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Mark Frequin, buitengewoon adviseur, 
maakt een Agenda voor  

Publiek Leiderschap.

Waarom een agenda voor Publiek Leiderschap?
'De huidige visie op leiderschap is vier jaar 

oud. De ABD vond het tijd voor een vervolg-
stap. Het leek mij echter goed eerst te onder-

zoeken wat er overheidsbreed speelt in het 
kader van leiderschap en wat het publiek 

leiderschap moeilijk maakt. De ervaringen die 
ik opdoe verwerk ik in een Agenda voor 

Publiek Leiderschap. In mijn zoektocht heb ik 
inmiddels zo'n 150 gesprekken gevoerd: 

zowel binnen als buiten de overheid (Rijk, 
gemeenten, provincies, uitvoeringsorganisa-
ties). Ik spreek met onder meer journalisten, 

SG’s, wethouders, (oud)ministers, jonge 
medewerkers, hoogleraren en lobbyisten.’ 

En, wat kom jij zoal tegen?
'Ik heb inmiddels een "tutti frutti" aan obser-
vaties verzameld. Wat eerste indrukken: Het 
draait bij leiderschap om de persoon, maar 

tegelijk is gedeeld leiderschap nodig. Verder 
willen we een veelkleurige overheid zijn qua 

cultuur en ideeën, maar is de dominante kleur 
blauw. Opvallend is ook dat de overheid als 

organisatie steeds platter wordt, ambtenaren 
hebben veel armslag, maar dat we tegelijk 

hiërarchischer worden in politiek opzicht. Wat 
ook een tegenstelling is, is dat de samenle-

ving enerzijds meer onderbouwing (evidence) 
vraagt, maar tegelijk feiten steeds vaker 

afdoet als meningen. Daarnaast is de 
3-5-7-regel een punt van aandacht: is deze 

regel van een middel om mobiliteit te bevor-
deren niet te veel een doel op zich geworden?' 

Oproep van Mark aan ABD'ers:
'Help me en denk met mij mee. Wat vind je 

belangrijk als het gaat om publiek leiderschap 
en met welke problemen en dilemma's heb-
ben we te maken? Op Platformoverheid.nl 

plaats ik al mijn observaties en daarop kun je 
reageren. Maar je mag mij ook mailen: 

mark.frequin@minbzk.nl.
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DE INSPIRATIE VAN ARJEN DOOSJE 

Stay hard, stay hungry, stay alive
‘In muziek kan ik me echt verliezen. Als ik muziek luister of gitaar speel 
– ik speel in een amateurbandje – denk ik even nergens anders aan en 
kom ik echt los van de dagelijkse beslommeringen. Dat is zeker in deze 
hectische tijd, ik ben sinds kort programmadirecteur Stikstof, fijn. Ik 
ga ook graag naar optredens in bijvoorbeeld Paradiso en Tivoli, voor-
namelijk naar alternatieve rockbands, zoals de Black Keys en Radio-
head. Mijn grootste muziekheld is echter Bruce Springsteen. Die heb ik 
al dertien keer zien optreden. Eén van zijn mooiste nummer is This hard 
land, met daarin de tekst Stay hard, stay hungry, stay alive. De energie en 
levenslust die daaruit spreekt komt telkens opnieuw binnen. Het is 
ook een beetje mijn motto: ik vind het belangrijk hongerig te blijven 
naar nieuwe kennis en ervaringen.’

Arjen Doosje is programmadirecteur Stikstof bij LNV

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 Xerox

HET CIJFER In totaal 22 talentvolle managers uit 
verschillende ministeries, een grote gemeente, een 
ZBO en de Politie nemen deel aan de nieuwe editie 
van het ABD Kandidatenprogramma. Het program-
ma heeft drie leerlijnen: ken je zelf, ken je vak en  

ken de wereld. Via deelname leggen de kandidaten een basis om zich 
door te kunnen ontwikkelen en een betere publieke leider te worden. 
De maatschappelijke opgave en het daarin grenzeloos samenwerken 
staan in het Kandidatenprogramma centraal. De actualiteit wordt  
ingebracht via sprekers, opdrachten en bezoeken aan projecten.
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COLOFON

En?

ABDleerportaal is live!
Sinds eind februari is www.ABDleerportaal.nl in de lucht. Op dit 
portaal vind je alle informatie over het ontwikkelaanbod van Bureau 
ABD. Zodra je je account op het leerportaal geactiveerd hebt, kun je je 
direct aanmelden voor de workshops, kennismiddagen en bijeen-
komsten. Denk bijvoorbeeld aan ABD APP, ABD ICC, ABD Interim, de 
ABD Masterclasses en ABD Pro.Voor meer informatie kun je ook con-
tact opnemen met een van onze  MD-consultants. Zie voor hun con-
tactgegevens: www.algemenebestuursdienst.nl/organisatie.

SAVE THE DATE

Wanneer: donderdag 18 juni 2020
Wat: ABD-symposium
Locatie: Grote Kerk, Den Haag
U ontvangt een uitnodiging met aanmeldingslink.

2 abdblad no.1/2020 teksten Trudy van Dijk 
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In: de hal bij OCW, ingang Rijnstraat 50, Den Haag

Barbara Goezinne, directeur Financieel Economische Zaken 
bij OCW: ‘Kunst moet verrassen en dat doet dit wandkleed. 
Het is lekker kleurrijk – wat staat voor de diversiteit bij ons 
departement – en je mag er mee spelen en eraan voelen. Dat 
vind ik leuk, ik druk bijvoorbeeld ook altijd graag op knopjes: 
even kijken wat er gebeurt. Ik stimuleer ook mijn medewerkers 
een open blik te hebben en af en toe op een knopje te drukken 
zonder dat je weet wat er gebeurt: er is geen groter gevaar 
voor een FEZ-directie dan naar binnen gericht te zijn. “Waar 
doen we het voor?” staat voor ons centraal. Laatst heb ik met 
het team bijvoorbeeld een mediagame gespeeld met als doel 
te voelen hoe het is om beleid te maken. Conclusie was dat 
beleid verslechtert als je te veel eisen stelt. Dingen bereiken en 
zorgen dat je net binnen de lijntjes kleurt, dat is het belangrijkst.’

3abdblad no.1/2020
tekst Trudy van Dijk  
foto Martijn Beekman
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Co-creatie

‘ Als je beleid wilt maken vóór jongeren,  
doe dit dan mét jongeren’

Jacqueline de Jager op bezoek bij een van de proef-
tuinen: Community Heroes in Den Haag. Vincent  
Krieger, project ambassadeur vertelt dat Community 
Heroes van harte aansloot met hun initiatief, dat nu 
dan ook ‘meetelt’ als maatschappelijke diensttijd.  
‘Tijdens de beleidsontwikkeling konden we onze  
kennis delen en aangeven wat onze ervaringen zijn: 
wat werkt en wat niet? Zelf heb ik bijvoorbeeld input 
gegeven over de manier waarop je jongeren kunt  
werven. Een flyer in hun handen drukken werkt  
bijvoorbeeld niet. Je kunt beter vragen: in welke wijk 
woon je? Wat vind je dat er nog mist in jouw wijk?  
En wat zou je willen doen voor je wijk? Dat werkt wél.’

uit te schrijven voor experimenten in “proeftui-
nen”. We wisten nu immers wat de randvoorwaar-
den en de behoeften zijn van de deelnemers. In 
september 2018 zijn de eerste 41 proeftuinen 
gestart. We wilden weten hoe je jongeren moet 

In het Regeerakkoord stond de maatschappe-
lijke diensttijd (MDT) in slechts vier zinnen 
beschreven. Paul Blokhuis en Erik Gerritsen, 

mijn politieke en ambtelijke opdrachtgever, gaven 
mij de ruimte om het ontwerp ervan vanuit de 
samenleving te ontwikkelen. Dat betekent: samen 
met jongeren, maatschappelijke organisaties, 
gemeenten en docenten’, vertelt Jacqueline de 
Jager. ‘De MDT is immers vrijwillig, en als jonge-
ren en organisaties het niet zien zitten, is er weinig 
kans van slagen. Ik heb daarom bijvoorbeeld 
samen met de Nationale Jeugdraad in kaart 
gebracht onder welke voorwaarden jongeren 
graag willen meedoen. Belangrijk bleek de per-
soonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling, 
want jongeren willen zich best inzetten voor de 
samenleving, maar er moet ook iets tegenover 
staan. Hun motivatie loopt uiteen van echt 
gewoon iets terugdoen tot en met cv-building en 
het leven weer op de rit krijgen.’

Omslag
Aan het begin van haar zoektocht stonden de jon-
geren noch de maatschappelijke organisaties heel 
positief tegenover de maatschappelijke diensttijd. 
‘Ik heb heel veel gesprekken gevoerd; in een half 
jaar tijd ben ik bij heel wat jongerenorganisaties, 
individuele jongeren en maatschappelijke organi-
saties langs geweest. Na het half jaar van informa-
tie verzamelen hebben we een analyse gemaakt, 
waarmee we naar ZonMw zijn gestapt. We vroegen 
hen om op basis van deze analyse een subsidie-call 

‘

4 abdblad no.1/2020
tekst Gerben Holwerda 
foto's Jurgen Huiskes en Hans Roggen

De maatschappelijke diensttijd, sinds maart 
een feit, is een toonbeeld van co-creatie in 
beleidsontwikkeling. Hoe pakte Jacqueline 
de Jager, programmadirecteur bij VWS,  
dat aan?



5

Lees verder →

werven en matchen, hoe je hen moet begeleiden 
en hoe je hen gaat belonen. Met succes, want 
langzaam maar zeker draaide de houding en na 
ruim een jaar deden er opeens 12.000 jongeren en 
meer dan 200 organisaties mee. In september 
2019 telde MDT 87 proeftuinen, waaronder elf 
gemeentelijke initiatieven, inclusief de G4. Het is 
echt een beweging geworden en het enthousi-
asme van de jongeren, de proeftuinen en de deel-
nemende gemeenten werkt aanstekelijk.’

Atypisch team
De volgens Jacqueline nogal atypische samen-
stelling van haar team hielp zeker mee bij de  

Co-creatie

‘ Als je beleid wilt maken vóór jongeren,  
doe dit dan mét jongeren’

De stem van  
de jongeren
Floor Brands is voorzitter van de Nationale 
Jeugdraad. ‘In de vergaderingen en bijeen
komsten over de MDT heb ik gemerkt  
dat de stem van de jongeren heel serieus 
wordt genomen. 

Ik ben 22 jaar en studeer Journalistiek in 
Utrecht, maar ondanks mijn jonge leeftijd 
luisterden de meer ervaren mensen heel 
goed naar wat ik te zeggen heb. Ik vertelde 
over de zorgen die er onder jongeren  
leefden. Zo vinden we dat de MDT geen 
betaald werk mag verdringen en dat de 
motivatie voor de MDT vanuit de jongeren 
zelf zou moeten komen en niet vanuit een 
verplichting. Daarop is goed gereageerd. 

Er is een jongerenpanel voor de MDT 
opgericht, dat heel inclusief is samen-
gesteld en adviseert over allerlei zaken,  

tot en met de subsidieaanvragen 
door initiatiefnemers van  

maatschappelijke diensttijd-
projecten bij ZonMw.  
Zelf zijn we inmiddels ook, 
samen met vijf andere jonge-
renorganisaties gestart met 

een MDT-project: Sprint.  
Ik ben blij dat Jacqueline 
vindt dat je beleid eigen-
lijk altijd op deze manier 
moet maken. Zelf zeggen 
we ook altijd: als je 
beleid óver jongeren 
wilt maken, doe dat  

dan mét jongeren.  
Volgens mij is dit de weg 
naar echt succesvol 
beleid.’

‘ Een zorg van jongeren 
was bijvoorbeeld  
of de MDT betaald 
werk verdringt’

5abdblad no.1/2020
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→ versnelling van de beleidsontwikkeling. Dat team 
bestaat uit een jongerenorganisatie, een maat-
schappelijke organisatie, collega’s van VWS, SZW 
en OCW. Bovendien zijn de drie secretarissen-
generaal én de bewindslieden van de drie departe-
menten nauw betrokken. ‘Onenigheden konden 
we zo al in een vroeg stadium oplossen. Het is dus 
ook nog eens heel efficiënt om op deze manier 
beleid te ontwikkelen.’

Struikelblokken
‘Deze werkwijze levert waanzinnig veel energie en 
draagvlak op’, zegt Jacqueline. ‘De mensen in de 
samenleving vinden het co-creëren echt heel leuk. 
De stap daarna is ingewikkelder. Een voorbeeld: 
omdat docenten de MDT als een waardevolle aan-
vulling zien op het burgerschapsonderwijs, is het 
logisch de MDT op te nemen als onderdeel van 
burgerschapsvorming. Bij de rijksoverheid gaat 
dat echter niet zo gemakkelijk: normaal komen  
de ideeën vanuit een departement en leggen wij 
deze ter toetsing voor aan belanghebbenden in de 
maatschappij. Aan deze nieuwe werkwijze, waarin 
je de ideeën vanuit de maatschappij ophaalt,  
moeten we dus allemaal wennen. Dat geldt ook 
voor de politiek. Leden van de Tweede Kamer 
vroegen ons: wanneer begint het nu? Maar wij 
doorbreken het reguliere proces van beleid 
maken, van eerst een rapportage, dan een ontwerp, 
en dan de implementatie. Het MDT-ontwerp is 
cyclisch ontworpen, we experimenteren en  
evalueren en maken daarmee de MDT steeds beter.’

Met de kennis van nu
‘Als beleidsmakers moeten we veel vaker beleid 
maken in co-creatie met de samenleving’, vindt 
Jacqueline. ‘Sterker nog: ik beveel het aan voor 
vrijwel elk onderwerp. Ik hoor over mijn aanpak 
vaak: “‘Ja, Jacqueline, met joúw onderwerp kan dit 
wel, maar natuurlijk niet met het mijne…” Ik geloof 
er niks van. Als je bereid bent om echt in de samen-
leving te beginnen, wordt je beleid er alleen maar 
effectiever van, is mijn overtuiging.’ Ze steekt wat 
dat betreft de hand ook in eigen boezem. ‘Terug-
kijkend vind ik dat ik het bij een eerdere grote 
klus, de Jeugdwet, anders had kunnen aanpakken. 
Die wet hebben we top-down gemaakt. Dat deden 
we zorgvuldig, en toch blijkt nu dat de wet niet 
altijd even goed uitvoerbaar is. We hebben deze 
wet in co-creatie met beleidsmakers van gemeen-
ten en provincies gemaakt en instellingen om een 
reactie gevraagd. Met de kennis van nu zeg ik: 
waarom ben ik toen niet gewoon bij de uitvoerders 
van de jeugdwet en bijvoorbeeld jongeren en hun 
ouders begonnen, om hen te vragen wat het beste 
zou werken?’ 

Maatschappelijke diensttijd 
De maatschappelijke diensttijd (MDT) is bedoeld om 
jongeren nieuwe vaardigheden te leren terwijl ze iets 
voor een ander doen. Bijvoorbeeld door te helpen bij 
de reddingsbrigade of in een zorginstelling. Tijdens 
deze vrijwillige diensttijd kunnen jongeren hun talen-
ten ontdekken, van betekenis zijn, nieuwe mensen 
ontmoeten en het kan ze helpen bij het maken van 
keuzes voor de toekomst. De projecten richten zich op 
jongeren tussen 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat 
zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen een 
periode van zes maanden. Op 16 maart was de officiële 
start van de MDT.

‘Met mijn onderwerp  
kan dat niet, Jacqueline.  

Ik geloof er niks van’
PROGRAMMADIRECTEUR, VWS

JACQUELINE DE JAGER

6 abdblad no.1/2020
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Ronnie van Diemen is sinds 1 december 2012 inspecteur-generaal van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij VWS. De eerste jaren waren roerig, 
hoe ervoer zij dat als boegbeeld?

BOEGBEELD
‘Ik sta er nooit zo bij stil dat ik het  
boegbeeld van IGJ ben. Eigenlijk hebben 
we zo’n 800 boegbeelden: onze mede-
werkers die het dagelijkse werk in ver-
binding met het veld doen. Natuurlijk 
kan ik door mijn rol wel iets extra’s 
betekenen. Ik kan zaken uitleggen aan 
de buitenwacht, vertrouwen geven en 
wekken, en tijdens werkbezoeken mijn 
waardering uitspreken.’

VERTROUWEN
‘Voordat ik bij de inspectie begon, was 
de dienst nogal eens negatief in het 
nieuws. De inspectie zou een papieren 
tijger zijn en klantonvriendelijk hande-
len. Dat legt een behoorlijke druk op 
een organisatie. Dat we de draai heb-
ben weten te maken van toezicht van-
uit de controle op het naleven van 
regels en normen, naar toezicht vanuit 
gezond vertrouwen, daar ben ik trots 
op. We zijn er niet alleen om te contro-
leren, maar ook om zorginstellingen te 
stimuleren. Om die omslag te bereiken 
is een veilige en rechtvaardige organi-
satiecultuur een voorwaarde. Waar 
angst regeert, wordt niet geleerd. Ver-
trouwen geeft openheid, waardoor je 
de sector kunt verbeteren. Zo kunnen 
we in Nederland de zorg bieden die je 
je eigen familie en naasten gunt. Dat is 
mijn drijfveer.’

KLEINE STAPJES
‘Een belangrijke verandering door-
voeren is voor mij als het verwezenlijken 
van een droom en er is niets mooier 
dan een droom te realiseren. Daardoor 
heb ik weleens de verkeerde inschatting 
gemaakt: door mijn verhaal over zo’n 
verandering, vanuit mijn enthousiasme, 
te mooi te maken. Ik liep te ver voor de 
mensen uit. In de dagelijkse praktijk her-
kenden zij zich hier niet in. Dat leidde tot 
onzekerheid bij de mensen. Grootste 
les? Veranderen moet in kleine stapjes.’ 

ROEPING 
‘Kinderarts word je vanuit een roeping. 
Ik heb dan ook een soort rouwproces 
doorgemaakt toen ik die baan moest 
opgeven. Het werk was niet meer te 
combineren met mijn gezinssituatie. 
We kregen zelf te maken met een ernstig 
ziek kind. Toen zat ik ineens aan de 
andere kant van de tafel. Dan besef je 
dat jouw eigen gezondheid en het wel-
zijn van je gezin het allerbelangrijkst is. 
Dat dát je de energie geeft om je werk 
goed te doen. Het leven is niet maak-
baar. Ik heb veel geleerd van ouders en 
kinderen, die na een intens verdrietige 
periode de veerkracht toonden om 
zichzelf te resetten en door te gaan.  
En leren doe ik nog elke dag. Ik leer 
graag nieuwe dingen, dingen die ik nog 
niet kan. Al heb ik niet meer de drang 
om mezelf te bewijzen. Het eeuwige 
moeten, heb ik naast me neergelegd.’

3-5-7-REGELING
‘Gezien de ontwikkelingen binnen de 
IGJ is afgesproken dat ik iets langer blijf. 
Intern introduceren we bijvoorbeeld 
een nieuw informatiesysteem. Een aan-
tal processen gaan anders lopen en 
gegevens gaan we op een andere manier 
opslaan. Het vraagt veel van onze men-
sen om zich dit eigen te maken, terwijl 
ook het toezicht elke dag aandacht 
vraagt. Extern kampen we natuurlijk 
met de personeelstekorten in de zorg, 
de regeldruk, de internationale genees-
middelenhandel, de zorgcowboys en  
de kwaliteit van de jeugd hulp. En ook  
de samenwerking tussen huisartsen, 
specialisten, thuiszorg, zorgverzekeraars 
en andere zorgpartijen blijven we tegen 
het licht houden. De werkelijkheid heeft 
vele kleuren, dus hanteer ik een vaste 
werkwijze bij deze complexe vraagstuk-
ken. Ik zet al mijn zintuigen open, 
gebruik mijn intuïtie en bekijk de zaak 
vanuit verschillende perspectieven.’ 

DROOM
‘Mijn eigen droom? Dat ik het geluk  
heb om gezond te blijven. Ik hoef niet 
op reis naar een ver land of in een  
camper. Als ik mijn werk kan blijven 
doen, het goed gaat binnen mijn gezin, 
af en toe naar de film kan en lekker kan 
hardlopen en fietsen in de regio, dan is 
het goed.’

7abdblad no.1/2020
tekst Willem Fledderus  
foto's Hans Roggen

Boegbeeld
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Binnen de bestuurskunde was weinig bekend over  
wat er gebeurt als de overheid ‘snijdt in eigen vlees’, 
legt Eduard Schmidt, bestuurskundige bij Universiteit  

Leiden, uit. ‘Omdat er door verschillende kabinetten bezui-
nigingen opgelegd zijn – mede door de kredietcrisis – die  
op het bordje van topambtenaren kwamen, wilde ik graag 
weten wat deze opdracht specifiek voor hen en hun leider-
schap betekende. Ook omdat het me fascineert dat deze 
mensen zo weinig zichtbaar zijn voor burgers, terwijl ze  
zo’n belangrijke rol vervullen.’ Eduard kreeg samen met zijn 
promotor subsidie van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en sprak vervolgens, 
nadat hij anonimiteit beloofde, bijna honderd topambtena-
ren over het onderwerp.

Schaven
Eduard vertelt dat uit die gesprekken 
blijkt dat de eerste ‘schaafjes’ er 
meestal wel af kunnen. ‘Dan gaat 
het nog om efficiëntie. Beter 
nadenken over of je mensen naar 
een conferentie stuurt of dat je 
een spreker naar Nederland haalt, 
bijvoorbeeld. De functie van 
plaatsvervangend SG bij een  

ministerie schrappen, is nog zo’n voorbeeld. Maar als het vet 
eraf is, wordt het lastig en is leiderschap nodig. Dan gaat het 
om de ontwikkeling van nieuwe manieren van werken, zoals 
reorganisaties en de introductie van flexwerken bijvoorbeeld.' 
En het kan nog een gradatie erger, benadrukt hij. ‘Bij sommige 
overheidsonderdelen is er zoveel geschrapt dat het bot is 
geraakt. Die onderdelen konden door de bezuinigingen hun 
basistaken soms bijna niet meer uitvoeren, het water stond 
hun echt aan de lippen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de NVWA 
en verschillende gevangenissen.’

Balanceren
De belangrijkste leiderschapsuitdagingen voor ABD’ers bij 
grote bezuinigingen zijn om te balanceren tussen visie en 
noodzaak, informeren en betrekken, en begrip en besluit-
vaardigheid, vertelt Eduard. ‘Opvallend is dat ABD’ers daarbij 
vaak niet handelen zoals je van de literatuur zou verwachten.’

Eerlijk verhaal
Hij licht toe: ‘De eerste uitdaging is hoe je de organisatieveran-
dering verkoopt. Prijs je flexwerken bijvoorbeeld aan als een 
mogelijkheid om privé en werk beter te combineren? Of vertel 
je dat het een maatregel is om banen te sparen? Leiderschaps-
boeken adviseren vaak verandermanagement te verbinden 
aan een aantrekkelijke visie. Uit mijn gesprekken blijkt dat 

Leiderschapsdilemma’s tijdens bezuinigingen

‘Als het vet eraf is, wordt  
het lastig’

‘Bezuinigingen bij de overheid brengen drie duidelijke leiderschaps-
uitdagingen voor ABD’ers met zich mee,’ zegt Eduard Schmidt, die  

onlangs op het onderwerp promoveerde. Opvallend is dat ABD’ers daar 
anders mee omgaan, dan je zou verwachten.

8 abdblad no.1/2020
tekst Trudy van Dijk 
foto Wiebe Kiestra
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ambtenaren bij een verandering ten gevolge van bezuinigingen 
liever kiezen voor “het eerlijke verhaal” als de beste manier 
om steun te krijgen voor veranderingen. Uitleggen dus dat  
je acties gedreven zijn door bezuinigingen. Uiteraard benoe-
men ze eventuele voordelen voor hun medewerkers ook.’

Meedenken?
Het tweede dilemma is hoe je medewerkers betrekt bij de  
veranderingen. Eduard: ‘In de literatuur wordt geadviseerd 
medewerkers mee te laten denken bij veranderingen. Maar 
bij een bezuinigingsmaatregel werkt dat in de praktijk toch 
anders. Medewerkers zijn niet zo geneigd mee te werken aan 
een hang yourself exercise en zeggen niet snel “er kan nog wel 
wat af”. ABD’ers kiezen in dit geval liever voor een top-down-
benadering waarbij ze medewerkers informeren over de  
keuzes die gemaakt zijn. Ze laten hen dus niet meedenken 
over de grote vraagstukken. Als de kaders vervolgens staan, 
zorgen ze waar mogelijk voor draagvlak door medewerkers 
binnen de kaders input te laten geven.’ Hij benadrukt dat dit 
echter niet opgaat als het om het schrappen van banen gaat. 
‘Dat is te veel gevraagd.’

Het gaat wel door!
De laatste grote leiderschapsuitdaging bij bezuinigingen is 
de balans vinden tussen aandacht geven en begrip tonen aan 

medewerkers, en besluitvaardigheid 
laten zien. Eduard: ‘Bezuinigingen 
hebben een grote impact op het  
welzijn van medewerkers en beïn-
vloeden sterk de werktevredenheid. 
Dat betekent dat ABD’ers oog moeten 
hebben voor hun medewerkers en hun 
individuele aandacht moeten geven. 
Tegelijkertijd moeten ze besluitvaardig 
blijven en duidelijk zijn over de richting die de 
organisatie inslaat. Niet zeggen “je zit te zeuren” dus, maar 
duidelijk zijn dat de maatregelen doorgaan en laten zien dat 
je de gevolgen voor je medewerkers vervelend vindt.’

Wat Eduard aan ABD’ers mee wil geven? ‘Het kabinet vraagt 
constant “doe meer met minder”. Dat is niet altijd erg, er 
kunnen ook voordelen aan zitten, zoals efficiënter werken. 
Tegelijkertijd is het moeilijk te bepalen tot waar de schaaf 
kan gaan. De schandalen bij de NVWA rond paardenvlees en 
fipronil-eieren laten zien dat die grens soms overschreden 
wordt. ABD’ers zijn daarin natuurlijk geen passieve ontvanger, 
maar zouden mogelijk wel vaker een dieperliggende vraag 
moeten stellen: Wat verwachten we – de politiek en samen-
leving – nou eigenlijk van de overheid en wat zijn we bereid 
daarvoor te betalen?’ 

‘ Medewerkers zijn  
niet zo geneigd mee  
te werken aan een 
hang yourself exercise’

9abdblad no.1/2020
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1.
Je woonde veel in het buitenland,  
hoe beïnvloedde je dat?
‘Vanuit verschillende perspectieven 
naar de wereld kijken kreeg ik met de 
paplepel ingegeven. Van mijn 7e tot 
mijn 13e woonde ik op Curaçao vanwege 
het werk van mijn vader en reisden we 
veel rond in Zuid- en Latijns-Amerika. 
Mijn ouders vonden het belangrijk dat 
ik en mijn twee zussen zagen dat er in 
andere werelddelen veel armoede is  
en mensen daar andere ontplooiings-
kansen hebben. Daar komt mijn  
drijfveer vandaan: zorgen dat anderen 
dezelfde kansen krijgen als wij. In 
Nederland hebben we het waanzinnig 
goed voor elkaar: het is een zegen om 
hier te kunnen wonen.’

2.
Het klimaat is een rode draad in  
je carrière?
‘De klimaatverandering is dé grote uit-
daging, veel mensen hebben geen idee 
hoe ernstig de gevolgen zijn voor de 
voedselzekerheid wereldwijd, de toe-
gang tot water en het perspectief op 
een menswaardig bestaan. De klimaat-
verandering zal leiden tot ontheem-
ding, migratie en oorlogen. In landen 
als Ethiopië en Bangladesh zijn de  
dramatische effecten van de klimaat-
verandering nu al realiteit. We leven nu 
in de laatste jaren dat we hier nog iets 
tegen kunnen doen. Met heel veel 
kunst- en vliegwerk is het nog mogelijk 
de temperatuur maximaal met 1,5 tot  
2 graden te laten stijgen, hoger ziet de 
wetenschap als catastrofaal. Ik ben een 
positief mens en ben graag een van de 
radertjes die helpt om de doelen van het 
klimaatakkoord van Parijs te behalen.’

3.
Komt er een droom uit nu je aan de 
knoppen mag draaien?
‘Het was voor mij best een worsteling 
om deze keuze te maken. Ik werkte tot 
voor kort in Ethiopië bij het World 
Resources Institute, op het laatst als 
vice-president. WRI adviseert over een 

duurzaam beheer van natuurlijke hulp-
bronnen als basis voor economische 
vooruitgang en menselijk welzijn, en  
is een van de grootse, gezaghebbende 
denktanks ter wereld. Het is heel inspi-
rerend om met duizend hoogopgeleide 
experts te werken zonder politieke 
druk. De doorslag om deze baan als  
DG te accepteren was the sense of urgency 
om het klimaatprobleem en het  
armoedevraagstuk tegelijk en op  
geïntegreerde wijze, op te lossen.  
Ik denk dat ik met mijn inhoudelijke  
kennis echt kan bijdragen aan het 
Nederlandse beleid. En het is leuk,  
nog veel leuker dan verwacht.’

4.
Je bent tijdelijk alleenstaande  
moeder?
‘Mijn partner Bengt is ambassadeur in 
Ethiopië, hij blijft er nog een jaar. We 
hadden al eerder besloten dat ik met  
de kinderen een jaar eerder terug zou 
gaan, zodat de kinderen – ze zijn nu  
14 en 17 jaar – hier hun school kunnen 
afmaken. In Nederland hebben ze  
meer vrijheid. Gewoon even op de fiets 
springen en ergens een hamburger 
gaan eten, dat kan niet in Ethiopië. 
Daar moesten ze altijd met mammie en 
pappie of de chauffeur mee. Het is 
belangrijk dat ze een eigen leven 
opbouwen voor ze gaan studeren.’

5.
Hoe combineer je dat met zo’n  
pittige baan?
‘Ik doe hier ’s ochtends het licht aan, 
maar ga altijd om 17.00 uur naar huis. 
De periode tussen 17.00 en 20.00 uur  
is voor de kinderen. Daarna gaat de  

laptop weer aan. Dat doe ik graag. Work 
hard at work worth doing, gaf mijn moeder 
me al mee.’

6.
Welke levensgebeurtenis had veel 
invloed op je?
‘In 1994 stond ik op een massagraf in 
Rwanda waar de weeïge geur van de 
dood nog hing. Op die plek hadden 
voormalige buren, vrienden en collega’s 
elkaar letterlijk met de hand afgemaakt. 
In totaal zijn er bijna één miljoen  
mensen vermoord. Hoe kan dat? Dat je 
elkaar in de ogen kijkt, het zweet op 
elkaars gezicht ziet en hem of haar 
doodt? Hoe (ver)word je zo als mens? 
Het enge is dat jij en ik dat wellicht ook 
kunnen doen als we in het nauw gedre-
ven zijn, als existentiële angst een drijf-
veer wordt. Als je zo gemanipuleerd 
wordt om te denken in “het is zij of wij” 
om te kunnen overleven. Dan neem je 
irrationele beslissingen. Een level playing 
field – gelijke kansen hebben – in com-
binatie met respect en compassie voor 
elkaar, dat is de basis voor beschaving.’

7.
Wie is je inspiratiebron?
‘Ik ben een groot bewonderaar van de 
Dalai Lama en de Paus. Beiden stellen 
mededogen en menselijke waardigheid 
centraal. Met zijn encycliek Laudato si 
gaf de Paus in 2015 een menselijk 
gezicht aan armoede en de gevolgen 
van de klimaatverandering, zoals het 
verlies van biodiversiteit en toene-
mende ongelijkheid in de wereld. Ik 
houd van mensen die opstaan voor een 
ander, uitgesproken zijn en lef hebben, 
en tegelijkertijd dienstbaar zijn.’ 

8.
Hoe ontspan je?
‘Ik ben een fanatiek kickbokser en doe 
krachttraining met een personal trainer. 
Mezelf fysiek afmatten helpt me om 
afstand te nemen van het werk en lekker 
te kunnen slapen.’

‘Gelijke kansen  
zijn de basis voor 

beschaving’

11abdblad no.1/2020
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Financiën
BAS VAN DEN DUNGEN
functie: secretaris-generaal
per: 1 februari 2020
was: directeur-generaal 
Curatieve Zorg bij VWS

JenV
DICK SCHOOF
functie: secretaris-generaal
per: 1 maart 2020
was: directeur-generaal van  
de AIVD

bZ
PAUL HUIJTS
functie: secretaris-generaal
per: medio 2020
was: secretaris-generaal bij AZ

centraal Planbureau
PIETER HASEKAMP
functie: directeur
per: 1 maart 2020
was: directeur-generaal Fiscale 
Zaken bij Financiën

JenV
RIC DE ROOIJ
functie: plv. secretaris-generaal
per: 15 februari 2020
was: plv. secretaris-generaal  
bij EZ

bZK
JAAP UIJLENBROEK
functie: buitengewoon adviseur
per: 13 januari 2020
was: directeur-generaal 
Belastingdienst bij Financiën

JenV
MONIQUE VOGELZANG
functie: directeur-generaal 
Politie en Veiligheidsregio’s
per: 1 april 2020
was: inspecteur-generaal van 
het Onderwijs

bZK
ERIK AKERBOOM
functie: directeur-generaal 
AIVD
per: 1 mei 2020
was: korpschef Politie

De TMG uit
roc Mondriaan
HANS SCHUTTE
functie: bestuursvoorzitter
per: 1 april 2020
was: directeur-generaal DUO 
bij OCW

Financiën
HANS VIJLBRIEF
functie: staatssecretaris
per: 29 januari 2020
was: voorzitter Eurogroup 
Working group

uWV
MAARTEN CAMPS
functie: voorzitter Raad van 
Bestuur
per: 1 juni 2020
was: secretaris-generaal bij EZK

raad Voor de 
rechtsbiJstand
IRENE NIJBOER
functie: algemeen directeur/
bestuurder
per: 1 april 2020
was: consultant 
ABDTOPConsult bij BZK

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

Het bevorderen van de Neder-
landse export. Dat is kortweg 
waar ik me samen met mijn 

team voor inzet’, zegt Astrid Bronswijk. 
In september 2018 stapte ze over van de 
gemeente Den Haag naar Financiën. 
‘Na ruim tien jaar als Hoofd Internatio-
nale Zaken bij de gemeente Den Haag 
wilde ik mij meer specialiseren en op 
nationaal niveau aan de slag. Nu ben ik 
de logische persoon aan tafel voor grote 
exportondernemingen. Dat voelt goed.' 

‘In deze baan krijg ik ook te maken  
met politiek instabiele landen en soms 
met ingewikkelde ethische issues,  
zoals onlangs met de zaak Van Oord in 
Angola.’ Het baggerbedrijf zou betrok-
ken zijn bij mensenrechtenschendingen 
en mogelijke corruptie voor de realisatie 
van een landwinningsproject voor de 
kust van de stad Luanda, zo kopten 
enkele landelijke dagbladen in januari. 
Ook ING en Atradius, de kredietverzeke-
raar van de Nederlandse staat, zijn 
betrokken bij het project. Van Oord 
ontkent de beschuldigingen met klem. 
Astrid: ‘Maar het is dan wel gelijk – 
bam! – voorpaginanieuws.’ 

‘ ‘Die grote politieke gevoeligheid is 
nieuw voor me. Het betekent dat je snel 
moet kunnen anticiperen. Alle moge-
lijke scenario’s – en hoe je daarop moet 
reageren – moet je binnen no time  
hebben uitgedacht. Daar zijn ze hier op 
het ministerie sterk in. Daar heb ik in 
korte tijd al veel van geleerd.’ 

Deze zaak legt wat Astrid betreft direct 
een dilemma bloot. ‘Natuurlijk is het 
belangrijk dat de zaak tot op het bot  
uitgezocht wordt en zijn Kamervragen 
meer dan terecht. Maar we willen ook 
zaken blijven doen en voorkomen dat 
buitenlandse klanten, die te maken 
krijgen met onze strenge MVO-eisen, 
zeggen: “we gaan met andere bedrijven 
in zee, dan zijn we van jullie gezeur af”. 
Dat is een van de dilemma’s waar je in 
deze functie mee moet dealen.’ 

‘Ik heb veel contacten met grote expor-
teurs’, besluit ze. ‘Zo weet ik beter wat 
er in de exportwereld leeft en hoe deze 
zich ontwikkelt. Ik moedig collega’s 
ook aan goede relaties met de buiten-
wereld te onderhouden. Dat houdt je 
scherp en helpt je snel te schakelen als 
dat nodig is.’ 

Loopbaan stap

12 tekst Jeannine Westenberg 
foto Valerie Kuypersabdblad no.1/2020
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 
Nathalie van Berkel. Was: stedelijk directeur 

Bedrijfsvoering en plv. algemeen directeur  
bij de gemeente Amsterdam. Trad per  

1 september 2019 toe tot de rvb van UWV.

Vanwaar UWV?
‘Ik weet van heel dichtbij hoe belangrijk meedoen 

in de maatschappij en een sociaal vangnet voor 
iemand kunnen zijn. Ik ben blij dat ik daar in deze 

vorm aan kan bijdragen. Daarnaast werkt UWV 
nauw samen met vele partijen, waaronder gemeen-

ten. Heerlijk om die samenwerking nu van de 
andere kant te bekijken.’

Welke ervaringen en lessen neem je mee? 
‘Bijvoorbeeld dat de dialoog tussen beleid en uit-
voering cruciaal is. Je kunt nog zo’n mooi concept 
bedenken, je moet het in de uitvoering – en in de 
handhaving – wel kunnen waarmaken. En, hoe 

meer maatwerk je wilt bereiken, hoe moeilijker het 
uitvoerbaar is. Alles heeft met balans te maken.’ 

Van welke situaties en van wie leerde je veel?
‘Ik heb tijdens de voorbereiding van een politiek 

debat de insteek ervan weleens compleet verkeerd 
ingeschat. Daardoor verliep de bijeenkomst veel 
explosiever dan nodig. Een andere keer liet ik me 
teveel meeslepen. Ik zie dat niet als fouten, maar 
als leermomenten. In mijn Rotterdamse periode 
leerde ik veel van het Rotterdamse college. Ik heb 

daar geleerd op mijn handen te zitten; is het 
moment geschikt om door te pakken of kun je 

beter nog even wachten?’

Wat zijn je belangrijkste uitdagingen? 
‘Binnen mijn portefeuille Dienstverlening, ICT en 

bedrijfsvoering is het verbeteren – en daarmee  
bedoelen we het persoonlijker maken – van onze 
(digitale) dienstverlening een belangrijk thema. 

Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat burgers de 
status van hun dossier online kunnen inzien.  

Vergelijk het met het volgen van je pakketje via 
PostNL. De afgelopen periode is vooral gestreefd 

naar stabiliteit en continuïteit van onze systemen. 
Ik zet me in voor een betere balans tussen vernieu-

wing, uitvoerbaarheid en maatschappelijke 
impact. Daarbij vind ik het belangrijk een lerende 

organisatie te zijn en altijd te handelen naar  
voortschrijdend inzicht.’

13abdblad no.1/2020
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Het voelt voor mij alsof ik een nieuw leven 
ben gestart, nu ik de financiële sector 
achter me heb gelaten. Mijn overstap 

was een bewuste keuze. Ik heb het erg naar mijn 
zin gehad bij de Volksbank en heb er veel geleerd. 
Hoe je agile werkt en risico’s kunt beheersen,  
bijvoorbeeld. De betaalsector is bovendien een 
van de meest innovatieve sectoren ter wereld, 
waardoor ik veel kansen kreeg.
Het toenemend belang van identiteit, data  
en de ethische vraagstukken die hieromheen 
spelen, zetten mij echter op een goed moment 
aan het denken. Ik was in de afgelopen jaren 
betrokken bij de implementatie van een Euro-
pese Richtlijn die onder meer eist dat banken 
met een standaard API de betaalrekening van 
klanten toegankelijk maken voor derde partijen. 
Praktisch betekent dit dat een bedrijf inzicht kan 

krijgen in de transactiegegevens van een klant, 
wanneer de klant hiervoor toestemming geeft. 
Zo’n bedrijf kan dan een volledig profiel van een 
klant maken: betaalt hij bijvoorbeeld een lid-
maatschap aan een politieke partij of aan een 
kerk, waar doet hij boodschappen, wat doet hij 
in het buitenland en hoe zit het met zijn ziekte-
kosten? Ik realiseerde me dat de klant vaak 
kwetsbaarder is dan hij zich realiseert en dat de 
burger in dit geval niet zonder de overheid kan! 
Dat is de reden dat ik deze kant uitkeek voor een 
volgende stap. De RvIG heeft de ambitie om 
autoriteit en regisseur te zijn van het veilig en 
betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. 
Er zit hier veel kennis, ervaring en denkkracht. 
Over de weg voorwaarts kan ik nu meedenken, 
ik hoop vanaf hier dan ook de verantwoordelijk-
heid te kunnen nemen die ik zocht!’

‘

‘ Hier kan ik de  
verantwoordelijkheid  
nemen die ik zocht’

ESTHER STEGMAN is sinds kort directeur Informatie   - 
voorziening en Systemen bij de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RvIG). Hiervoor werkte ze bij de 
Volksbank als hoofd productmanagement.
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‘Van oudsher heb ik veel belangstelling voor 
ruimtelijke ordening. Ik was tot drie jaar 
geleden DG Bestuur en Wonen. Daarom was 
ik nieuwsgierig naar de stand van zaken voor 
wat betreft de Omgevingswet. Tijdens de  
bijeenkomst werden we daarover bijgepraat. 
Het is een ingrijpende wet, die samenwerken 
met ketenpartners nog belangrijker maakt. 
Maar nog interessanter vond ik de discussie 
die we hadden over de dilemma’s die we in 
ons werk tegenkomen. We merkten allemaal 
dat het lastig is om uit de waan van de dag te 

komen. We hebben allemaal te maken met 
actuele dossiers, die van invloed zijn op het 
werk en waarop we moeten reageren. Bij de 
Omgevingswet is dat het stikstofdossier.  
In mijn eigen werk zijn dat bijvoorbeeld het 
pensioendossier en het recente rapport van 
de commissie Borstlap over de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd is het juist ook onze taak om 
verder vooruit te kijken: tot wel vijf of tien 
jaar. Tijdens de Masterclass doe je dat als  
vanzelf, samen met je collega-ABD’ers.’

Gert-Jan Buitendijk | DG Werk bij SZW

Wieke Tas en Franc van der Steen wisselden op  
1 december van functie. Ze ontmoetten elkaar 
voor het eerst op de Rijksbrede banenruil-

bijeenkomst voor ABD-managers in april 2019. Franc: 
‘We hadden meteen interesse in elkaars functie, een 
professionele klik. Tijdens de speeddate-sessie hebben 
we elkaar vervolgens verteld over de inhoud en organi-
satie van ons werk.’ Wieke: ‘Ik werd alleen maar enthou-
siaster en jij ook.’
Franc: ‘Klopt. Na de ABD-bijeenkomst hebben we ons 
goed verdiept in elkaars baan en de uitdagingen ervan. 
Ik had na een lange carrière binnen IenW zin in een 
nieuwe omgeving, een nieuwe inhoud en een nieuw 
netwerk. Tegelijkertijd werkte ik aan Klimaatadaptie, 
een mooi en belangrijk thema waar ik ook nog niet op 
uitgekeken was.’
‘Wat mij over de streep trok? Het versterken van Natuur  
is net als Klimaatadaptie een grote en urgente duurzaam-
heidsopgave. Op beide terreinen moet je bedrijven, 
instellingen en overheden zien mee te krijgen met 
beleidsvernieuwing en innovatie. Dat vind ik een heel 

‘Tijdens onze speeddate werden  
we steeds enthousiaster’

Functieruil

FRANC VAN DER STEEN  
MT-lid Natuur bij het DG Natuur,  
Visserij en Landelijk Gebied bij LNV

WIEKE TAS  
Afdelingshoofd Klimaatadaptie en Bestuur 
bij IenW 

boeiend proces. Bij IenW had ik veel contact met 
gemeenten, provincies en waterschappen over het  
verkleinen van onze kwetsbaarheid voor klimaat-
verandering. Nu adviseren en stimuleren we onder meer 
boeren een omslag te maken naar kringlooplandbouw, 
voor meer biodiversiteit in het agrarisch gebied en in 
natuurgebieden.’
Wieke: ‘Inhoudelijk was Francs functie op mijn lijf 
geschreven. Ik heb iets met water, ben ook een fervent 
watersporter. En met de klimaatverandering en stijging 
van de zeespiegel ligt er ook een enorme en complexe 
opgave. Daarnaast wil je ook weten in wat voor een 
soort team je terechtkomt. Welke leiderschapskwalitei-
ten nodig zijn. Die vragen hebben we vooraf allemaal 
uitgebreid met elkaar besproken. Ik werk graag vanuit 
samenwerking en verbinding aan oplossingen. 
Na een jaar of vier ga ik altijd weer om me heen kijken. 
Een nieuwe werkomgeving en een nieuw team doen 
toch weer een beroep op andere eigenschappen en vaar-
digheden. Zo blijf ik ook mezelf ontwikkelen.’ 
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foto Jurgen Huiskes

TMG Masterclass 
Omgevingswet

Lezen, 
 leren & 
luisteren
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DIEDERIK 
DICOU
Masterclass Keuzes in kaart
Bureau ABD Den Haag,  
17 februari 16.15 uur

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkie-
zingen van 2021, is het CPB momenteel druk 
met het doorberekenen van de verkiezings-
programma’s. Hoe pakt het planbureau  
dat nu eigenlijk aan? Diederik Dicou, sector-
hoofd Publieke Financiën bij het CPB,  
vertelde over de ins en outs en dilemma’s 
tijdens de Keuzes in kaart masterclass voor 
ABD-ers. Dat deed hij samen met Laura van 
Geest, tot 1 februari CPB-directeur en nu 
voorzitter van de AFM. 
‘Deelnemers kwamen met sterke vragen 
die ons ook bezighouden’, vertelt Diederik 
na afloop. ‘Welke overeenkomsten en ver-
schillen tussen partijen laat je zien, hoe ga 
je om met druk van politieke partijen en 
hoe presenteren jullie de uitkomsten op 
een neutrale, evenwichtige manier? Er leven 
duidelijk veel vragen bij topmanagers. 
Logisch, want onze bevindingen belanden 
uiteindelijk ook op hun bureaus. 
Nu ik voor het eerste jaar projectleider ben 
van het hele doorberekencircus, merk ik nog 
meer dan voorheen dat er veel komt kijken 
bij deze klus. Niet alleen organisatorisch. Er 
gaat ook veel denkwerk vooraf aan de pre-
sentatie van de uitkomsten. De masterclass 
was voor mij persoonlijk dan ook een mooie 
vuurdoop. Politici en journalisten willen 
straks ook alles weten over onze keuzes.’ 


