Erik Pool over co-creatie bij maatschappelijke
tegenwind (pagina 8): ’“U hebt uw werk dus niet
goed gedaan,” zei ze. En ze had gelijk.’
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‘Maatschappelijk
gedoe is de essentie
van je werk’

Mark Moore biedt
handvatten voor
opgavegericht werken

Pieter Hasekamp (FIN):
‘Ik heb er altijd een redelijk
vertrouwen in dat het
wel goed gaat komen’
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Boegbeeld pag. 7
Cornelis van der Werf (AR)
‘Ook bij de Rekenkamer
moeten medewerkers de
ruimte voelen om fouten
te mogen maken’
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tekst Trudy van Dijk

DE INSPIRATIE VAN HUI-LING TIGCHELAAR

WAAROM
EEN LEARNING
MANAGEMENT
SYSTEM?

Eén van de manieren waarop we ABD’ers
ondersteunen in hun ontwikkeling is het
bieden van kwalitatief hoogwaardige
leertrajecten, zowel klassikaal als online.
Zeker nu het aantal ABD’ers flink is
uitgebreid wordt het steeds belangrijker om
een integraal online systeem op te zetten
voor aanmeldingen, achtergrondliteratuur
en filmpjes, voorbereidende opdrachten en
een persoonlijk leerportfolio. En dat is
precies waar we mee bezig zijn. In de
toekomst komen daar wellicht ook volledig
online trajecten bij, zoals webinars en online
groepscursussen. Dit online systeem
noemen we Learning Management
System (LMS).
Het nieuwe LMS biedt jou als ABD’er een
duidelijk overzicht. Je kunt bijvoorbeeld
opleidingen zoeken op naam, maar je kunt
ook op thema, soort bijeenkomst of
datum zoeken. Zo kom je veel sneller bij
leeractiviteiten die voor jou relevant zijn,
en die je kunt volgen op het moment dat jij
tijd hebt. Voor Bureau ABD betekent het een
efficiënter verloop van het proces, omdat de
ABD’er via selfservice veel dingen zelf kan
regelen. Zo wordt heen en weer mailen in
geval van een annulering ook overbodig:
in het LMS kun je zelf je registratie beheren.
Ook kun je zelf je portfolio van (gevolgde)
opleidingen bijhouden, en dat kan weer
handig zijn in een functioneringsgesprek
of bij een loopbaanstap. Met het LMS zijn we
klaar voor de toekomst van online leren.
Op 1 januari gaat het LMS live; houd de
ABD-site in de gaten!
Charlotte Staats
programmaleider ABD APP

‘We zijn allemaal mensen’
‘Mijn ouders zijn Chinees en hoewel ze hechten aan hun eigen
tradities, staan ze enorm open voor andere opvattingen. “We zijn
allemaal mensen, alleen uiten we ons allemaal op een ander
manier”, zegt mijn moeder altijd. Zo sta ik ook in de wereld. Ik zie
automatisch de overeenkomsten tussen mensen, vind eigenlijk nooit
iets stom en ben altijd nieuwsgierig naar waarom mensen iets doen.
Ik vind het mooi dat ik die basishouding met de paplepel binnen heb
gekregen en ik heb veel bewondering voor de keuze die mijn ouders
hebben gemaakt om te emigreren. Ze wilden in een vrij land wonen
en hebben er heel bewust voor gekozen om vanuit China naar
Nederland te verhuizen.’
Hui-ling Tigchelaar-Wu, MT-lid Zorgverzekeringen bij VWS.

Waar is Wie-is-wie?
Het Wie-is-wie-overzicht staat niet langer op de website van de
Algemene Bestuursdienst. Deze pagina waarop te zien was wie welke
ABD-functie vervult, kon niet meer worden bijgehouden. Dat had
drie oorzaken: aangescherpte privacy-regels, de uitbreiding van de
Algemene Bestuursdienst en technische beperkingen. Het Wie-is-Wieoverzicht voor de Topmanagementgroep blijft wel beschikbaar.
Wat je nu doet als je op zoek
bent naar de gegevens van
een collega? De contact
gegevens van de ministeries
vind je op Rijksoverheid.nl.
De contactgegevens van rijksambtenaren staan vermeld in
de Rijksadresgids. Deze gids
is alleen te raadplegen door
rijksambtenaren.

18

HET CIJFER 18 bezoekers aan het ABD-symposium
op 13 juni in de Grote Kerk in Den Haag stonden
abusievelijk bij de Nieuwe Kerk. Ze werden snel
doorgeleid, waarna het symposium Leiderschap met
de Maatschappij zo’n 300 ABD’ers telde. Op onze site vind je een
verslag, en achterop dit blad een interview met een bezoeker.

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

tekst Trudy van Dijk
foto Hans Roggen
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Bij: de Inspectie voor het Onderwijs,
Park Voorn 4, Utrecht
Esther Deursen, directeur Toezicht mbo bij OCW:
‘We vergaderen elke week in deze vergader
kamer, ook de werkplek van onze IG, en er hangt
meer kunst. Maar op dit schilderij blijft mijn oog
steeds hangen. Het is vaag en helder tegelijk.
Het kind heeft geen gezicht, maar je voelt sterk
de warmte van de moeder voor haar kind. Samen
lijken ze in de toekomst te kijken. Ik hield me in
mijn vorige werk bezig met het bestrijden van
kindermishandeling en nu met onderwijs, dus
die aspecten raken me.
Sinds kort weet ik dat het kind op het schilderij
Kurt Ikenberg is: een kind dat tijdens de Holocaust
is vermoord en waarvan geen foto’s bestaan.
Dat heeft het schilderij een nog diepere betekenis
gegeven.’
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tekst Gerben Holwerda illustratie Bas van der Schot foto’s Jurgen Huiskes

Als ABD’er moet je kunnen samenwerken met de maatschappij,
de burgers, de media. Oók bij maatschappelijke tegenwind.
Drie ervaringsdeskundigen vertellen hoe zij dit aanpakken.

Co-creatie bij tegenwind

‘Maatschappelijk gedoe is de

“U

hebt uw werk niet goed gedaan.”
Die woorden van een actie
voerder kwamen hard aan bij
Erik Pool, directeur Participatie bij het
ministerie van IenW. ‘Ik stond in een
zaaltje in Zwolle met tachtig actie
voerders tegen vliegveld Lelystad. Een
mevrouw op de eerste rij vroeg mij hoe
lang ik al directeur Participatie was. Ik
antwoordde: sinds 2015. En dat was al
voordat het dossier een probleem werd.
Daarop reageerde zij onmiddellijk met
die woorden, en ze had gelijk. Ik heb

me in die periode existentieel bezonnen
op de kwaliteit van de participatie en
mijn rol daarin.’

Recht doen

‘Een tweede voorbeeld: Onlangs vroegen
we externe relaties om feedback te
geven op het functioneren van IenW als
maatschappelijk partner. Dat werd een
harde spiegel want er werd gezegd: als
het erop aankomt, kan dit departement
niet samenwerken. Een wat grove vereenvoudiging, maar wat veel collega’s

wel herkenden is het volgende: we zijn
best bereid een paar dingen aan te
passen in onze plannen, maar als het
erop aankomt, is het óns plan en
maken we onze eigen afwegingen.
Los van wat we met iedereen besproken
hebben. Dat doet onvoldoende recht
aan de problemen of belangen die zij
op tafel leggen.’

Socrates

Hoe het beter kan? Erik vindt dat we
moeten teruggrijpen op de ideeën van

‘Ik vind maatschappelijke ophef een goed teken’
Ellen Verolme, onderzoeksdirecteur bij de Algemene Rekenkamer
Omdat de Algemene
Rekenkamer een
zelfstandig en
onafhankelijk orgaan
is, hebben zij een
behoorlijk vrije rol.
Ellen: ‘We kiezen
onze eigen
onderzoeken
en schuwen
daarbij niet om
hard te zijn op
de inhoud. In mijn
vak hebben we wel
te maken met
maatschappelijke
tegenwind’, zegt

Ellen, ‘maar voor ons is dat eerder
reden om de zeilen te hijsen. Onze
onderzoeken zijn namelijk regelmatig
ingegeven door problemen die in de
hele samenleving zichtbaar zijn.’
Lastig in Ellens werk is wel dat burgers
vaak hun conclusie al hebben getrokken
voor de Algemene Rekenkamer het
onderzoek is gestart. ‘Het is onze taak
om aan de samenleving te laten zien
wat de feiten zijn. Soms is het lastig om
de tijd te claimen die daarvoor nodig is.
Dat heb ik eerder meegemaakt in mijn
baan als onderzoeksmanager bij de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).
Toen we daar nog moesten besluiten of
we aan het MH17-onderzoek begonnen,

had onderzoekscollectief Bellingcat
al complete dossiers online staan.’
Het recente rapport van de Algemene
Rekenkamer over de gevolgen van
een no-deal-Brexit is een goed
voorbeeld van zo’n maatschappelijk
gedreven onderzoek. ‘Een Brexit op
die manier betekent een miljardenstrop’, zegt Ellen. ‘Dat heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien, dus in
die zin laten wij eigenlijk zelf de wind
stevig waaien. In elk geval vind ik
maatschappelijke ophef een goed
teken. Ik zou minder gelukkig zijn
met totale desinteresse.’
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essentie van je werk’

de Griekse filosoof Socrates. ‘In de
socratische gesprekstechniek, waarin
veel ambtenaren nu getraind worden,
staat de dialoog centraal en niet het
overtuigen of het bereiken van resultaten. Belangrijk, want we moeten leren
om ons doorlopend af te vragen hoe
we zijn omgegaan met onze gesprekspartners. Zijn we respectvol genoeg
geweest? Hebben we werkelijk recht
willen doen aan de ander of waren we
voortdurend bezig met het inpassen
van zijn mening in ons plan? Veel
collega-ABD’ers zullen dit herkennen
als een belangrijke kwestie.’

Burger bestaat niet

Een andere verandering die Erik doorvoert zit ‘m in de manier waarop je je
gesprekspartners selecteert. ‘Een groot
probleem is dat “de burger” natuurlijk
niet bestaat’, zegt Erik. ‘Een ander probleem is dat de mensen die wij tegen-

komen tijdens participatietrajecten
niet helemaal representatief zijn. Want
dat zijn mensen die al over het onderwerp hebben nagedacht, er iets van
vinden, en in staat zijn iets van zich te
laten horen. Meestal in negatieve zin.
Hoe bereik je de mensen die er neutraal
tegenover staan of minder taalvaardig
zijn dan de groep die van zich laat
horen? Een techniek is om aan het
begin van participatieprocessen in
kaart te brengen aan wie je zou moeten
denken in je verdere proces. Zo begin
je een stap eerder dan het bekende
“lijstje van belanghebbenden”.
Je verkent issues volgens de methodiek
van strategisch omgevingsmanagement
en brengt in kaart wie daar betrokkenheid bij hebben. Een voorbeeld: het
luchtvaartdossier kun je ook lezen als
een klimaatdossier. Op die manier krijg
je heel andere stakeholders in beeld
dan wanneer je het in kaart brengt als

‘Bekijk het luchtvaartdossier
eens als klimaatdossier,
zo krijg je heel andere
stakeholders in beeld’
DIRECTEUR PARTICIPATIE, IENW
ERIK POOL
Lees verder →
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een mobiliteitsdossier. Je verkleint de
kans dat je belanghebbenden over het
hoofd ziet en voorkomt onverwachtse
tegenwind.’

moet je zelfs niet uitsluiten dat het
beter is om het project af te blazen.
Want echt samenwerken veronderstelt
het afstaan van macht.’

Macht afstaan

Een goed gesprek

Wanneer je eenmaal in gesprek bent
met de juiste mensen, is er nog iets
anders waar je rekening mee moet
houden en dat is het afstaan van macht.
‘Heel lastig’, erkent Erik, ‘maar idealiter
ga je open het gesprek in. Daarbij moet
je bereid zijn je eigen idee over het project ter discussie te stellen. Uiteindelijk

Het belang van de echte dialoog kan
niet genoeg benadrukt worden, vindt
Erik. ‘Ik heb misschien makkelijk praten
als directeur participatie, omdat het
mijn werk is me af te vragen: lukt het
om goed met elkaar in dialoog te zijn?
Lukt het om recht te doen aan alle
perspectieven? Voor mij is echte parti

cipatie “een goed gesprek”. Mijn advies
is om “maatschappelijk gedoe” tijdens
je project niet te zien als een hinderlijk
obstakel, maar als de essentie van je
werk. Want echt iets toevoegen aan de
maatschappij, dat is toch waarvoor je je
bed uitkomt. En dan gaat je project ook
wel door, zij het misschien een beetje
aangepast – of misschien gaat het een
keer niét door, wie zal het zeggen! Het
is, zeker voor ABD’ers, de kunst om je
werk te doen in een maatschappelijk
veld vol tegengestelde belangen.’

‘Op de avond van zijn aanhouding was er een Facebookpagina aangemaakt met 50.000 likes’
Ferry van Veghel, landelijk coördinerend officier van justitie voor terrorismebestrijding
‘In mijn werk is de maatschappelijke
tegenwind krachtig’, zegt Ferry. Als
landelijk coördinerend officier van
justitie voor terrorismebestrijding
leidt hij namens het Openbaar
Ministerie onder meer de processen
tegen Jihad-verdachten. De afgelopen jaren gaat dat vooral om de
zogeheten Syrië-strijders die terugkeerden naar Nederland of wilden
uitreizen naar Syrië en Irak. 'Nu willen
we dat de Nederlandse Syriëstrijders
die inmiddels in vluchtelingenkampen
in Syrië zitten aan de Nederlandse
autoriteiten worden overgedragen
ter berechting in Nederland’, vertelt
Ferry. ‘Dat willen wij omdat wij
vinden dat mensen die zich schuldig
hebben gemaakt aan ernstige strafbare feiten ook daadwerkelijk
berecht moeten worden als dat kan.
De maatschappelijke teneur is echter:
“laat ze lekker daar blijven, dan
kunnen ze hier in Nederland geen
kwaad doen”, maar dat zou betekenen dat zij dus straffeloos blijven.
Het kabinetstandpunt is inmiddels
ook dat Nederland geen inspanningen
doet om hen actief uit het strijd
gebied terug te halen. Mede daardoor is het tot nog toe niet gelukt een

Syrië-strijder uit de vluchtelingen
kampen terug naar Nederland te halen
en te berechten. In die zin roeien wij
dus een beetje tegen de stroom in.’
Een ander voorbeeld van maatschappelijke tegenwind betreft de zaak tegen
Jitse A., de Fries die zich aansloot bij de
Koerden en tegen IS vocht in Syrië.
Ferry: ‘Omdat hij de goede kant koos
vonden veel Nederlanders dat hij een
medaille verdiende in plaats van
berechting. Het OM dacht daar anders
over: het is niet toegestaan om je op
eigen houtje te mengen in een
gewapende strijd. We hebben hem dus
wél aangehouden, uiteindelijk is de
strafzaak geseponeerd wegens gebrek
aan bewijs. Op de avond van zijn aanhouding was er een Facebook-pagina
voor A. aangemaakt met 50.000 likes.
Dat geeft wel ook wel aan hoe de
maatschappij erover dacht. Met deze
rechtszaak maakte het OM zich niet
populair, maar het was naar mijn mening
het enige juiste wat wij konden doen.’
Ook voor het OM is de dialoog met de
samenleving belangrijk, maar tegelijker
tijd moet het OM zich baseren op de wet.
Hoe gaat Ferry daarmee om? ‘In mijn
beroep is het nog redelijk eenvoudig om
op de publieke opinie te reageren: ik sta

voor de rechtstatelijke positie van
het OM. Dat is soms geen populair
standpunt, maar ik houd daaraan
vast. Het enige dat ik kan proberen te
doen is zo goed mogelijk uitleggen
waarom wij doen wat wij doen. Dat
doe ik dan ook regelmatig tijdens
praatprogramma’s en discussie
avonden. Het OM heeft de maatschappelijke opinie soms niet mee,
maar ik blijf erbij dat de Syriëstrijders
voor berechting aan Nederland
moeten worden overgedragen. Ik snap de angst
van mensen voor de
teruggekeerde strijders,
aan de andere kant is het
een van de hoekstenen
van onze samenleving
dat je voor misdaden
berecht wordt. Ik
wil niet meewerken aan het
opzij zetten
daarvan, omdat
wij dan onze eigen
waarden en
normen opzij zetten en dat is precies
wat terroristen
beogen.’

tekst Willem Fledderus
foto Jurgen Huiskes

Boegbeeld

BOEGBEELD

‘Ons driekoppige college vormt het
boegbeeld van de Algemene Reken
kamer. Je zult mij niet snel in de media
zien. Maar als secretaris ben ik natuurlijk wel de werkgever van al onze
medewerkers en de verbindende
schakel tussen de Algemene Reken
kamer en de SG’s van de departementen. In die zin ben ik intern en extern
wel het boegbeeld.’

REKENEN

‘Rekenkamer is eigenlijk niet zo’n
goede naam voor wat wij hier doen.
Rekenen is slechts een deel van ons
werk. Eigenlijk gaat het meer over
“rekenschap afleggen”. We controleren
of de overheid het geld volgens de
regels uitgeeft, of de ministeries hun
organisatie goed op orde hebben en of
het beleid de samenleving oplevert wat
haar is beloofd. Op de derde woensdag
in mei – verantwoordingsdag –
publiceert de Algemene Rekenkamer
haar oordeel over de jaarverslagen
van de departementen.’

TE ZAKELIJK

abdblad no.2/2019

‘Nadat ik in 1988 was afgestudeerd als
econoom, begon ik bij een commer
cieel beleidsonderzoeksbureau. Daar
noemde mijn baas me “de ambtenaar”,
omdat ik meer transparantie en zorgvuldigheid wilde in bijvoorbeeld het
personeelsbeleid. Hier bij de Algemene
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Cornelis van der Werf was vier jaar lang onderzoeksdirec
teur bij de Algemene Rekenkamer. Sinds een jaar is hij
secretaris en daarmee (mede)boegbeeld van dit hoge
college van staat. Hoe ervaart hij dat?

Rekenkamer vinden ze me juist soms
iets te zakelijk. Geregeld stoor ik me
aan uitgebreide en langdurige proce
dures rond inhuur, inkoop en het
aannemen van personeel waar we ons
aan moeten houden.’

UITDAGING

‘Er is de laatste jaren veel veranderd bij
de Rekenkamer. In 2017 vond een fikse
reorganisatie plaats. We moesten meer
dan tien procent van onze capaciteit
en een aanzienlijk budget inleveren.
Nu groeien we weer. Met nieuwe
mensen, zowel vers van de universiteit,
als met ervaring bij andere organisaties.
Het is de uitdaging om de vernieuwde
organisatie wendbaarder te maken en
mee te laten gaan met de dynamiek
van de samenleving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat we vaker seminars en
hackathons organiseren. Daarnaast
hebben we onze interne processen
zakelijker ingericht. We bepalen onze
eigen agenda en stellen ons vooraf de
vragen: welke projecten doen we en
hoeveel tijd gaan we eraan besteden?
Zeer grondig onderzoek is onze traditie,
maar soms is het spreekwoordelijke
derde cijfer achter de komma niet zo
van belang. We streven steeds vaker
naar een heldere, beknopte scope en
een kortere doorlooptijd van een
onderzoek. Natuurlijk zonder aan
kwaliteit in te leveren.’

VALKUIL

‘Medewerkers geef ik graag vertrouwen
en de gelegenheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen. En ze moeten de
ruimte voelen om fouten te mogen
maken. Dat klinkt wat tegenstrijdig,
omdat onze eindproducten foutloos
moeten zijn. Maar we hebben interne
procedures voor kwaliteitsbewaking
waarmee we dat ondervangen. Ik vind
dat je elkaar op een positieve manier
moet kunnen aanspreken en bevragen.
Mijn eigen valkuil? Ik vind dat onze
organisatieverandering soms niet snel
genoeg gaat en dan loop ik misschien
wel eens te ver voor de troepen uit.’

MEDIA-AANDACHT

‘Economie, politieke context en leiding
geven: in deze functie komen voor mij
veel interessante aspecten bij elkaar.
En af en toe halen we met een rapport
het achtuurjournaal, zoals recent met
ons onderzoek naar de informatie
beveiliging van de waterwerken van
Rijkswaterstaat. Al is media-aandacht
zeker niet een doel op zich. Het gaat
mij erom de overheid te helpen beter
te worden en het vertrouwen van de
burger in de politiek te vergroten.
Gelukkig houd ik daarnaast nog tijd
genoeg over om eens per week te
squashen en af en toe samen met
mijn gezin in ons bootje door de Leidse
grachten te varen.’
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tekst Trudy van Dijk
foto's Jurgen Huiskes

Publieke waarde creëren:

Opgavegericht werken. Dat we het moeten doen is duidelijk, hoe is een
heel ander verhaal. De Public-value-theorie van Harvard-professor
Mark Moore biedt handvatten.

D

e theorie van Mark Moore in een notendop? De drie
strategische pijlers Publieke toegevoegde waarde,
Legitimiteit & ondersteuning en Operationele
capaciteit moeten met elkaar in evenwicht zijn. Je moet met
andere woorden duidelijk voor ogen hebben welke maatschappelijke meerwaarde je wilt creëren, steun hebben vanuit
wet- en regelgeving en voldoende capaciteit mobiliseren om
te kunnen waarmaken wat je wilt bereiken. Simpel? Verre
van. Te beginnen is het knap lastig om vast te stellen wat je
nu eigenlijk wilt bereiken. Als het om de aanpak van huiselijk
geweld gaat, zijn wij bijvoorbeeld gewend ons doelgericht
bezig te houden met vrouwen te beschermen tegen mishandeling. Moore is van een bredere focus: ‘Wat moeten we
doen als we families willen beschermen? Je kunt je er
bijvoorbeeld ook op concentreren de privérelaties tussen
mannen en vrouwen te verbeteren.’

Burgers betrekken

De New-public-managementbeweging uit de jaren tachtig
spoorde overheidsmanagers aan de burger als klant te zien.
Dat is volgens Moore verkeerd. 'Het gaat er niet om dat

burgers blij zijn met wat de overheid hun als individu biedt,
maar dat ze eerlijk en billijk behandeld worden en dat ze
krijgen wat rechtmatig is. Het doel van de overheid is niet om
een individu blij te maken, maar om via een democratisch
proces toegevoegde waarde voor de maatschappij te creëren.’
De burger kan wat hem betreft wel een zetje gebruiken.
‘Ambtenaren moeten de burger helpen om meer in het
algemeen belang te denken: aan welke sociaal gewenste
uitkomsten hebben we allemaal wat? Dat betekent in
Nederland onder meer dat de burgers het belang van
polderen weer in moeten zien.’

Goed gesocialiseerd

Moore verzorgde in mei verschillende masterclasses voor
Bureau ABD en de ministeries JenV en BZK. Wat is zijn indruk
van de Nederlandse topambtenaren? Kunnen wij het:
publieke toegevoegde waarde creëren? ‘Mijn algemene
indruk is dat veel ABD’ers hier al mee bezig zijn. De vraag is
nu, wie ze mee krijgen. Het grote voordeel van Nederland ten
opzichte van andere landen is dat je hier burgers hebt die al
vanuit een breder perspectief denken.’ Waarom hij dat denkt?
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De burger is je klant niet
‘Ik doe vaak een oefening tijdens mijn masterclasses waarbij
drie individuen zich elk in hun eigen rol moeten inleven:
die van crimineel, die van belastingbetaler en die van politieagent op een bureau. Nederlanders breekt het zweet uit als ze
zich strikt aan hun eigen rol moeten houden. De criminelen
vinden het redelijk dat ze een straf moeten krijgen en de
belastingbetaler vindt het logisch dat hij meebetaalt aan
goede voorzieningen op het politiebureau.’ Lachend: ‘jullie
zijn goed gesocialiseerd. Bij een Amerikaan breekt hem juist
het zweet uit als hij zich moet inleven in een andere rol.’

Verbeelding en lef

Moore gaat al heel wat jaren mee. Zijn eerste boek over het
creëren van publieke toegevoegde waarde verscheen in 1995.
Wat is het beste voorbeeld dat hij sindsdien is tegengekomen?
‘Er is geen beste voorbeeld. Maar de manier waarop de politie
chef van Baltimore zijn politiebureau omvormde, nadat hij te
maken kreeg met twee moorden in zijn district is wel heel
aansprekend. Deze chef kreeg een zak geld om orde op zaken
te stellen, maar kwam er al snel achter dat dit niet nodig was.
Het politiebureau liep al op rolletjes. Hij besloot het geld te

‘Ambtenaren moeten de burger
helpen om meer in het algemeen
belang te denken’
gebruiken om het echte probleem aan te pakken: het gevoel
van onveiligheid dat burgers hadden. Nu richt het politie
bureau zich, samen met de gemeenschap, op de aanpak van
bredere onderliggende problemen. Die omvorming vroeg
verbeelding, toewijding, goed management en lef.’
Het overal ter wereld helpen van topambtenaren met het
creëren van publieke toegevoegde is zijn levenswerk geworden.
‘Ik wil ze helpen hun werk met meer zelfvertrouwen en spirit
te doen. ABD’ers hebben een enorm moeilijke baan en worden
in mijn ogen ondergewaardeerd. Zeker in deze tijd zijn er
bovendien behoorlijk wat problemen in de publieke sector
die ontzettend moeilijk op te lossen zijn.’ Hoewel hij inmiddels
72 jaar is, is hij dan ook niet van plan met zijn werk te stoppen.

Barbara Perels-Verbeek
Afdelingshoofd Integrale
Veiligheid bij JenV

‘Contact met burgers
zorgt ook voor
zingeving in je werk’
‘De buitenwereld verandert en wij moeten
als overheid mee veranderen. Het directoraatgeneraal Rechtspleging en Rechtshandhaving
zet daarom stappen op het gebied van ont
wikkelen, mobiliteit, cultuur en de aanpak
van ziekteverzuim en, net zoals de andere
ministeries, opgavegericht werken. De Publicvalue theorie van Moore kan daarbij helpen.
Zijn strategische pijlers maken ook onderdeel
uit van ons strategisch ontwikkelprogramma
JenV verandert. Moore leert je vanuit andere
waarden naar een probleem te kijken, zodat je
aanpak verandert. Dat heeft me wel aan het
denken gezet over de discussie rond het wel of
niet bewapenen van buitengewoon opsporings
ambtenaren (BOA’s). De BOA’s voelen zich
niet gehoord en gezien in deze institutionele
discussie. En de vraag wat de maatschappij
nodig heeft, staat er nog verder vanaf. Ook
realiseerde ik me dat het belang van in contact
komen met burgers ook erg raakt aan zingeving vinden in je werk. Bij het ministerie zetten
we ons in voor een veiliger Nederland, maar
“het echte werk” wordt op straat gedaan.
Het is fijn om door als ambtenaar met burgers
te praten en de onbevangen vraag te stellen
“wat kan ik voor jou betekenen”, dat tastbaarder
te maken.’
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openhartige
antwoorden
Pieter Hasekamp (53)
Directeur-generaal
Fiscale Zaken bij Financiën

abdblad no.2/2019

tekst Trudy van Dijk
foto Jurgen Huiskes

1.

Wat is je devies?
‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik
denk dat ik het wel kan. De gevleugelde
uitspraak van Pippi Langkous. Ik ben
een optimist en houd ervan nieuwe
dingen uit te proberen en het roer zo
nu en dan om te gooien. Ik heb er altijd
een redelijk vertrouwen in dat het wel
goed gaat komen. Ook bij mijn medewerkers. Ik geef veel ruimte.’

2.

Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Dat je zelf verantwoordelijk bent voor
je geluk. Ik kom uit een klassiek intellectueel nest uit Oegstgeest. Mijn vader
werkte aan de universiteit als docent
geschiedenis en mijn moeder was
wiskundelerares. Ik was negen jaar oud
toen ze overleed, daarna ben ik een
tijdje door mijn oma opgevoed. Zij had
in de oorlog in een Jappenkamp
gezeten en had een enorm doorzettings
vermogen. Dat heeft ze doorgegeven.’

3.

Wat was het grootste dilemma waar
je de afgelopen twee jaar mee te
maken had?
‘De brug slaan tussen beleid en uitvoering blijft een dilemma. De Belastingdienst staat al enige tijd onder druk.
Het politieke landschap is versplinterd,
beleid is kortcyclisch en de verwachtingen van de burger nemen toe. Tegelijkertijd neemt het vermogen om daaraan te
voldoen af. Onder meer door verouderde
ict-systemen en vacaturestops in het verleden. Gelukkig mag de Belastingdienst
nu weer nieuwe mensen aannemen. Wat
ook meespeelt is dat verwachtingen om
iets snel aan te passen soms onrealistisch
zijn. Een op het oog simpele vraag kan in
de praktijk betekenen dat een burger
voortaan veertig formulieren moet gaan
invullen. Daarom moet je vooraf nadenken over ongewenste gevolgen van een
verandering. Grote fiscale aanpassingen
gaan vrijwel altijd gepaard met forse
inkomenseffecten.’

4.

Je woonde vier jaar in Italië vanwege
je promotieonderzoek?
‘Toen ik mijn universitaire studie
afrondde was ik 23 jaar. Ik wilde nog wel

wat anders doen voor ik zou gaan
werken. Ik was op de middelbare
school op Romereis geweest en kende
Italië ook van vakanties. Het levens
gevoel, het eten en de cultuur spraken
me erg aan. Via Nuffic (de Nederlandse
organisatie voor internationalisering
van onderwijs) kwam ik in Florence
terecht aan het Europees Universitair
Instituut. Die periode heeft mijn blik
enorm verbreed. Wat je in Nederland
normaal vindt, is in een ander land niet
altijd vanzelfsprekend en andersom.
In Italië is bijvoorbeeld veel sprake
van bureaucratie en zijn informele
contacten belangrijker dan bij ons.
Ik had in Florence ook mijn eerste
ervaring met de zwartepietdiscussie.
Daar bleken mijn buitenlandse medestudenten toch heel anders tegenaan
te kijken dan toen in Nederland het
geval was.’

‘Hoeveel mensen
ken ik met een
bijstanduitkering?’
5.

Je onderzocht destijds de invloed
van gedragspatronen op economisch
beleid?
‘We gaan ervan uit dat burgers rationele
beslissingen nemen. Maar je moet ook
rekeninghouden met ingesleten gedrag
waardoor mensen vaak anders reageren
dan je verwacht. Ik toonde met mijn
onderzoek aan dat bepaald beleid daardoor in het ene land wel werkt en het
andere niet. Gedragspatronen spelen
ook in economisch beleid in Nederland
een grote rol. Beleid pakt soms niet
goed uit doordat beleidsmakers te veel
hun eigen omgeving als uitgangspunt
hanteren. Ze blijven te veel in hun eigen
bubbel hangen. Neem de toeslagen.
Mensen blijken niet goed in staat om
alle benodigde informatie actief door
te geven en worden geconfronteerd
met terugbetalingen die ze onnodig in
de schulden kunnen brengen.’
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6.

Wat doe je om je eigen bubbel door
te prikken?
‘Te weinig. Het is niet zo makkelijk uit
mijn eigen Haagse bubbel – wit, man,
hoogopgeleid, etcetera – te ontsnappen. Hoeveel mensen ken ik met een
bijstanduitkering? Het enige wat ik kan
doen is me er bewust van zijn dat ik met
mijn collega’s in een weinig diverse
omgeving werk. Daar besteden we
bijvoorbeeld aandacht aan bij team
sessies, en iedereen die selectiegesprekken voert krijgt nu een unconscious-biastraining. Meer diversiteit – en dan heb
ik het ook over andere meningen en
competenties – is een belangrijk onderdeel van ons wervingsbeleid.’

7.

Wat is je achilleshiel?
‘Mijn zwakke punt is ongeduld en mijn
allergie is “gezeur”. Als mensen klagen
over dingen die ik niet belangrijk vind,
is mijn eerste reactie: grrr. Inmiddels
heb ik wel geleerd dat het belangrijk is
te kijken wat er achter dat “gezeur” zit.
Waarom maken deze mensen zich druk?
En waarom roept dat bij mij eigenlijk
irritatie op? Ik heb een tijdlang mensen
gecoacht via Intercoach, en daar leer je
vooral ook veel over jezelf.’

8.

Naast wie zou je weleens in het
vliegtuig willen zitten?
‘Ik zou liever eens een dag meekijken
in de keuken van een sterrenkok. In het
restaurant van Sergio Herman bijvoorbeeld. Hoe zorgt hij ervoor dat de hele
organisatie opgelijnd staat om elke
dag opnieuw een ultieme ervaring te
creëren? Ik ben zelf geen perfectionist
en juist daarom fascineert het me als
mensen, alleen of met een heel team,
ergens helemaal voor kunnen gaan.
Ik eet ook graag in sterrenrestaurants,
trouwens. Maar het allerlekkerst is om
met mijn gezin een perfect klaargemaakt
bord pasta te eten, met een goed glas
wijn erbij, op een zonnig terras in Italië.’
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tekst Jeannine Westenberg
foto Jurgen Huiskes

loopbaanontwikkeling

Loopbaan stap

‘In deze nieuwe job kan ik doorgroeien
en mijn leiderschapsvaardigheden
verder ontwikkelen. Een kans die
goed aansluit op het managementdevelopment-programma van VWS,
SZW en OCW dat ik eerder volgde.
Er is bovendien nog veel werk aan de
winkel als het gaat om gelijke rechten,
kansen en vrijheden van vrouwen en
LHBTI-personen. Daar wil ik graag
voor knokken.
De urgentie is groot. Dat blijkt ook
uit de vele ontmoetingen die ik de
afgelopen maanden had, onder meer
met jongeren op roc Nijmegen,
verschillende vluchtelingen en leden
van migrantenorganisaties, kerk
gemeenschappen en vrouwenrechtenorganisaties. Ze vertelden over hun
ambities voor de toekomst en wat
daarvoor nodig is, ook vanuit de
(Rijks)overheid. Ook deelden ze hun
ervaringen met pesten, uitsluiting en
eenzaamheid en de worsteling die
daarmee gepaard gaat. Ingrijpende
verhalen die ook mij raakten. Ik vond
hun openheid bijzonder.

ELMER BURKE
VAN
PROJECTLEIDER FLEXIBELE OPVANG EN
COÖRDINATOR BIJ HET PROGRAMMA
VROEGE INTEGRATIE EN PARTICIPATIE
BIJ HET COA

NAAR
MT-LID EN PLAATSVERVANGEND
DIRECTEUR EMANCIPATIE VAN OCW

Deze praktijkvoorbeelden geven de
onderzoekscijfers een gezicht en
helpen mij weer om het thema
Emancipatie op de agenda’s te krijgen.
Bij stakeholders en ook in Den Haag
bij de collega’s van andere departementen. Dat is mijn taak, ik wil dat
een betere positie van vrouwen en
LHBTI-personen onze gezamenlijke
prioriteit wordt. Het is een van de
centrale opgaves waar we binnen
onze directie met een bevlogen groep
collega’s dagelijks hard aan werken.
Voordeel is dat we een klein MT
hebben; ik krijg veel ruimte en kansen
om ervaring op te doen en vlieguren
te maken. Dat vind ik prettig: het past
goed bij mijn leerstijl en ontwikkelingsfase. Overigens moet je hier niet
alleen voor Emancipatie willen knokken, het gaat vooral ook om de vraag
of je bereid bent je te verplaatsen in
“de ander”. Pas dan leer je begrijpen
wat de ander beweegt of tegenhoudt,
en kun je vanuit gezamenlijkheid
werken aan oplossingen.’

PER
1 JANUARI 2019

Wisselingen in de TMG
Bezoek voor het overzicht van de meest recente benoemingen www.algemenebestuursdienst.nl
BZK

SZW

BZK

NATO

BZ

BZ

BZK

DICK HEERSCHOP
Functie: consultant
ABDTOPConsult
Per: 1 juni 2019
Was: lid van de
korpsleiding/Chief
Information Officer bij
de Politie

CARSTEN HERSTEL
Functie: directeurgeneraal Sociale
Zekerheid en Integratie
Per: 1 juni 2019
Was: directeur Sanctietoepassing en Jeugd,
tevens plv. directeurgeneraal Politie, Straffen
en Beschermen bij JenV

JOSÉ LAZEROMS
Functie: consultant
ABDTOPConsult
Per: 1 september 2019
Was: lid van de Raad van
Bestuur van het UWV

HANS LEIJTENS
Functie: voorzitter van
de International Board
of Auditors for NATO
Per: 1 augustus 2019
Was: lid van de
International Board of
Auditors for NATO

THIJS VAN DER
PLAS
Functie: directeurgeneraal Politieke Zaken
Per: medio 2019
Was: directeur-generaal
Europese Samenwerking
bij BZ

KITTY VAN DER
HEIJDEN
Functie: directeurgeneraal Europese
Samenwerking
Per: 1 augustus 2019
Was: vice president,
directeur Afrika en
Europa bij het World
Resources Institute

MARK FREQUIN
Functie: buitengewoon
adviseur
Per: 1 september 2019
Was: directeur-generaal
Mobiliteit bij IenW
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer Rob Huijser.
Was: directeur Luchtvaart bij het ministerie van IenW.
Is sinds 1 april: directeur Europese en Internationale
Aangelegenheden bij JenV.

loopbaanontwikkeling

Waarom juist deze transfer?
‘Ik wilde graag mijn blik verbreden. Zes jaar was ik directeur
Luchtvaart bij IenW en daarvoor vijf jaar directeur Maritieme
Zaken bij hetzelfde ministerie. Een verandering van werk
omgeving, rol en taken houden je fris en scherp. Tegelijkertijd
vind ik het internationale werk erg aantrekkelijk, en uiteraard
de vele onderwerpen: anti-terrorisme, migratie, zware criminaliteitsbestrijding, cyber-security noem maar op. Het zijn
allemaal zaken die Nederland niet in z’n eentje kan oplossen.’
Wat vind je zo aantrekkelijk aan het internationale aspect?
‘Het samenwerken met collega’s uit het buitenland vind ik
dynamisch, boeiend en leerzaam. Als directeur Luchtvaart was
ik ook vaak op pad, bijvoorbeeld over internationale wet- en
regelgeving. Mensen uit andere culturen houden je als het ware
steeds een spiegel voor. Wij Nederlanders, waaronder ook ikzelf,
zijn doorgaans vrij direct en efficiency vinden we belangrijk.
Soms kom je echter sneller ergens als je eerst eens luistert, niet
direct to-the-point komt en dus wat geduldiger opereert.’

Wat moet je voor deze functie in huis hebben?
‘Een brede interesse, snel kunnen schakelen en verbindingen
leggen om maar iets te noemen. Maar bovenal samenwerken;
niet alleen intern of in Den Haag, maar ook met buitenlandse
collega’s. Denk aan het sluiten van nieuwe coalities na de Brexit
of bij het bewaken van de Rule of Law die in Europa onder druk
staat. Uiteraard is het kunnen onderhandelen een must. Je krijgt
regelmatig te maken met complexe besluitvormingstrajecten en
tegengestelde belangen. Tijdens mijn vorige baan speelde dat
uiteraard ook, denk aan de opening van Lelystad Airport of de
groei van Schiphol. Wat ik ervan heb opgestoken? Veel, maar
vooral dat goed luisteren en helder communiceren belangrijk
zijn gedurende het hele proces.’

tekst Jeannine Westenberg foto Jurgen Huiskes

Wat zijn de grootste verschillen met je vorige baan?
‘Bij IenW was ik verantwoordelijk voor één beleidsterrein.
Nu houd ik me bezig met een veelheid aan internationale
onderwerpen en richt ik me samen met de beleidsdirecties op
een succesvol internationaal JenV-beleid. Het gaat ook om het
leggen van verbindingen en het bredere langere termijn belang.
Ik zie het bovendien als mijn taak om de internationale strategie
van JenV mee te helpen ontwikkelen en regie te voeren op
brede dossiers. Zoals bijvoorbeeld over de Caribische landen
van het Koninkrijk’.
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tekst Trudy van Dijk foto Jurgen Huiskes

loopbaanontwikkeling

‘Goed luisteren vind ik
belangrijk: Waar wil
iemand heen en waar
zit de liefde?’

Het Rijk

IN

GABRIËLLE VAN ZOEREN (48) Was: programma
coördinator van de stad Antwerpen. Is nu: afdelingsmanager
Internationaal Innoveren bij RVO.nl

‘I

k ben een ontginner. Ik kan goed
vooruitkijken en zie snel waar risico’s
en kansen liggen. Daarnaast heb ik de
Nederlandse eigenschap om een creatieve
draai aan zaken te geven. Voor de stad
Antwerpen bracht ik binnen het project
Circular South bijvoorbeeld de clusters energie,
afval, water en materialen bij elkaar en
zorgde ervoor dat ze gingen samenwerken.
Dat leverde nieuwe inzichten op, maakte
duurzaamheid tastbaarder voor de bewoners
van de wijk Antwerpen Zuid en leverde veel
data op voor toekomstige projecten.
Mijn nieuwe baan bij RVO staat verder van
de praktijk en geeft me de kans om me nog
meer op de grote lijnen te richten.
In Antwerpen was ik soms de enige met
bepaalde kennis en hield ik me ook veel
bezig met risicomanagement. Bij RVO kan

ik sparren met de 85 specialisten op deze
afdeling. Ik ben hier verantwoordelijk voor
het versterken van de relaties met Brussel en
het verder verankeren van de rol van RVO.
In de maand dat hier nu zit heb ik vooral
geprobeerd om te ontdekken wat het DNA
is van de afdeling. Mijn eerste indruk is dat
men hier ongelooflijk goede voelsprieten
heeft, erg pro-actief is en maatwerk biedt.
Hier werken veel go getters die soms wat te
veel op hun bordje nemen. Aan mij de taak
medewerkers te helpen keuzes te maken:
wat doe je wel, wat doe je niet? Ik ben erg
resultaatgericht en tegelijkertijd een sociale
manager. Ik gooi geen dingen over de
schutting en zet me ervoor in dat mensen
graag naar hun werk gaan. Dat betekent
goed luisteren. Waar wil iemand heen en
waar zit de liefde? Ik voer momenteel heel
veel gesprekken om daarachter te komen.’

abdblad no.2/2019

Tekst Willem Fledderus

Lezen,
leren &
luisteren

Conny Olde Olthof | hoofd unit International Affairs bij SZW
Conny: ‘Tijdens het webinar, dat de Nederlandse ambassadeur in Ankara, Marjanne de
Kwaasteniet, verzorgde kon je reageren op
stellingen en vragen stellen. Ik schreef me
ervoor in omdat ik van iemand ter plaatse
meer duidelijkheid wilde over de wederzijdse
betrekkingen. Mijn betrokkenheid bij Turkije
is dat we als SZW graag willen weten of aanvragers van een uitkering vermogen hebben
in Turkije en daarom onterecht een uitkering
hebben ontvangen. Een onderzoek dat we
overigens in meer landen uitvoeren. Tot voor
kort liep dat traject in de uitvoering soepel,
nu merk ik dat er van hogerhand wat op de
rem wordt getrapt. Zeker nadat de Turkse
parlementariër Mustafa Yeneroglu verklaarde
dat dergelijke onderzoeken illegaal zijn.

We willen daar graag nadere afspraken
over maken met Turkije. De ambassadeur
adviseerde om de oude gevallen te laten
rusten en alleen gegevens van de huidige
cases te vragen. Een tip voor een gulden
middenweg die we in ons achterhoofd
houden bij de voorbereiding van ons bezoek
aan Ankara komend najaar. Hoe mijn eigen
ervaring met Turkije is? Heel positief.
Mijn partner en ik maakten in 2008 per
camper (uit 1953) een reis door Oost-Turkije.
De camper begaf het nabij de Syrische grens.
Omdat het ramadan was moesten we twee
weken op een onderdeel wachten. In die
periode zijn we heel gastvrij ontvangen en
geholpen door de plaatselijke bevolking.’

loopbaanontwikkeling

Webinar:
Turkije en Nederland,
never a dull moment.

15

Een bijzondere klus
NAAM: Titus Heemskerk FUNCTIE: Programmamanager Scheiden
zonder schade (JenV, VWS en VNG) VIA: ABD Interim

oe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen
minder last ondervinden van een echtscheiding,
vooral bij de beruchte “vechtscheiding”?
Over die vraag buigt het programma Scheiden zonder schade
zich. Mijn opdracht was het om de Agenda Scheiden
zonder schade om te zetten in een uitvoeringsprogramma.
Die opdracht is in mei afgerond.’

Hoe heb jij het traject ervaren?

‘Als heel leerzaam. Het is een niet-klassieke aanpak,
er waren nog geen bestaande werkverbanden, dus dat
hebben we op moeten bouwen. Het bevestigde mij in
mijn idee dat ik goed ben in het creëren van nieuwe
aanpakken, ook al brengen die veel onzekerheden.
En ik heb veel geleerd over hoe je bottom-up samenwerkt en co-creatie tot stand brengt. Dat had ik nog niet
eerder zo intensief gedaan. Na 12,5 jaar bij OCW was het
bovendien goed om me onder te dompelen in een heel
nieuwe wereld. Aan die verbreding was ik erg toe.’

Met wie deed je die co-creatie?

‘Het programma brengt veel mensen samen, omdat bij
een scheiding veel partijen zijn betrokken: rechtspraak,

kinderbescherming, gemeente, advocatuur, mediators,
jeugdhulp. Juist vanwege deze complexiteit is voor een
bottom-up aanpak gekozen. We moesten samen
uitvoering geven aan oplossingen uit de Agenda om een
conflictscheiding te voorkomen. Zo’n oplossing is een
gemeentelijk scheidingsloket of bijvoorbeeld het aanpassen van de scheidingsprocedure. Wat ik als lastig heb
ervaren, is dat de Agenda al veel richting geeft, terwijl
professionals zelf die oplossingen willen bedenken.
Het is niet makkelijk een goede balans vinden tussen
loslaten en vertrouwen aan de ene kant, en aan de
andere kant de politiek in positie houden.’

En nu?

‘Mijn opdracht heb ik, geïnspireerd door de ABDmasterclass Impact via je netwerk, zelf gevonden.
Ook mijn volgende klus heb ik zelf gevonden, ditmaal
via een van de collega’s uit het Kandidatenprogramma
waaraan ik deelneem. Ik ben vanaf 1 juni aan de slag
als procesregisseur voor de SG’s van EZK en BZK, om
hen te helpen de uitvoering rond de gevolgen van de
aardbevingen in Groningen op orde te brengen.’

tekst Gerben Holwerda foto Jurgen Huiskes

‘H

‘En de kinderen dan?’

ERIK DEN
HOEDT
‘Ik ben 35 jaar en ik ben muzikant.’ Zo zou
Erik den Hoedt (59), sinds acht jaar directeur
Dienst Publiek en Communicatie bij AZ, zichzelf pitchen voor een jury van een talentenshow voor leiderschap. ‘Samen muziek
maken is een mooie metafoor voor samenwerken: je moet kunnen luisteren, maat en
toon houden en de ander de ruimte kunnen
geven. En mijn emotionele leeftijd is 35 jaar.’
Hij beantwoordt daarmee de vraag die Koen
Marichal, workshopleider van So you think you
can lead, de zaal voorlegde. Marichal besprak
vervolgens aan de hand van 19 kaarten met
de zaal de belangrijkste eigenschappen van
publieke leiders. Den Hoedt licht toe: ‘Bij
leiderschap draait het uiteindelijk om wie je
bent. Hoewel ik persoonlijk vind dat we zeker
het belang van goed management niet moeten
onderschatten. Om in voetbaltermen te
spreken: een goede manager zorgt dat de verdediging op orde is en een goede leider maakt
van een goed team een uitstekend team.’
‘Het was een prikkelende bijeenkomst die
stemde tot reflectie’, zegt hij over het ABDsymposium. ‘Het heeft me aan het denken
gezet of mijn medewerkers mij als leider op
dezelfde manier beoordelen als ik mezelf
beoordeel. Draag ik voldoende uit wie ik als
leider ben?’

tekst Trudy van Dijk foto Jurgen Huiskes

ABD-symposium Leiderschap
met de maatschappij, Grote Kerk
Den Haag, 13 juni,16:30 uur

