als het werkveld globaliseert, vertelt Anita.
‘Tijdens het programma Leadership in a Globalised Arena van

Bureau ABD sprak ik hierover met mijn Amerikaanse tegenhanger, bij het Department of the Treasury. Hoe blijf je bijvoorbeeld loyaal aan je regering en president en zorg je
tegelijkertijd vanuit je persoonlijke integriteit voor een
steeds beter financieel systeem?’

‘Al snel ontstond de vibe:
“hier moet het gebeuren”’
Multidisciplinair

Birgitta benadrukt dat ze in verband met de klimaatopgave
nog veel meer dan vroeger, multidisciplinair is gaan denken.
‘Het klimaat kent letterlijk geen grenzen. Dat betekent dat
je samen moet nadenken over een internationale klimaat
strategie. Dat heeft allerlei effecten op verschillende onderdelen van onze maatschappij. Op de landbouw, de energievoorziening, maar op ook de gebouwde omgeving, de
industrie, mobiliteit: sectoren die allemaal vertegenwoordigd zijn aan de zogeheten klimaattafels.’

Verbindend leiderschap

Birgitta vat samen wat leiderschap in een internationale
context vraagt: ‘Een bredere blik, je goed kunnen verplaatsen
in de ander, luisteren naar wat hij of zij nodig heeft, en een
multidisciplinaire blik. Niet eens zoveel anders dan bij een
niet-internationale baan, dus.’ Verbinding blijft het sleutelwoord, of het nu gaat om een overleg in de VN of binnen
de OESO.
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openhartige
antwoorden
Bas van den Dungen
Directeur-generaal
Curatieve Zorg bij VWS
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foto VWS
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Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Ik groeide op in Venlo. Mijn vader was
daar als “ontvanger van de belastingen”
vanuit de Achterhoek via Zeeland
terechtgekomen. In Limburg zeggen ze
al gauw: “kump waal”, voor mij spreekt
daar een soort gelatenheid uit. Thuis
leerde ik iets anders: “neem het heft in
eigen handen”. Daar komt mijn actiegerichtheid en gedrevenheid vandaan.
Wat ik ook leerde: “wees een beetje
lief voor elkaar”. Verder kreeg ik de
interesse voor de maatschappij en de
rol van de rijksoverheid met de paplepel
ingegoten. Er werd bij ons thuis heel
wat gediscussieerd, vooral over politiek.’

2

Wat wilde je als kind worden?
‘Profvoetballer bij VVV. In mijn latere
pupillentijd werd, ondanks een proeftraining bij deze eredivisieclub uit
Venlo, me wel duidelijk dat ik daarvoor
niet in de wieg ben gelegd. Voetbal is
me wel altijd blijven interesseren.
Mijn broers waren voor Ajax, uit recalcitrantie koos ik voor Feyenoord. Want in
Limburg mag je, naast fan van de regionale club, ook aanhanger zijn van een
club die wél kampioen kan worden.’

3

Waarvan leerde je tot nu toe het
meeste in je loopbaan?
‘Dat vind ik lastig te beantwoorden.
Je leert natuurlijk overal veel. Bij Financiën mocht ik me als jonge ambtenaar
al snel met veel dingen bemoeien. Bij
de Landelijke vereniging voor Thuiszorg (een voorloper van ActiZ) leerde
ik hoe belangrijk het is om je verhaal
op orde te hebben. Aangezien je bij
een brancheorganisatie geen enkele
machtspositie hebt, maar je positie
moet verdiénen. Zowel ten opzichte
van je leden als bij de overheid.
Bij Kentalis leerde ik wat het betekent
om de verantwoordelijkheid voor
4.500 medewerkers te hebben. Maar
vooral leerde ik daar dat je met kleine
ingrepen een groot verschil kunt
maken. Bijvoorbeeld in het leven van
de cliënten.’

4

Wat is je grootste dilemma?
‘Er komen steeds meer geneesmiddelen
op de markt die grote potentie hebben,
maar waarvan de effectiviteit nog niet
aangetoond is. Vaak gaat het om dure
middelen, die bestemd zijn voor kleine
groepen patiënten. Beleidsmatig kun
je dus uitstekend uitleggen waarom
we deze middelen nog niet vergoeden.
Tegelijkertijd zie je dat je sommige
patiënten hun hoop op genezing
ontneemt. Je zult die zeldzame ziekte
maar hebben!’

5

Wat was je grootste succes en wat
was je grootste mislukking?
‘Afgelopen jaar hebben we met het
sluiten van zorgakkoorden tussen
overheid, zorgverzekeraars en zorgverleners, een mooie inhoudelijke agenda
opgesteld en miljarden bespaard op de
zorgkosten. Het was geen gemakkelijke
opgave om alle partijen bij elkaar te
krijgen. Ik ben er trots op dat dit gelukt
is. Daarbij heb ik mijn talent goed
kunnen gebruiken: ik ben denk ik een
echte bruggenbouwer. Ik vind het
belangrijk om oprechte interesse in
je gesprekspartner te hebben. Wat heeft
hij nodig? Begrijpen we elkaars positie
en probleem? Waar kun je elkaar iets
gunnen?’
Wat betreft mijn “mislukking”: dat is
een wat zwaar woord, maar het zit me
nog steeds dwars dat we vijf jaar geleden
de mist ingingen met de voorgenomen
aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Daarbij gaat het om
het selectief inkopen van zorg door

11

zorgverzekeraars. Het hele idee werd
door de tegenstanders geframed als
“afschaffing van de vrije artsenkeuze”
en het is me niet gelukt dat beeld bij
te stellen.

6

Wie inspireert jou?
‘Mensen die het lukt om hun ellende
om te zetten in iets moois. Verder weg
denk ik dan aan Nelson Mandela,
dichter bij huis aan Bas van de Goor.
Een oud-topvolleyballer die diabetes
heeft en lymfeklierkanker had. Nu helpt
hij via zijn eigen stichting diabetes te
bestrijden met sport.’

7

Waar maak je je zorgen over?
‘Het zwart-witdenken in de samenleving.
Voor nuance is steeds minder ruimte,
maar veel problemen zijn helemaal niet
zo zwart-wit. Toch zijn mensen vaak
keihard in hun oordeel. En het moet
ook altijd iemands schuld zijn. Daar
houd ik niet van, dus kom ik weer terug
bij wat ik van huis uit meekreeg: neem
het heft in eigen handen, je hebt meer
zelf in de hand dan je denkt!’

8

Waar droom je van?
‘Mijn dochter heeft diabetes type 1, dat
is de auto-immuun-variant van diabetes
en dikke pech dus. Ik droom van een
wereld waarin dat te genezen is en zij
gerust mag zijn op haar toekomst. Er
zijn trouwens veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied, dus het is een
droom die best uit zou kunnen komen!’

‘Mensen die het lukt om hun ellende
om te zetten in iets moois inspireren me’
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Loopbaan stap

loopbaanontwikkeling

H

ans de Jong is sinds november
2018 directeur Bedrijfsvoering
bij BZ. 'Onze directie ondersteunt niet alleen de primaire processen op het eigen ministerie zo goed
mogelijk', vertelt hij, 'maar ook op de
ruim 140 ambassadeursposten over
heel de wereld. Het is hier altijd actie,
de klok rond. Het ministerie is ieder uur
van de dag wel ergens in de wereld
actief. Een dynamischer baan in dit
vakgebied, vind je niet.'

Den Haag hard aan het verbeteren
van ons eigen onderkomen aan de
Rijnstraat. Na de renovatie van 2017
zijn diverse gebreken aan het licht
gekomen, waaronder de serretrappen
en problemen met het binnenklimaat.
Met onze medebewoners en BZK
doen we er alles aan om dat goed op
te lossen.

HANS DE JONG

De afgelopen twee jaar zat ik op een
buitenlandse post, op Bonaire, als
directeur Shared Service Organisatie
Caribisch Nederland. Een functie
waarbij je vooral werkt met lokaal
personeel en je te maken hebt met
cultuurverschillen. Ik leerde er dat
zaken daar niet altijd zo eenvoudig te
regelen zijn als in het goed georganiseerde Nederland. Die ervaring helpt
me in de contacten met de posten om
hun bedrijfsvoering zo goed mogelijk
te organiseren.

VAN
DIRECTEUR SHARED SERVICE
ORGANISATIE CARIBISCH NEDERLAND
BIJ DE RIJKSDIENST CARIBISCH
NEDERLAND

NAAR
DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING BIJ BZ

Naast de permanente ondersteuning
van de wereldposten, werken we in

De ambitie van ons ministerie is om in
2030 een flexibele netwerkorganisatie
te zijn. Samen met collega-directeuren
van de andere ondersteunende directies
werk ik daarom aan een gezamenlijke
strategie voor de toekomstige inrichting
van de bedrijfsvoeringsfunctie binnen
BZ. We willen onder meer loskomen
uit de bestaande kolommen, zodat we
beter integrale besluiten kunnen
nemen op het gebied van de bedrijfsvoering. Creatief en oplossingsgericht,
dat moet je zijn voor deze functie,
maar vooral ook een verbinder. Het
moeilijkste aan deze baan? Met stip:
de juiste balans vinden tussen je focus
op de toekomst en die op de dagelijkse
hectiek.'

Wisselingen in de TMG
Bezoek voor het overzicht van de overige personalia binnen de ABD www.algemenebestuursdienst.nl
ABDTOPConsult

BZ

BZ

BZ

BERTHOLT LEEFTINK
Functie: consultant
Per: 28 januari 2019
Was: directeur-generaal Bedrijfsleven
& Innovatie bij EZK

WIM GEERTS
Functie: ambassadeur in Bejing
Per: medio 2019
Was: secretaris-generaal bij Defensie

ANDRÉ HASPELS
Functie: ambassadeur in de VS
Per: medio 2019
Was: directeur-generaal Politieke Zaken
bij BZ

JOKE BRANDT
Functie: permanent vertegenwoordiger
bij de VN
Per: medio 2020
Was: secretaris-generaal bij BZ

abdblad no.1/2019

13

TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Johan
Osinga. Was: provinciesecretaris bij de Provincie
Overijssel, is sinds 1 september DG Natuur, Visserij
en Landelijk Gebied bij LNV.

loopbaanontwikkeling

Wat heb je met natuur en landbouw?
‘Als kind woonde ik in het Groene Hart, na schooltijd ging
ik het liefst met vriendjes de weilanden in. Ik logeerde
ook vaak bij familie op de boerderij in Friesland. Zo is
mijn liefde voor natuur en landbouw ontstaan. Vandaar
ook mijn keuze voor de studie Cultuurtechniek aan
de Landbouwuniversiteit van Wageningen.’
Waarom juist deze transfer?
‘Ik vind het ontzettend inspirerend om na te denken
over wat er buiten gebeurt en hoe we dat beter en
aantrekkelijker kunnen maken. Bij LNV zijn we dagelijks
bezig met urgente thema’s die allemaal een link
hebben met landbouw en natuur. Een uitdagender baan
kan ik me nauwelijks voorstellen. Bij mijn vorige werk
gever, de Provincie Overijssel, werkten we onder meer
aan de aanleg van de nevengeul bij Kampen. Deze geul
kan in de toekomst de hoge pieken in de wateraanvoer
van de IJssel opvangen. Betrokken partijen bij elkaar
brengen en investeren in een goede samenwerking. Dat
is waar we vanuit de Provincie hard aan hebben gewerkt.
Met het gewenste resultaat, de geul ligt er inmiddels.
De “kikkers in de kruiwagen houden” gaat mij inmiddels
aardig goed af.'

Wat is jouw rol als DG in het geheel?
‘Voor mij is het de uitdaging om samen met onze medewerkers manieren van denken en werken te vinden waarbij de al aanwezige kennis en ervaring worden ingezet om
slagvaardig opgaven te realiseren en oplossingen te
vinden. En dat we dat doen door ons te verbinden met
partners, waaronder andere overheden, collectieven,
ondernemers, inwoners en ngo’s. Wij moeten dus een
betrouwbare partner zijn en out-of-the-box denken. Voorop
staat dat we samen met anderen tot resultaten komen.’

tekst Jeannine Westenberg foto Jurgen Huiskes

Welke opdracht ligt er nu op je bordje?
‘Ministeriebreed gaan we aan de slag met de LNV-visie
Waardevol en verbonden. Voor mijn directoraat gaat het
erom hoe we die visie vertalen naar natuur en visserij en
wat die betekent voor het landelijk gebied. We willen de
biodiversiteit versterken met behulp van kringlooplandbouw. Daarbij ontstaan hele nieuwe samenwerkings
vormen. Gebiedsgericht, in ketens of rondom thema’s.’
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loopbaanontwikkeling

‘Nieuw is het directere
contact met beslissers
en beleidsmakers’

Het Rijk

IN

JOHANNES (‘HANS’) BRUG (55) Was: decaan faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit
van Amsterdam. Is nu: directeur-generaal RIVM.

‘I

n mijn carrière tot nu toe heb ik
me goed voorbereid op deze baan,
zo voelt het althans. Bestuurlijke
ervaring deed ik onder meer op als onderzoeksdirecteur, decaan en lid van een RvB.
Daarnaast ben ik gezondheidswetenschapper en ben ik hoogleraar geweest aan diverse
universiteiten. En als lid en voorzitter van
een vaste commissie van de Gezondheidsraad heb ik de rijksoverheid ook geadviseerd.’
Als wetenschapper zag ik het RIVM als een
instituut waar wetenschap wordt bedreven,
samenkomt en wordt vertaald naar betrouwbare en onafhankelijke adviezen. Dat beeld
klopt, zie ik nu met eigen ogen. Maar het RIVM
is óók die belangrijke uitvoeringsorganisatie,
die onder meer zorgt voor de uitvoering van
het Rijksvaccinatieprogramma.
Wat voor mij nieuw is? In deze baan heb ik
veelvuldig, meer en directer contact met de
beslissers en beleidmakers in Den Haag,

waaronder ministers en staatssecretaris en
de SG en DG’s van VWS.
Ik heb er nu een klein half jaar opzitten in
Bilthoven en durf te stellen dat het RIVM
inhoudelijk als een huis staat. Tegelijkertijd
komen er ook nieuwe bedreigingen op ons
pad, zoals de gevolgen van milieuvervuiling
en klimaatverandering. Ook zijn er nieuwe
mogelijkheden voor de bevordering van
gezondheid en een gezonde leefomgeving
en hebben we te maken met de decentrali
satie van (de uitvoering van) volksgezondheids- en omgevingsbeleid. En natuurlijk
met technologische ontwikkelingen, die echt
razendsnel gaan. Daarom werken we aan
een nieuwe strategie voor het RIVM voor de
periode 2020-2025.
En we gaan natuurlijk verhuizen. In 2021
krijgen we een nieuwe “thuis” op het Utrecht
Science Park. Dat wordt een van Nederlands
meest duurzame kantoorgebouwen. Ik kijk
ernaar uit!’

abdblad no.1/2019
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Lezen,
leren &
luisteren

Jacqueline Prins | directeur Emancipatie bij OCW
Jacqueline Prins deed in februari mee aan
een bijeenkomst van de pilot Food for
Thought. Daarbij ging ze met andere top
managers en met toptalenten de dialoog aan
over toekomstbestendig publiek leiderschap.
Jacqueline: ‘Wat is nodig om nu en in de
toekomst een goede leider te zijn? Waar ligt
mijn eigen kracht, wat zijn mijn drijfveren
en valkuilen en hoe wil ik me verder ontwikkelen? Het is heel inspirerend om daarop
met elkaar te reflecteren.
De opzet, met groepen van zo’n achttien
deelnemers in totaal, vind ik sterk en inno
vatief. In zo’n klein gezelschap durven deelnemers zich toch sneller open en kwetsbaar
op te stellen, zeker ook de jonge talenten.
Onder leiding van host Loes Mulder, SG SZW,
kwamen de deelnemers snel tot een gemeenschappelijk beeld van toekomstig leiderschap,
ondanks de verschillen in leeftijd, achter-

grond en ervaring. Dat vond ik de eye-opener
van de avond.’
De kernwoorden voor de toekomst? Inclusiviteit en diversiteit aan de top, innovatie,
opgavegericht werken en verbinding houden
met de samenleving. Kanttekening is wel dat
het niet een heel gemêleerd gezelschap was.
Voornamelijk vrouwen en veel collega’s van
SZW en OCW. Interessant dus om te onderzoeken of “ons” idee over toekomstig
leiderschap breder wordt gedeeld.
Als directeur Emancipatie focus ik me vooral
op de ontwikkeling van vrouwen richting de
top. Ik drink regelmatig een kopje koffie met
jonge talenten en probeer een goede mentor
te zijn. Blijf dicht bij jezelf, adviseer ik hen.
Verander zo nu en dan van werkomgeving,
pak je kansen, laat weten wat je wilt. En ben
je ergens goed in? Eis dan gewoon je plek op.’

loopbaanontwikkeling

ABD Food for
Thought:
Toekomstbestendig
publiek leiderschap
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Functieruil
‘Het was een oude wens om over te
stappen naar het sociaal domein’

N

athalie Harrems en Harry Boschloo ruilden
onlangs van functie. Nathalie: ‘Harry en ik
kennen elkaar van vroeger, uit onze tijd bij
VROM een kwart eeuw geleden. We kwamen elkaar de
dag na de zomervakantie toevallig op straat tegen – hij
liep voor me toen ik het station uitkwam – en zijn koffie
gaan drinken.’ Harry: ‘Het gesprek kwam al gauw op de
ruilbeurs voor managers die mobiel wilden worden die
in juli plaatsvond. We hadden ons daar allebei voor
ingeschreven, maar ik kon er niet bij zijn.’ Nathalie: ‘Ik
had jouw naam wel op die lijst zien staan, maar je had
daarbij geen interesse in mijn baan opgegeven. Jouw
baan trok mij wel aan: het was een oude wens om over
te stappen naar het sociaal domein. De problematiek
van SZW is, net als bij IenW, heel complex én er zit een
extra dimensie in van waarden: welk land wil Nederland
zijn? Blijkbaar heb ik ook heel enthousiast over mijn

NATHALIE HARREMS MT-lid van de directie
Samenleving en Integratie bij SZW

baan verteld.’ Harry: ‘In jouw baan sprak me vooral
de verbinding met de praktijk aan: continu moeten
schakelen met provincies en gemeenten.’
Na die bak koffie, is de ruil gaan vliegen. Al snel volgde
een reguliere selectieprocedure. Nathalie: ‘Dubbel zo
spannend, omdat in twee reeksen van gesprekken het
licht steeds op groen moest blijven. Wat hielp, was dat
onze directeuren en DG’s welwillend waren.’ Harry:
‘Ook voor hen spannend: bij ruilen is de match niet per
se perfect. Tegelijkertijd zorg je juist daarom voor een
frisse blik.’ Tijdens het sollicitatieproces, en nu nog
steeds, hadden Harry en Nathalie intensief contact.
Nathalie: ‘Er was een warme overdracht van taken en
verder nemen we deel aan elkaars afscheidsborrels en
-etentjes. Dat is gezellig, hielp bij een goede “landing”
en is ook heel goed voor het netwerk.’

tekst Trudy van Dijk foto Jurgen Huiskes

HARRY BOSCHLOO Afdelingshoofd Meer
jarenprogramma Infrastructuur, Ruimte
en Transport en Regiocoördinatie bij de
directie Mobiliteit en Gebieden bij IenW

‘Ik ben nu vijf jaar manager bij het Rijk en ben op het
punt dat ik internationale politieke opgaven graag verder
wil brengen’, zegt Jetske Verkerk, MT-lid EU bij IenW.
‘Hoe komt het bijvoorbeeld dat het gat tussen de politiek
en de burger zo groot is? Iedereen wil democratie, maar
er is weinig vertrouwen in politici en ambtenaren. En
hoe los je dat op? Hoe ziet de nieuwe democratie eruit?
Dat kun je niet alleen. Ook de Brexit heeft me op dat
punt aan het denken gezet. Dat ik het ABD Kandidatenprogramma mag gaan volgen is wat mij betreft dan
ook een groot cadeau. Ik verwacht dat het programma

me uit de waan van de dag gaat trekken en uit mijn eigen
bubbel: ik heb nu eigenlijk vooral met IenW-mensen te
maken.
We gaan het programma met 21 mensen volgen, een
leuke club bleek uit de pitches. We kregen allemaal een
minuut op het podium om ons voor te stellen. Spot on,
spot off dus, dat werkte als een trein. Zelf heb ik mijn
pitch op rijm gedaan, een kleine creatieve touch. Ik kijk
erg uit naar de volgende bijeenkomsten en weet nu al
dat ik uit de komende twee jaar heel veel energie ga
halen. Mijn collega’s zijn gewaarschuwd!’

tekst Trudy van Dijk foto Jurgen Huiskes
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