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Manon Leijten (ML), SG Financiën, en 
Gerard van der Steenhoven (GvS) 
Hoofddirecteur KNMI bezochten  

29 augustus de TMG-dag.

Wat verraste je?
GvS: ‘De presentatie over quantum compu-

ting. Dat is een belangrijke ontwikkeling, 
die ik als natuurkundige ook wel ken, maar 
hier niet verwacht had. De enorme reken-

kracht die quantum computing mogelijk zal 
maken, gaat op veel terreinen een impact 

hebben. Overal waar lokale (artificiële) 
intelligentie een rol kan spelen – en ik denk 

daarbij zeker ook aan hoogwaardige 
weersverwachtingen – zal dit onderwerp 

aan de orde komen.’ 
ML: ‘Dat geldt ook voor mij. Het onderwerp 

is super interessant en Ronald Hanson, 
hoogleraar Quantumfysica, legde het 
begrijpelijk uit. Met het voorbeeld van 

labyrinten viel het kwartje.’ 

Wat viel tegen?
ML: ‘Dat ik eerder weg moest.’

GvS: ‘De parallelsessies. De opkomst was 
laag en de presentaties waren wat  

dominant, waardoor het gesprek minder 
goed op gang kwam.’

Wat neem je ervan mee?
GvS: ‘Het antwoord van Constantijn van 
Oranje op de vraag wat de belangrijkste 

maatregel is om ondernemerschap te 
stimuleren: onderwijs. Daar was hij zeer 
stellig in, en het versterkte mijn beeld dat 

we het belang van nieuwe en vernieuwende 
competenties vaak onderschatten.’ 

ML: ‘In deze tijd van enorme snelle en 
verstrekkende veranderingen is het belang-

rijk dat we als overheid wendbaarder  
worden, de tijd nemen om uit te stijgen 

boven het hier en nu en – wat mij betreft 
het allerbelangrijkst – samenwerken  

binnen en buiten de overheid.’
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DE INSPIRATIE VAN BRIGITTE ZONNEVELD 

‘De verbondenheid van familie’
‘Ik kom uit een heel hechte familie en ga nog altijd elk jaar op vakantie 
met mijn neven en nichten, en onze gezinnen. Precies zoals wij  
dat vroeger met onze ouders deden. Om het jaar is er daarnaast een 
familieweekend waar zo’n zeventig mensen komen. Die verbonden
heid voel ik ook met mijn team. Wij zijn dan wel geen familie, maar 
zien elkaar wel elke dag. Dan is het toch belangrijk om lief en leed 
met elkaar te delen? Natuurlijk heb ook ik een drive om resultaten te 
behalen, maar ik doe dat door mensgericht te zijn en altijd in gesprek 
te blijven. Als mensen blij zijn en zich veilig voelen, dan komen de 
resultaten en de kwaliteit vanzelf.’

Brigitte Zonneveld, MT-lid en plv. directeur van de directie Patiënt en Zorg-
ordening bij 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

HET CIJFER Het SG-overleg heeft onlangs de nieuwe 
groep van in totaal 23 TMG-potentials vastgesteld. 
In september beginnen de volgende ABD’ers aan 
het TMG Talent Ontwikkelprogramma (TMG TOP): 
Marije Beens, Nathalie van Berkel, Eric Bezem, 

Abdeluheb Choho, Annemieke van Dam, Michel Heijdra, Carsten 
Herstel, Coen Hogendoorn, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan, Christa 
Klijn, Mohamed el Mokaddem, Ernst-Paul Nas, Abigail Norville,  
Emine Özyenici, Sjoerd Repping, Afke van Rijn, Jaap Slootmaker,  
Hester Somsen, Birgitta Tazelaar, Aart van der Vlist, Inge Vossenaar, 
Jasper Wesseling en Birgitta Westgren.
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COLOFON

Nieuw ontwikkelaanbod van Bureau ABD

ABD-managers werken in een complex werkveld aan veranderingen. 
Zij hebben daarbij een belangrijke, verbindende rol. Dat geldt voor 
zowel de implementatie van strategie als de mede-ontwikkeling van 
visie en strategie.
Met een nieuw aanbod aan activiteiten rond organisatie- en 
verander management wil Bureau ABD rijksbrede kennisuitwisseling 
faciliteren. Bureau ABD zet hierbij in op een breed palet, variërend 
van expert-gastcolleges rondom het thema veranderkunde tot 
trainings activiteiten gericht op het systemisch sturen en beïnvloeden. 
‘Belangrijk is dat de ABD-manager binnen het nieuwe aanbod  
van uit zijn of haar eigen opleidingsbehoefte en verander opgave 
een keuze kan maken en hiermee weer een stap kan zetten in zijn 
of haar praktijk’, vertelt programmacoördinator Liora Groen. 

Dit najaar starten de eerste activiteiten. De programmering en inschrijf-
mogelijkheden worden bekendgemaakt via www.algemenebestuursdienst.nl 
en de ABD-nieuwsbrief.

En?

2 tekst Trudy van Dijkabdblad no.3/2019
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De zonsondergang, een ijsvogel, grutto’s in vlucht. Aan de 
muur in de werkkamer van Kees van der Burg, DG Lang
durige zorg – die vandaag zijn laatste werkdag heeft bij 
VWS – hangen foto’s van de natuur rondom zijn huis in 
Heukelum. ‘Ik zag ze staan in de plaatselijke krant en heb de 
fotograaf gebeld of ik ze mocht kopen. De man bleek een 
energieke 75-jarige te zijn die gerust uren in camouflage-
kleding wacht om een foto te schieten. De foto’s mocht ik 
zo van hem hebben, maar dan wilde hij wel komen kijken 
hoe ze hier hingen. Vlak voor de zomer heb ik ‘m met de 
dienstauto opgehaald en is hij een dagje mee geweest.  
Het mooie is dat hij zelf regelmatig met zijn foto’s op bezoek 
gaat bij bejaardenhuizen. “Die mensen zijn zo eenzaam  
en vinden het leuk de verhalen achter de foto’s te horen.” 
Hier op de kamer zijn de foto’s ook altijd een goede ijs-
breker. “Heb jij die gemaakt? Waar is dat?” Ze geven me 
daarnaast een gevoel van rust, dat is fijn in de Haagse 
hectiek. Ze gaan dan ook zeker mee naar IenW.’ 

In: kamer A5.14, VWS, Parnassusplein 5, Den Haag

3abdblad no.3/2019
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Klimaatopgave

Van groots naar  
haalbaar en  
betaalbaar

De klimaatopgave is dan misschien wel de  
grootste maatschappelijke opgave van onze tijd, 
ABD’ers Sandor Gaastra (EZK) en Ferdi Licher 
(BZK) zien het liever als een behapbare uitdaging. 

4 abdblad no.3/2019 tekst Gerben Holwerda illustratie Bas van der Schot foto’s Jurgen Huiskes
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Lees verder →

Leiderschap is een cruciale factor 
in het behalen van de klimaat
doelen. Een zware taak voor de 

topambtenaar? Sandor Gaastra, DG  
Klimaat en Energie, zegt niet zo van 
superlatieven te houden als ‘de grootse 
uitdaging van onze tijd’. ‘Het is een fikse 
uitdaging. Maar ik zie het liever in  
normale proporties, zodat je het gevoel 
houdt dat het gaat lukken. Wanneer je 
de opgave te ver opblaast, leidt het tot 
moedeloosheid of zelfs weerstand.’ 
Ferdi Licher valt hem bij: ‘Brede schou
ders? Helemaal niet nodig. Ik voel me 
juist heel comfortabel onder de opgave. 
Natuurlijk, het is een grote opdracht, 
maar we hebben zo’n goed team dat ik 
me er prima bij voel.’ 

Haalbaar en betaalbaar
Ferdi is als directeur Bouwen en Energie 
verantwoordelijk voor verduurzaming 
van de Nederlandse woningvoorraad en 
geeft aan dat ook hij heeft nagedacht 
over de vraag wat nu, naast de goede 
aanpak, het goede verhaal hierover is. 
‘Moeten we nu praten over de “grootste 
maatschappelijke opgave van de eeuw” 
of schrikt dat misschien juist af? We 
zijn er gaandeweg achter gekomen dat 
we het verhaal echt anders moeten ver
tellen, en het ook anders moeten gaan 
aanpakken: meer geleidelijk, zodat het 
voor iedereen behapbaar wordt. 
Daarom zijn we verder gegaan onder 
het motto “haalbaar en betaalbaar”. 
Daarmee willen we zeggen: ‘Het ver
duurzamen van uw woning kan op het 
moment dat het jou schikt. Bijvoorbeeld 
als je verhuist. Ondertussen kun je 
natuurlijk wel gewoon de maatregelen 
nemen waarmee je nu al energie kunt 
besparen. Dat merk je dan ook meteen 
in je portemonnee.’

Mainstreaming
Sandor vervolgt: ‘Dit is een opgave die 
je alleen kunt realiseren als je heel veel 
schouders weet te organiseren. En dat  
is eigenlijk wat ik de hele tijd aan het 
doen ben. Het lukt alleen als iedereen 
meehelpt. Ik gebruik daar weleens het 

echt dóór te maken. Daarin moet je een 
compromis vinden. Duitsland maakte 
kort geleden enorm tempo in het 
afschaffen van nucleaire energie en  
dat heeft een financiële impact op de 
energieprijs én op de openbare ruimte. 
Half Duitsland komt vol te staan met 
nieuwe hoogspanningskabels, waar 
mensen fel op tegen zijn. En in Frankrijk 
was de verhoging van de benzineprijs de 
directe aanleiding voor de gelehesjes
beweging. Dat heeft meegespeeld in 
onze nieuwe EZKvisie, waarin nu  
voor het eerst het woord “rechtvaardig” 
voorkomt. Dat symbo liseert ons op 
rechte gevoel dat we de klimaattransitie 
niet kunnen maken zonder een eerlijke 
verdeling van de lusten en de lasten. 
Niet iedereen heeft geld voor een elek
trische auto of een berg spaargeld om 
zijn woning te verduurzamen. We zullen 
dus op zoek moeten naar rechtvaardige 
beleids instrumenten.’

Rechtvaardigheid
Ferdi wijst daar eveneens op. ‘Recht
vaardigheid is belangrijk. Is het nou fair 
om degene die in een slecht geïsoleerde 
woning leeft met een laag inkomen, 
een nog hogere energierekening te 
bezorgen? Natuurlijk is het effectief om 
een prikkel in te bouwen, maar als je 
geen keuze of geld hebt? Dan voelt dat 
oneerlijk. Het leiderschap in deze tran
sitie gaat sterk over balanceren: knapt 
het draadje niet? We moeten voorkomen 
dat er weerstand ontstaat, omdat we te 
snel gaan, het te duur wordt. Of door
dat we onvoldoende doordacht te werk 
gaan. We moeten dus heel zorgvuldig 
zijn in wat we doen, en goed kunnen 
uitleggen waaróm we het doen en 
waarom op die plek. De kunst is er iets 
van te maken dat van de mensen en 
hun buurt zelf is, ook als het een collec
tieve aanpak is. Je gaat niet de wijk in 
om te zeggen: “we komen hier even het 
gas weghalen.” Je zult de mensen mee 
moeten krijgen, en dat kan alleen als 
mensen zelf zien dat ze er ook op voor
uitgaan.’

Klimaatopgave

Van groots naar  
haalbaar en  
betaalbaar

‘Hoe houd je  
de vaart erin  

zonder draagvlak  
te verliezen?’

DG KLIMAAT EN ENERGIE, EZK
SANDOR GAASTRA

woord mainstreaming voor. Daarmee 
bedoel ik dat we overal binnen het Rijk 
rekening moeten houden met de gevol
gen van ons beleid voor het klimaat. 
Wanneer mijn collega Focco Vijselaar 
dat doet met het industrie beleid,  
of Ferdi wat betreft de woningbouw,  
is dat veel effectiever dan wanneer ik 
hier vandaan als DG Klimaat en Energie  
ga roepen: “jongens, houden jullie 
rekening met het klimaat?!”

Draagvlak
Het bereiken van genoeg draagvlak, 
niet alleen binnen het Rijk, maar binnen 
de gehele samenleving, is volgens  
Sandor cruciaal. ‘Voor mij is het 
dilemma hierbij: Hoe houd je de vaart 
erin zonder draagvlak te verliezen? Er 
zijn partijen die het niet snel genoeg 
gaat. Maar er zijn er nog meer die zeg
gen: gun ons de tijd om deze transitie 

5abdblad no.3/2019
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→ Frustraties uitwisselen
Voor zowel Ferdi als Sandor is het  
creëren van coalities onmisbaar voor het 
behalen van de klimaatdoelen. ‘De vraag 
is steeds hoe je nu die coalitie opbouwt’, 
zegt Sandor, ‘en hoe je meer mensen 
meekrijgt. Hoe voorkom je dat je alléén 
– en dus ineffectief – aan de slag gaat? 
Je moet het immers samen doen. Dat is 
de clou van mijn leiderschap hierin,  
en niet alleen van het mijne. Van mijn 
collegaDG’s hoor ik dat zij – net als ik – 
nog nooit zo intensief en constructief 
hebben samen gewerkt als nu. We  
helpen elkaar om succesvol te zijn in het 
eigen dossier. Dat doen we met korte 
lijnen met verschillende collega’s –  
bijvoorbeeld Marjolijn Sonnema, Chris 
Kuijpers, Focco Vijselaar en, tot voor 
kort, Mark Frequin. We hebben het 
afgelopen jaar, in de aanloop naar het 
Klimaatakkoord, heel wat frustraties 
uitgewisseld, maar vooral bemoedi
gingen. En het helpt gewoon als je 
elkaar gemakkelijk weet te vinden.’ 

Humor en persoonlijke aandacht
Ferdi voegt toe: ‘Een coalitie bouwen 
betekent ook: je partners serieus 
nemen. Toen de coalitiepartijen in de 
laatste fase wijzigingen voorstelden in 
de tekst van het Klimaatakkoord heb ik 
iedereen van de tafel Gebouwde omgeving 
persoonlijk gebeld om toe te lichten 
wat de achtergrond was van die voor
stellen, welke zorgen er leefden in de 
coalitie en op welke manier je de voor
stellen volgens mij zou kunnen aanpas
sen. Die openheid heeft het vertrouwen 
tussen Rijk en maatschappelijke stake
holders versterkt. Ook daar geldt: “je 
drukt het er niet door, maar doet het 
sámen, juist ook als het spannend 
wordt”. Een beetje humor en persoon
lijke aandacht helpen daarbij enorm!’

Instant communicatie
De spreekwoordelijke korte lijnen, zowel 
met ‘de buitenwereld’ als binnen het 
departement, helpen ook Ferdi in zijn 
werk. ‘De minister en DG zijn recht
streeks bereikbaar. Ik kan binnen  

Die onbaatzuchtigheid heeft mij op 
momenten diep ontroerd.’

Open zijn
De dialoog met burgers, belangenorga
nisaties en bedrijven, die voor de coali
tievorming noodzaak is, vindt Sandor 
soms ingewikkeld. ‘Je wilt er graag zo 
open mogelijk in gaan, tegelijkertijd 
moet je ook aangeven binnen welke 
grenzen er nog keuzes gemaakt kunnen 
worden. Als je afziet van fossiele energie, 
zijn er niet heel veel andere opties. En als 
je de samenleving elektrificeert, ontkom 
je niet aan zwaardere elektriciteitsnet
ten, met meer hoogspanningsmasten en 
kabels. Niemand vindt dat mooi, maar je 
kunt het dan nog wél hebben over de 
minst lelijke oplossing. En de overheid 
moet hierin de afweging maken tussen 
kosten en maatschappelijke acceptatie. 
Niet overal kunnen de hoogspannings
leidingen onder de grond – ook tech
nisch niet, trouwens. Dus waar doe je het 
wél ondergronds? In de bebouwde kom 
of juist in de weilanden? Daarover kun je 
in gesprek gaan.’ Ferdi: ‘De transitie gaat 
veel geld kosten. Tegelijkertijd wil je, 
zoals we eerder al noemden, een recht
vaardige verdeling van lusten en lasten. 
Kloppen de rekensommen die wij in  
die verdeling maken? Kunnen we waar
maken wat we beloven? Dat zijn vragen 
waarvan ik weleens wakker lig.’

Het nieuwe normaal
In de samenwerking tussen overheden, 
de private sector en burgers hopen  
Sandor en Ferdi ook op een geleidelijk 
aan veranderende kijk op duurzaam
heid, die feitelijk neerkomt op maat
schappelijke acceptatie van een nieuwe 
realiteit. Dat kan zorgen voor meer 
draagvlak voor de klimaatmaatregelen. 
Ferdi: ‘Net zo goed als we het tegen
woordig heel normaal vinden dat op 
elke menukaart aandacht is voor  
vegetarische en veganis tische opties en 
eventuele voedselallergieën, wordt 
duur zaamheid in de toekomst vanzelf
sprekend. Dat is dan “het nieuwe  
normaal”.’

vijf minuten mijn mandaat ophalen. 
We doen voorbesprekingen en terug
koppelingen met alle betrokken mede
werkers erbij. Zodat iedereen inzicht 
krijgt in de strategische afwegingen, 
dezelfde informatie heeft en ook in 
breng kan leveren. Dat gebeurt op vaste 
momenten in de week, maar ook vaak 
op afroep. Zo werken we heel snel en 
effectief. Daar ben ik trots op. Zo’n 
werkwijze vergt flexibiliteit, maar het 
geeft ook veel energie. Het Klimaat
akkoord was in dat opzicht een unieke 
ervaring: anderhalf jaar lang heel inten
sief werken, heel dicht op de politiek, 
midden in het maatschappelijke krach
tenveld. Het was geweldig ook om het 
teamwork en de enorme loyaliteit van 
onze medewerkers te zien, die keer  
op keer weer in staat bleken hoge kwali
teit te leveren en de deadlines te halen 
en die daarvoor weekeinden en soms  
tot diep in de nacht doorwerkten.  

‘Een beetje humor  
en persoonlijke  

aandacht helpen 
enorm!’

DIRECTEUR BOUWEN  
EN ENERGIE, BZK

FERDI LICHER 
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Gea van Craaikamp is sinds juni SG bij Defensie en daarmee (mede)boeg-
beeld van dit ministerie. Haar droombaan, vertelt ze.

PRAGMATICUS
‘Wat ik voor leider ben? Ik ben niet van 
de grootse meeslepende vergezichten en 
vind woorden zoals leider of facilitator 
holle frasen. Ik ben een pragmaticus die 
weet te verbinden. Het mooiste is om 
hulp te bieden, zodat medewerkers zelf 
resultaten behalen waarop ze trots zijn.’

TEGENSPREKEN 
‘Natuurlijk ben ik scherp en analytisch. 
Dat is elke ambtenaar, daar zijn wij 
immers van. Durven tegenspreken hoort 
daar ook bij. Dat is bij Defensie weleens 
niet vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn 
er genoeg situaties waarin tegenspraak 
zinvol is. Ik zie het als een van mijn 
taken om voor een zodanig veilige werk
omgeving te zorgen dat medewerkers dit 
als vanzelf doen. Dat betekent eerlijk 
zijn en zelf het goede voorbeeld geven. 
Dat past bij me: ik zeg nooit iets wat ik 
niet vind.’

UITDAGING
‘Er moeten de komende jaren veel  
mensen bij – Defensie heeft momenteel 
circa achtduizend vacatures. De belang
rijke uitdaging daarnaast is het behoud 
van medewerkers door een goede aan
trekkelijke werkgever te zijn. Mede
werkers zijn loyaal, maar er is wel 25 jaar 
bezuinigd bij dit ministerie. Ook op 
opleidingen, persoonlijke toerusting en 
bijvoorbeeld onderhoud van gebouwen. 
Daarnaast zijn wensen van medewerkers 

veranderd. De overplaats baar  heid is  
bijvoorbeeld niet altijd meer zo vanzelf
sprekend, want partners hebben ook een 
baan en verhuizen is daardoor ingrijpen
der. De nieuwe cao waarmee de arbeids
voorwaarden beter op niveau komen is 
een eerste stap. We zijn nu in gesprek 
over de aanpassing van het functiege
bouw. We willen een individuelere en 
flexibelere invulling van ons personeels
beleid mogelijk maken. Daarnaast  
blijven we natuurlijk investeren in de 
veiligheid van onze mensen.’

INGEWIKKELD
‘Ik ben op mijn plek bij de overheid.  
Ik ben al bijna 35 jaar ambtenaar en al 
kom ik zelf uit een familie waarin bijna 
iedereen in het bedrijfsleven werkt,  
mij moet je daar niet willen neerzetten. 
De maatschappelijke relevantie en de 
verschillende belangen die je moet 
afwegen bij de overheid, die vind ik 
interessant. Het kan mij wat dat betreft 
ook niet ingewikkeld genoeg zijn.’

TALIG
‘Ik ben van huis uit een talig type. Dat 
komt goed van pas. Je bent SG vanaf dag 
één, je langzaam inwerken is er niet bij. 
Je moet in staat zijn uit heel veel infor
matie snel de essentie tot je te nemen.’ 

DROOMBAAN
‘Deze functie is mijn droombaan. 
Defensie doet er echt toe. Onze taken 

zijn niet voor niets opgenomen in de 
grondwet. Je kunt bovendien niet dich
ter op de uitvoering zitten. Het beleid 
staat altijd direct ten dienste van de  
uitvoeringsorganisatie. Beleid dat niet 
wordt uitgevoerd, is inkt op dode 
bomen, zei een oudcollega altijd al. Als 
kind wilde ik onderwijzeres of kinder
rechter worden. Het gevoel dat dingen 
rechtvaardig moeten gebeuren, zat er 
toen al in. Ook dat kan ik in deze functie 
goed kwijt. Ik hoop dan ook dat ik hier 
nog een tijd mag blijven.’

PASPOORTEN STEMPELEN
‘Mijn primaire taak is hier in huis, maar 
rustigere periodes gebruik ik graag voor 
werkbezoeken. Het is zo leuk om in alle 
haarvaten van de organisatie te mogen 
kijken. Er werken hier zo’n zestigduizend 
mensen die trots zijn op hun werk en er 
graag over vertellen. Onlangs mocht ik 
heel even zelf meedraaien aan de grens
bewaking op Schiphol. Onder toezicht 
van marechaussees stempelde ik pas
poorten van mensen die op uitreis 
waren. Ik was onder de indruk van de 
groep doorgaans jonge marechaussee
medewerkers die, ondanks de hectiek 
op de luchthaven rond deze periode, 
hun werk enthousiast en professioneel 
deden. En tijdens de Canal Parade voer ik 
mee op de Defensieboot, die de buiten
wereld toonde wat er aan diversiteit is 
binnen Defensie. Die dag was ik er zo 
trots op dat ik bij Defensie werk.’

7abdblad no.3/2019
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Luisteren, dat vindt Mark het belangrijkst als het gaat 
om sturing geven bij transities. Dat deed hij in de jaren 
tachtig al toen hij als medeverantwoordelijke voor het 

technologiebeleid van EZ bij CEO’s van grote bedrijven langs
ging om inzicht te krijgen in de trends op het gebied van 
innovatie. ‘Als overheid liepen we eigenlijk bijna altijd achter 
de feiten aan, in plaats van onderdeel te zijn van de echte 
innovaties.’ Luisteren stond als DG Water in 2006 voor hem 
ook centraal in het project Ruimte voor de rivier, terugkijkend 
op zijn eerste complexe transitieproject. Na de overstromings
dreiging in 1995 moest er een nieuw waterbeleid komen om 
de veiligheid van Nederland te kunnen garanderen tegen het 
water. Steeds vaker klotste het water namelijk over de rivier
oevers en bij de dreiging van een grote overstroming in de 
Betuwe moesten er 250.000 mensen worden geëvacueerd. 
Mark: ‘Wij kwamen vooral met technische oplossingen, zoals 
het verleggen van dijken. De provincies zagen die grote 
ingrepen in het landschap echter niet zitten. Toen hebben  
we gezegd: “Kom maar met alternatieven: als die tot dezelfde 
waterstandverlaging leiden en jullie de extra kosten dragen, 
dan kiezen we daarvoor.” Achteraf gezien deden we in dit 
project wat je in de huidige transitietheorie terugziet als 
belangrijke bouwstenen voor succesvolle transities: cocreatie, 
experimenteren, buiten bestaande paradigma’s denken,  
zorgen voor een perspectief en voor borging.’ 

Ongezochte stakeholders
Rosanne ondervond dat bij cocreatie ook het betrekken van 
‘ongezochte stakeholders’ een belangrijke succesfactor is. 
‘Bij de ontwikkeling van Amsterdam Nieuw West betrokken 

Sturing bij 
transitie

Hoe zorg je ervoor dat een transitietraject succesvol wordt? 
Mark Dierikx van ABDTOPConsult, die onder meer zorgde 
voor de totstandkoming van het Energieakkoord, en  
Rosanne Stotijn, sinds kort Chief Change Officer bij SVB, 
delen hun ervaringen. 

wij bijvoorbeeld ook Albert Heijn en ziekenhuizen bij het 
oplossen van de problemen van de wijk.’ Ook belangrijk,  
zegt ze, is het om de opgaven in eerste instantie vrij alge
meen te houden en te focussen op ‘doen’. ‘Zowel woning
bouwcorporaties als ziekenhuizen bleken in dit project 
bijvoorbeeld problemen te hebben met slechte ventilatie in 
woningen. Woningbouwcorporaties ondervonden er schade 
aan woningen door. Ziekenhuizen brachten het in verband 
met een hoge kindersterfte. Ze wisten dit niet van elkaar en 
kregen het ook niet voor elkaar om dit belang bij bewoners 
over te brengen. Uiteindelijk hebben we vrouwen uit de wijk 
met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet om voorlichting 
te geven aan bewoners. Waar nodig in eigen taal.’

Joint fact finding
Mark, sinds 2016 werkzaam bij ABDTOPConsult, vertelt dat 
de adviseurs van ABDTOPConsult meer en meer optreden als 
begeleider van kleine en grotere transitieopgaven voor het 
Rijk. Hij beaamt het belang van de open aanpak van 
Rosanne. In 2013 draaide hij – als DG Energie, Telecom en 
Mededinging en lid van het topteam van de topsector Energie 
– voor het Rijk aan de knoppen om te komen tot een Energie
akkoord. ‘Het grote verschil met Ruimte voor de Rivier was dat 
hier het bedrijfsleven het uiteindelijk moest gaan doen. We 
hebben daarom heel veel tijd besteed aan joint fact finding om 
een gezamenlijk beeld te kunnen vormen waarover het nu 
echt gaat, en om meer tijd en perspectief te kunnen bieden.’ 
Dat perspectief werd bij het Energieakkoord vooral opgehan
gen aan windenergie op zee. ‘De doelstelling was de kostprijs 
te verlagen via oplossingen gericht op efficiëntie en schaal
vergroting. De overheid speelde daarbij een belangrijke rol 

8 abdblad no.3/2019
tekst Trudy van Dijk 
foto's Olivier Middendorp
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door 3450 megawatt extra te tenderen onder gunstige con
dities, milieuvergunningen te verstrekken en te zorgen voor 
de netwerkinfrastructuur op zee. Inmiddels zijn de schaal
vergroting en lagere prijs een feit.’ 

De bedoeling
Perspectief bieden, of helder hebben wat je purpose is, is  
bij SVB vrij letterlijk vertaald in ‘De bedoeling’. Rosanne:  
‘Als SVB werken wij aan de bestaanszekerheid en het vergroten 
van de eigen regie van burgers. Dat is onze “bedoeling”.  
Dat betekent dat medewerkers niet langer alleen werken  
naar de letter van de wet, maar ook naar de geest daarvan.  
De bedoeling geeft onze organisatie en medewerkers rich
ting en sluit aan bij wat de toenemende complexiteit van  
ons werkveld vraagt.’ Ze verduidelijkt: ‘Steeds meer van onze 
klanten hebben te maken met een samenloop van wetten of 
met multiproblematiek. Zij vallen daardoor vaak in een soort 
‘tussen’ waarbij niet duidelijk is bij wie ze moeten zijn om 
geholpen te worden, ook omdat dit vaak niet te herleiden is 
tot de kerntaak van slechts één organisatie’ Wij zien het als 
onze taak om in dit soort situaties als responsieve overheid 
op te treden en te doen wat nodig is: via maatwerk en warm 
contact.’ 

Spanningsvelden
Wat SVB helpt bij het monitoren van hun transitie is spannings
velden benoemen en daarover rapporteren. Rosanne geeft 
een voorbeeld: ‘We willen dat medewerkers maatwerk leveren, 
maar ze moeten ook hun KPI's halen. Doe je het één goed, 
dan lukt het je niet altijd het andere ook goed te doen. Dat 
zorgt voor onzekerheid. In de top van de organisatie hebben 

we vastgelegd dat je spanningsvelden moet koesteren. Dat 
wil zeggen: ze benoemen en hanteerbaar maken. In gesprek 
gaan met SZW bijvoorbeeld over de productienormen.’ Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling spanningsvelden op te lossen, 
benadrukt ze. ‘Dan oversimplificeer je de werkelijkheid en 
dat kan leiden tot risico’s, zoals fraude.’ Ik rapporteer daar
naast zo’n vijf tot zes keer per jaar aan de RvB en het directie
team over de hoofdtopics in onze transitie, zoals innovatie 
en de bedoeling. Dat houd ik heel eenvoudig: het gaat om 
doing, done en to do.’

Honest broker
Rosanne benadrukt dat de top van de organisatie het ‘hitte
schild’ is voor medewerkers. Rosanne: ‘Als je medewerkers 
vraagt innovatief te zijn, moeten ze zich ook gesteund voelen 
als er een keer iets misloopt.’
Mark werkt graag met een honest broker: een procesbewaker 
die partijen zonder eigen belang aan de afspraken houdt.  
Hij verduidelijkt: ‘Volgens Jan Rotmans, hoogleraar Transitie
kunde, hoort bij een grote transitie chaos: je moet er wakker 
van liggen. Maar in chaos kan de overheid niet handelen.  
Je hebt dus een begeleider nodig, die je tijd gunt.’ 

Struikelblokken
Natuurlijk loopt niet alles van een leien dakje bij transities, 
benadrukken beiden. Mark: ‘Bij de afspraak met de industrie 
om 9 PetaJoule extra te besparen hebben we bijvoorbeeld te 
weinig tijd besteed aan joint fact finding. We wisten bij nader 
inzien onvoldoende wat het effect op individueel bedrijfs
niveau daarvan was. Wat het voor bijvoorbeeld Shell Pernis  
of Dow in Terneuzen betekende. Daardoor verloren we ver
trouwen van de industrie.’ Rosanne: ‘Ik merk dat het soms 
moeilijk is om de balans te vinden tussen sturen en het over
nemen. Op een gegeven moment was ik wel erg hard aan  
het rennen en hollen. Ik sloeg door naar de overneemkant. 
“Ben ik te ver of te dichtbij”, is een vraag die ik me continu stel.’ 

Wat ze ABD’ers nog meer mee willen geven? Rosanne: ‘Kies  
in de uitvoering voor multidisciplinaire teams, dan kom je 
zeker als er binnen de organisatie veel loketjes zijn, sneller 
tot resultaat. Voor SVB echt een leerpunt. En: faal snel en leer 
snel. Probeer niet de hele berg te overzien, maar begin 
gewoon.’ Mark vult aan: ‘Weet tot waar je afspraken met de 
buitenwereld kunt maken en waar je terug moet naar je poli
tieke of ambtelijke opdrachtgever. Topdown werken is bij 
transitievraagstukken niet mogelijk. Er moet ruimte zijn voor 
maatschappelijke arrangementen. Daarnaast moet je met 
onzekerheden om kunnen gaan. Wat helpt is om tegenover 
iedereen glashelder te zijn over wat het dilemma is en daar 
vervolgens je richting op te bepalen en dat transparant uit  
te leggen.’ Je moet adaptief zijn vinden ze beiden: continu 
kijken naar het effect van beleid en de veranderingen in de 
wereld: ‘het is nooit af.’

Mark staat in  
oktober 2019 voor 
een nieuwe transitie-
opgave, dan gaat  
hij met pensioen. 

9abdblad no.3/2019
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1.
Wat is je devies?
‘Pak je kansen en kies niet te snel voor 
wat anderen “normaal” vinden. Ik heb 
bijvoorbeeld het gymnasium gedaan, 
terwijl dat bij ons thuis niet vanzelf
sprekend was. Daarna koos ik ervoor 
Staatsrecht te gaan studeren in Leiden. 
Ik studeerde vervolgens af op het 
gebied van humanitair recht. Niet iets 
waarbij je direct een bepaalde baan 
voor ogen ziet, maar ik voelde dat ik die 
kant op wilde. Via die studie ben ik bij 
EZK terecht gekomen. Daar mocht ik als 
“jongste bediende” de toestemming 
van de Verenigde Naties regelen om 
humanitaire goederen te sturen naar 
landen waarvoor sancties golden. Ik 
zocht erg de rek op in het begrip huma
nitaire goederen en kreeg daar ook de 
ruimte voor. Daardoor lukte het me om 
naast medicijnen bijvoorbeeld ook 
zeep naar ServiëMontenegro te sturen. 
Ik realiseerde me daardoor dat je bij het 
Rijk het verschil kunt maken: de reden 
waarom ik er altijd ben gebleven.’

2.
Wat wilde je als kind worden?
‘Ik wilde een jongetje zijn, vooral 
omdat je dan staand kan plassen. Waar
schijnlijk een gevolg van het hebben 
van twee oudere broers en een wat 
dominante vader. Zij waren stoer. Op 
mijn eerste rapporten van de nonnen 
– bij wie ik naar de basisschool ging – 
stond ook daadwerkelijk “Hellen is  
wat jongensachtig”.’

3.
Een nonnenschool? Waar groeide  
je op?
‘Ik ben opgegroeid in Bergen op Zoom. 
Mijn moeder was huisvrouw en mijn 
vader internationaal vrachtwagen
chauffeur, dus die was veel van huis. Ik 
was het nakomertje: mijn broers zijn  
9 en 11 jaar ouder. Dat ik jonger was en 
in een andere tijd opgroeide, maakte 
veel verschil nu ik erop terugkijk. Mijn 

broers gingen bijvoorbeeld als vanzelf
sprekend naar de lts. Ik kreeg meer  
kansen om het op mijn eigen manier  
te doen, zo kon ik naar Leiden om te 
studeren, in plaats van naar Tilburg wat 
meer voor de hand lag. Vooral mijn 
moeder zorgde daar stilzwijgend wel 
voor. Toen ik tijdens mijn studie een 
half jaar in de Verenigde Staten zat, 
schreef ik ook veel met mijn ouders. Er 
is altijd veel wederzijds begrip geweest.’

4.
Je hebt een liefde voor foute grappen?
‘De serieuze kant hoort bij het werk, 
maar een bepaalde lichtheid in zwaar
dere problematiek kan veel brengen.  
Ik was ooit met een team aan een WOB
verzoek bezig en iedereen stond in ver
band met de deadline zwaar in de stress 
voor een tafel vol papier. Toen heb ik 
een buikschuiver over de tafel gemaakt 
waardoor alle papieren van tafel werden 
geveegd. Dat brak de spanning wel.’

5.
Waar leerde je veel van?
‘Ik moest eens op het laatste moment 
een speech overnemen van een bewinds
persoon. Daarbij werd me op het hart 
gedrukt dat het onderwerp politiek 
gevoelig lag. Het was mijn eer te na om 
de bestaande speech van papier voor  
te lezen, maar ik had ook geen tijd om 
er mijn eigen verhaal van te maken. Het 
resultaat was dat ik nogal verkrampt 
een verhaal uit mijn hoofd stond te 
houden. Ik had bij nader inzien gewoon 
de kantenklare speech moeten voor
lezen. Je goed kunnen aanpassen aan 
de omstandigheden is ook een manier 
om de lat hoog te houden.’

6.
Wat is je achilleshiel?
‘Ik ben van het aanpakken en wil vaak 
direct aan de slag. Andere mensen  
hebben soms een wat langere aanloop 
nodig. Daarnaast houd ik niet zo van 
hiërarchie. Ik vond het op mijn katho

lieke middelbare school al gek dat de 
paters apart aten van de broeders, 
alleen omdat zij degenen waren die 
gestudeerd hadden. Ik doe mijn best 
om toegankelijk te zijn voor mede
werkers. Dat was in mijn rol bij IenW 
vanzelfsprekender, ook doordat daar  
in grote kantoortuinen wordt gewerkt. 
Dit gebouw is wat dat betreft wat minder 
praktisch. Ik zorg ervoor dat ik in elk 
geval eens per maand bij de MT’s zit.’ 

7.
Hoe ontspan je? 
‘Ik loop twee keer in de week hard en 
ben een fanatiek skiër. Daarnaast luister 
ik op vrijdagavond graag naar jazz uit de 
jaren vijftig: Billy Holiday, Nina Simone, 
Ella Fitzgerald. Sterke vrouwen die heel 
wat tegenslag in hun leven hebben 
gehad. Vaak rollen de tranen ervan over 
mijn wangen. Tot hilariteit van mijn 
drie kinderen: zij moeten vaak lachen 
om hun emotionele moeder.’ 

8.
De vakanties zijn voor reflectie?
‘Thuis kom ik niet aan reflectie toe, 
daarvoor moet ik echt weg zijn. Dit jaar 
gaan we naar het noorden van Scandi
navië. Ik verwacht dat het er heel rustig 
zal zijn, de meeste mensen gaan er toch 
in de winter heen om het noorderlicht 
te zien. Als wij er zijn is het vrijwel  
continu licht. Dat betekent dat je om 
negen uur ’s avonds nog een flinke 
wandeling kunt maken, of bijvoorbeeld 
kunt gaan kanoën. Dat lijkt me wel wat.’

‘ Ik kreeg meer  
kansen om het  
op mijn eigen  
manier te doen’

11abdblad no.3/2019
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Na bijna 13 jaar bij de NCTV, 
waarvan 7 jaar als hoofd cyber
securitybeleid, was het tijd 

voor een nieuwe stap. In het ABD  
Kandidatenprogramma kreeg ik van  
de NCTV de kans mijn kennis van  
digitalisering te verbreden door vijf 
maanden bij KPN aan de slag te gaan. 
Als strategisch adviseur legde ik de 
basis voor de strategie van KPN op  
het gebied van artificiële intelligentie 
(AI). Ik sprak zo’n vijftig deskundigen 
binnen en buiten KPN over AI en  
de toepassingen ervan, zoals robots, 
chatbots, zelfl erende algoritmes, auto
matisering en gezichtsherkenning en 
deed aan bevelingen voor de toekomst. 
Een door mij samengestelde groep 
KPNers gaat daar nu mee verder. 

Ik ben er ervan overtuigd geraakt dat 
AI net zo’n impact zal hebben als de 
invoering van de pc’s in de jaren ’90 en 
de mobiele telefoon rond het millen
nium. Op persoonlijk vlak ontdekte ik 
dat ik het politieke, het internationale 
en het managementaspect miste.  

‘ Zo nu en dan naar Brussel moeten, 
omgaan met een politiek incident of 
het contact met de Kamer maken het 
werk binnen het rijk afwisselend en 
spe ciaal. Verder was het leerzaam om  
te ervaren hoe het is om je afzijdig  
te moeten houden. Vooraf was afge
sproken dat ik me bij KPN niet met 
cybersecurity en andere NCTVdossiers 
zou bemoeien. Toen het spannend 
werd bij KPN met China/5G en de 
112storing, heb ik me dan ook wel  
in moeten houden om me er niet  
mee te bemoeien. 

Wat ik nu ga doen? Ik ben net bij BZK 
gestart met een project gericht op het 
versterken van integriteit bij gemeente
ambtenaren. Daarnaast heb ik een 
workshop verzorgd over AI voor NCTV 
en draag ik met kennis over AI en digi
talisering bij aan APP’s van Bureau 
ABD. Ik verwacht dat er op termijn een 
management en bestuurdersrol langs 
komt met opgaven die de digitalisering 
van de samenleving raken.’

Loopbaan stap

12 abdblad no.3/2019
tekst Trudy van Dijk 
foto Bas Kijzers
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht.  

Dit keer Nanou Beekman. Was: directeur  
Netwerk ontwikkeling bij de regionale dienst  

West-Nederland Noord van RWS. Is sinds 1 juni: 
directeur Visserij en Landelijk gebied bij LNV.

Van RWS naar LNV, vertel?
‘Eén van de belangrijkste redenen waarom ik voor deze 

directeursfunctie koos, is de samenwerking van LNV met 
de regio binnen het interbestuurlijk programma Vitaal 
platteland. Een bottumup proces waarin in cocreatie 
actieplannen worden gemaakt. Ik deed bij RWS al veel 
ervaring op met cocreatie rond het herbestemming
project voor de Noordersluis. Een superleuk project  

waarbij we, met burgers, ngo’s en commerciële partijen, 
samen nadachten over de toekomst van de sluis. Ik denk 

dat ik LNV dankzij mijn ervaring bij RWS verder kan  
helpen. Bijvoorbeeld door een duidelijke bestuurlijke 

structuur met overlegmomenten op te zetten tussen LNV 
en de regio. Bovendien wil ik de verschillende terreinen 
binnen LNV beter verbinden: het is nu toch een beetje 

ieder voor zich. Ook bij visserij is cocreatie een kans. Bij 
visserij heb je met heel veel partijen te maken en is het 
vertrouwen momenteel broos. Ik denk dat we naar een 

partnership toe moeten en niet meer alles vooraf moeten 
willen dichttimmeren. Dat vraagt om een andere mindset 

van LNV en is best spannend.’ 

Wat heb je met Visserij en het Landelijk gebied?
‘Ik ben een echte Randstedeling. Tijdens mijn studie  

– ik studeerde op mijn 18e een jaar in het Franse Poitiers 
– en doordat mijn man van het Franse platteland komt, 
ontdekte ik dat ik het platteland ook prachtig vind. Het 

Nederlandse landelijk gebied is zo divers. Visserij spreekt 
me vooral aan omdat het een Europees dossier is.  

Ik studeerde Bestuurskunde en Europese studies en mijn 
eerste baan was bij de Europese Commissie.’ 

Wat maakte het meest indruk in je carrière tot nu toe?
‘In een van mijn eerste functies als projectleider kwamen 

er halverwege mijn project plots miljoenen euro’s vrij. 
Ineens waren de burgemeester van Eindhoven,  

de algemeen directeur van Schiphol en mijn DG mijn 
gesprekspartners en moest ik met regelmaat bij de  

minister langs. Ik werd echt in het diepe gegooid en ben 
in die tijd enorm “gestretcht”, moest echt uit mijn  

comfortzone komen. Ik leerde daardoor in een vroeg  
stadium “hoe het werkt”, politieke belangen in te  

schatten en dat ik kon terugvallen op mijn team en DG.  
Ik heb al mijn hele loopbaan profijt van die ervaring.’

13abdblad no.3/2019
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‘I k werk het best als ik het minst doe. 
Dat wil zeggen dat ik goed luister en 
vervolgens kijk naar waar ik écht het 

verschil kan maken. Dat is waar ik de diepte 
inga. Dat betekent op je handen kunnen  
zitten als je hulp niet nodig is. Dat doen de 
medewerkers van Livio ook. Zij gaan uit van 
wat iemand nog wel kan en laten cliënten 
bijvoorbeeld zelf hun schoenveters strikken, 
ook als dat even duurt. 
De ouderenzorg is voor mij een nieuwe sector. 
Toch zijn er veel overeenkomsten met de 
organisaties waarvoor ik eerder werkte, 
zoals RWS en de politie. Hoe organisaties 
zich ontwikkelen bijvoorbeeld, en dat borgen 
en afmaken moeilijk blijft. En ook in hetgeen 
waarin we doorschieten zitten overeen-
komsten. Daarnaast is het in elke organisatie 
belangrijk goed te luisteren, rond te kijken  
en er in de praktijk te zijn. 
Het grootse verschil met mijn laatste twee 

functies? Dat ik zo dichtbij de uitvoering sta 
en zelf contact heb met cliënten. Als ik mijn 
deur uitloop sta ik direct op de werkvloer  
en tijdens een werkbezoek help ik waar 
nodig mee als iemand bijvoorbeeld kousen 
aan moet. Die nauwere betrokkenheid bij  
“het echte werk” is een van de belangrijkste  
redenen voor mijn overstap. En ik sta volledig 
achter Livio’s persoonsgerichte zorg met oog 
voor eigen regie.
Wat ik meeneem? Bij RWS en de KvK  
ontwikkelde ik politieke sensitiviteit, waar-
door ik goed kan inschatten waar je iets kunt 
bereiken. En met de jaren heb ik coachende 
vaardigheden ontwikkeld. Maar waarvan  
ik het meeste meeneem, is mijn tijd bij de 
politie, waar ik 21 jaar werkte. Daar ontwik-
kelde ik mijn doortastendheid, gevoel voor 
pragmatiek, compassie en strategisch 
inzicht. Eigenschappen die me nu opnieuw 
goed van pas komen.’

‘ Je moet ook  
op je handen  
kunnen zitten’

MONIQUE SMEIJERS was: HID RWS en in 2018 lid van  
de RvB van de KvK via ABD Interim. Is nu: lid van de RvB van 
zorginstelling Livio.
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‘Ik schreef me in voor deze masterclass 
omdat ik meer wilde weten over hoe de 
Nederlandse belangen in de Europese Unie 
worden behartigd. Wat doen de Europese 
Commissie en het Europees Parlement  
precies en welke rol speelt de Nederlandse 
Permanente Vertegenwoordiging? Het reilen 
en zeilen in Brussel is voor veel Nederlanders 
toch een beetje de vervanmijnbedshow. 
Voor mij is dat nu anders. Dankzij de sprekers, 
die de rollen van de Europese onderdelen 
helder belichtten en dankzij het netwerkdiner 
in de ambassade, konden ik en de andere 
veertien deelnemers al onze vragen kwijt. 
Daarnaast vertelden de aanwezige lobbyisten 
en journalisten wat hun rol kan zijn. De 

grootste eyeopener? Dat je – ook al ben je 
een uitvoerende instantie – invloed kunt uit
oefenen op het beleid. Want de permanente 
vertegenwoordiging wil graag input van je. 
De bereidwilligheid om kennis te delen is 
groot. Nu heb ik directe telefoonnummers 
van onze mensen in Brussel. Een concreet 
voordeel? Ik maak deel uit van het Programma 
Onvindbare Veroordeelden. Dat zijn mensen 
die veroordeeld zijn en nog een straf moeten 
uitzitten, maar zich intussen schuilhouden, 
bijvoorbeeld in Roemenië. Nu weet ik dat  
de Roemenen speciaal iemand hebben aan
gesteld in Nederland om bij hun opsporing 
te helpen. Deze nieuwe contacten vergemak
kelijken mijn werk.’

Henk Brouwer | strategisch manager Administratie- en 
Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE)/DCJIB

Frederieke Damme en Walter van Wijngaarden  
ruilden afgelopen juni van functie. Frederieke: 
‘Ruim een jaar werkte ik bij het ministerie van 

Financiën toen ik moest vaststellen dat de functie  
directeur Bedrijfsvoering mij niet bracht wat ik ervan 
verwacht had. In mijn eerdere directeursfuncties bij de 
NVWA en Belastingdienst kon ik een directe bijdrage 
leveren aan maatschappelijke thema’s en had ik meer 
eindverantwoordelijkheid. Dat miste ik hier. Ik zocht 
naar een oplossing, ben gaan praten met pSG Han van 
Gelder en stelde een functieruil voor. Han reageerde 
daar positief op.’
Walter: ‘Ik dacht op dat moment juist na over een 
nieuwe stap, na zeven jaar RIVM. Ik had het met Bureau 
ABD al eerder over functieruil gehad en had Frederieke 
kort daarvoor ontmoet voor een interimklus. Toen ze 
belde dacht ik direct “dit is een mooie job en mijn kans 
om Haagse ervaring op te doen”. Financiën staat voor 
een flinke veranderopgave. Dat betekent onder meer  

‘Dit was mijn kans om  
Haagse ervaring op te doen’

Functieruil

FREDERIEKE DAMME  
CFO/directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM

WALTER VAN WIJNGAARDEN  
directeur Bedrijfsvoering bij het ministerie 
van Financiën

dat de samenwerking tussen afdelingen en met de  
buitenwereld beter, duidelijker en efficiënter moet, 
waaronder de relatie met de Belastingdienst. Daar lever 
ik graag een bijdrage aan.’ 
Frederieke: ‘Bij het RIVM heb ik meer invloed op de  
uitvoering en op de primaire processen. We werken 
direct aan belangrijke maatschappelijke issues, zoals 
vaccinatie tegen ernstige ziektes. Dáár loop ik warm 
voor.’

‘Een functieruil is een mooi, alternatief instrument om 
succesvolle matches tot stand te brengen. Ook matches 
die niet altijd zo voor de hand liggen’, zegt Walter. ‘En 
het heeft zo zijn voordelen’, vult Frederieke aan. ‘Bij een 
“normale procedure” ken je jouw voorganger niet en is 
hij of zij vaak al weg. Nu is het heel laagdrempelig elkaar 
nog even te bellen. Wij hebben elkaar een paar keer 
gesproken om te vragen hoe iets echt zit en om te delen 
waarover we ons verwonderden. Dat was heel waardevol.’
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Masterclass:  
Europees Parlement, 

Brussel
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JANNEKE BOER
Workshop storytelling; van saaie taal naar goed verhaal, Zurichtoren 
Den Haag, 6 augustus, 17.15 uur

‘Hoe breng je meer “mens in je management”? 
Die vraag hield mij al langer bezig en was voor 
mij reden me in te schrijven voor deze work-
shop’, zegt Janneke Boer, hoofd afdeling Ziekte 
en Arbeidsongeschiktheid en plv. directeur van 
de directie Werknemersregelingen bij SZW. 
‘Vaak spreken we elkaar in de werkomgeving 
heel zakelijk aan, maar laten we de emotie 
achterwege. Terwijl juist het delen van een heel 
persoonlijke ervaring een krachtig communi-
catiemiddel kan zijn. Zelf heb ik dat ook 

gemerkt toen mijn partner een hartinfarct 
kreeg en ik mijn werk onmiddellijk terzijde 
schoof. Bij terugkomst kreeg ik daar compli-
menten van mijn medewerkers voor, omdat ik 
juist door er tijdelijk niét voor hen te zijn, het 
goede voorbeeld gaf. Tijdens deze workshop 
leerde ik samen met de andere deelnemers hoe 
je een persoonlijke ervaring kunt gebruiken bij 
het overbrengen van een boodschap of het 
bereiken van een doel. De workshop overtrof 
mijn verwachtingen, ik werd er blij van!’


