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Paul Huijts, SG AZ, vertelt over het SG-overleg in tijden van corona.

Draaide tijdens het SGO de afgelopen tijd alles om corona?
‘Wel veel, er stonden weinig andere thema’s op de agenda. We hadden 
tijdens het overleg de handen vol aan de praktische consequenties van  
de besluiten die tijdens de crisisoverleggen werden genomen. Hoe je 
elkaar kunt ondersteunen met mankracht bijvoorbeeld en wat je van 
elkaar kunt leren nu 120.000 rijksmedewerkers thuiswerken. Het SGO 
maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming rondom corona, die vindt 
plaats tijdens de verschillende crisisoverleggen, waaraan ik als SG AZ zelf 
wel deelneem.
De SGO-agenda loopt inmiddels overigens ook onvermijdelijk weer vol 
met andere onderwerpen. De problemen in de samenleving waarover  
we eerder vergaderden, zijn natuurlijk niet verdwenen. Ze zijn alleen door 
de coronacrisis tijdelijk uit de media verdwenen.’

Waar hadden jullie het specifiek over?
‘We bespraken bijvoorbeeld hoe we ervoor zorgen dat mensen zich onder-
deel van de organisatie blijven voelen nu ze continu thuiswerken. Daar 
moet je echt energie in stoppen. Het is voor medewerkers zwaar om onder 
deze omstandigheden thuis te werken, zeker als ze kleine kinderen hebben 
die lange tijd niet naar school konden.
Daarnaast werd snel gereageerd als departementen aangaven dat ze extra 
hulp nodig hadden. Bas van den Dungen is bijvoorbeeld tijdelijk, naast zijn 
werk als SG Financiën, weer gaan meewerken op VWS en er zijn extra 
mensen bij het DG Volksgezondheid benoemd. En alle SG’s die zouden 
overstappen blijven voorlopig op hun post. Ik zou zelf de overstap maken 
naar BZ, maar blijf nu bij AZ, vooralsnog tot 1 september.’

Wat leren jullie van deze periode?
‘We maken een crisis mee die zo allesomvattend is, dat alles daar al 
maanden om draait. Niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Dat vind ik het 
meest bijzondere aan deze tijd. Een nieuw element daarin is het gedwongen 
thuiswerken en daardoor is videobellen veel gewoner geworden. Voor-
heen gebruikte ik het zelf eigenlijk alleen voor gesprekken met ambassades. 
Nu gebruiken we het allemaal vele malen per week. Tegelijkertijd merken 
we ook hoe belangrijk het is elkaar te blijven zien. Bepaalde gesprekken, 
zoals een functioneringsgesprek, kun je beter niet via een scherm voeren. 
Ook het SGO vindt daarom niet alleen online plaats. We spreken regel-
matig af in een grote vergaderzaal.
De coronacrisis dwong ons het werk opeens totaal anders te organiseren. 
Dat was lastig maar zet je ook aan het denken voor de periode na de 
coronacrisis. Meer thuiswerken en minder reizen in de file wordt waar-
schijnlijk de norm. Je stapt niet meer voor ieder overleg in de trein. En zo 
zijn er meer zaken waarvan je je nu opeens veel bewuster afvraagt:  
waarom heb ik dit eigenlijk zo klassiek georganiseerd? Ik verwacht dat  
een paar aspecten van ons werk hierdoor blijvend zullen veranderen.’
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Bureau ABD, onderdeel van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De inhoud 
van het blad weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de me-
ning van Bureau ABD. Reacties of vragen naar abd@
minbzk.nl.
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En?

GEEN ABD-SYMPOSIUM 
2020 

In verband met het coronavirus 
is het ABD-symposium 2020 
geannuleerd. We informeren  
je zo snel mogelijk over een 
nieuwe datum in 2021. 

Dienstverlening  
op afstand
Vanwege het corona-
virus treft Bureau 
Algemene Bestuurs-
dienst een aantal 
maatregelen, die onze  
dienstverlening helaas beperken.
Voor de werving- en selectieprocedure 
bij vacatures betekent dit dat we voor 
kandidaten op zoek gaan naar maat-
werk, bijvoorbeeld door gesprekken  
op afstand te laten plaatsvinden. 
Alle leer- en ontwikkelactiviteiten met 
open inschrijving bieden we online aan. 
Dit blijft in ieder geval zo tot 1 september 
2020, en wellicht ook daarna. U kunt de 
agenda bekijken op de homepage van  
www.abdleerportaal.nl.
Voor verdere vragen kunt u terecht bij 
onze MD-consultants en O&I-adviseurs. 
U vindt hun contactgegevens op  
www.algemenebestuursdienst.nl. 

2 abdblad no.2/2020 teksten Trudy van Dijk 



3

Rachida Benali, Locatiemanager BinnensteBuiten, KindeRdam:

‘Van 100 naar circa 16 kinderen’
‘Dezelfde zondag waarin Mark Rutte in een persconfe-
rentie aankondigde de kinderopvang alleen voor  
cruciale beroepen open te houden, zijn ’s middags bij 
KindeRdam de directie en alle locatiemanagers bij 
elkaar gekomen. We hebben met elkaar een plan 
gemaakt op basis van de informatie van de Rijksover-
heid, waarover we de ouders direct na de persconferen-
tie konden informeren. Een week later kwam vanuit  
de gemeente de vraag of KindeRdam ook voor 24/7- 
noodopvang kon zorgen. BinnensteBuiten werd één 
van de drie aangewezen locaties bij KindeRdam. 
Logisch: de locatie is centraal gelegen, vlakbij het  
Erasmus MC en heeft een heel groot parkeerterrein.  
Er was veel animo onder de medewerkers om nood-

opvang te verzorgen en zelfs in de avonden, weekeinden 
en ’s nachts te werken. Daar was ik echt door geraakt. 
Hoe een normale dag er nu uitziet? Vóór de crisis  
vingen we hier acht groepen op van kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 4 jaar. In totaal zo’n 100 kinderen. Nu 
komen er per dag zo’n 10 tot 16 kinderen. De groepjes 
zijn klein: maximaal zes kinderen per twee pedago-
gisch medewerkers. We proberen ons zo goed moge-
lijk aan de 1,5-meter-afstand-regel te houden. Maar je 
kunt een baby natuurlijk niet op 1,5 meter afstand de 
fles geven. Van de nachtopvang is nog geen gebruik 
gemaakt, maar we zijn er klaar voor. Ik ben erg trots 
op mijn team, het is heel mooi om te zien hoe snel ze 
de omschakeling hebben weten maken.’

3abdblad no.2/2020
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Het zal je maar gebeuren: je bent amper 
ingewerkt of jouw afdeling wordt opeens 
verantwoordelijk voor het managen van 

de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. 
Met je neus in de boter vallen is dan een under-
statement, als je het aan Francine L’Ortye vraagt. 
Zij is sinds september MT-lid van de directie 
Publieke Gezondheid bij VWS en werd daar verant-
woordelijk voor Crisisbeheersing en Infectie-
ziekten. ‘Ik had net de beroemde eerste honderd 
dagen achter de rug toen het eerste sitrap kwam 
(situatierapport, red.). Dat was op 24 januari en 
ging over “een onbegrepen longontsteking” in 
Wuhan. Onlangs hebben we trouwens de 75e sitrap 

gehad’, vertelt Francine. ‘Het duurde niet lang voordat ik 
doorhad dat er iets heel bijzonders aan kwam.’
Hans Brug, DG bij het RIVM, zit al wat langer in ‘crisismodus’. 
‘Ik werk nu bijna twee jaar bij het RIVM en rolde van de stik-
stofcrisis in de corona crisis. In januari hebben we een crisis-
team opgezet en sindsdien hebben we vrijwel elke dag 
beslissingen moeten nemen met vergaande consequenties.’

Continu ‘aan staan’
Francines afdeling heeft de taak als departementaal crisis-
centrum deze coronacrisis te managen, en adviseert over 
infectieziekten. ‘Dat vergt continu heel veel samenwerking. 
Met het Outbreak Management Team voorgezeten door de 
directeur Infectieziekten bestrijding van het RIVM, met 

Dik vier maanden en counting. De coronacrisis is lang en heftig. Bijzonder veel 
druk ligt daarbij op het ministerie van VWS en het RIVM. Francine L’Ortye en 
Hans Brug vertellen hoe zij dit ervaren.

LEIDERSCHAP 

‘ Heel Nederland  
kijkt naar ons’

4 tekst Trudy van Dijk en Gerben Holwerda foto's Jurgen Huiskes illustratie Bas van der Schotabdblad no.2/2020
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GGD’en, met andere afdelingen, met de bewindspersonen  
en met andere departementen, tot aan de NCTV toe. Tot voor 
kort moest er elke week een brief naar de Tweede Kamer, en 
ook de coördinatie van de Kamerdebatten over corona ging 
vanuit mijn afdeling, samen met AZ. Voor mij betekent het 
dat ik al een paar maanden continu “aan sta”. Alles komt bij 
elkaar: beleid, uitvoering, communicatie en politiek. Je moet 
doorlopend informatie verzamelen, beslissingen nemen en 
daarbij kom je vaak situaties tegen die je nog niet eerder hebt 
meegemaakt. Dan vraag je je af: “hoe doe ik dít nu weer?!”. 
Op een gegeven moment drijf je op adrenaline.’

Opschalen
‘Een groot deel van het RIVM is sinds januari 24/7 met de  
crisis bezig’, vertelt Hans. ‘Corona is bij het RIVM in eerste 
instantie de verantwoordelijkheid van het Centrum Infectie-
ziektenbestrijding, maar daar moesten wel mensen bij. We 
hebben extra inzet en achtervang geregeld door mensen van 
andere afdelingen in te zetten en hebben medewerkers die 
net weg waren bij het RIVM gevraagd om tijdelijk terug te 
komen. In eerste instantie werkten we met een paar honderd 
mensen aan de aanpak van de coronacrisis, intussen is bijna  
de halve organisatie betrokken: zo’n 700 mensen. Dat komt 
ook omdat we er taken bij hebben gekregen. Zo hebben wij 
vanwege de tekorten aan beschermingsmiddelen een rol 
gekregen bij het testen van die middelen en de toewijzing 
ervan. Ook is het epidemiologisch onderzoek naar corona 
gestart en vervolgens enorm opgeschaald, en hebben we een 
gedragswetenschappelijke unit opgezet. Daarnaast hebben 
we in overleg met VWS onze reguliere volksgezondheids-
toekomstverkenning ook toegespitst op de korte- en 
lange(re)termijneffecten van deze crisis, en is onze commu-
nicatie en woordvoering veel intensiever dan ooit te voren.’
Het team van Francine werd binnen korte tijd opgeschaald 
van twintig naar vijftig medewerkers. ‘Alle managers kregen 
“een dubbel”, om elkaar te ontlasten en om extra zekerheid 
en continuïteit te waarborgen’, vertelt Francine. ‘Op zich fijn, 
tegelijkertijd is zo’n verdubbeling ook een uit daging voor je 
leidinggevende vaardigheden want het werk is ook verdub-
beld. En het werpt de vraag op: hoe stuur je zo’n groot,  
snelgroeiend  team aan, en hoe gaan we straks weer op een 
verantwoorde manier afschalen, zodat we onze reguliere 
taken weer kunnen uitvoeren?’

Cowboymarkt
De crisis vroeg om een sterke centralisatie, merkte Francine. 
‘Tijdens de crisis hebben we veel naar ons toegetrokken wat 
je normaal gesproken aan de regionale organisaties, over-

heden of aan de markt zou overlaten. Ondanks de 
grote inspanning die het vergt om alles vanaf één 
punt te willen organiseren vonden we dat toch 
nodig, je wilt immers heel snel kunnen handelen. 
We wilden de coronamaatregelen centraal vast-
stellen, de testcapaciteit organiseren, de patiënten-
stroom centraal coördineren, een landelijk test - 
centrum instellen en voldoende hulpmiddelen 
hebben zoals mondkapjes. Daarvoor richtte VWS 
een Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen 
op. Die moesten opeens zaken doen op een ware  
cowboymarkt: velen zullen zich het voorbeeld 
herinneren waarbij Amerikanen in China de voor-
raad mondkapjes van een al ingeladen vliegtuig 
alsnog wegkaapten met een hoger bod.  
Momenteel zijn we onder andere bezig met 
vaccin ontwikkeling. En we denken ook al na over 
meer lokale of Europese productie van medicijnen 
en materialen. Deze crisis heeft het denken hier-
over veranderd: we willen de afhankelijkheid van 
andere landen verminderen.’

‘Hoe zorg je ervoor  
dat álle medewerkers  
de aandacht krijgen  

die ze verdienen?’
DG RIVM, HANS BRUG

5abdblad no.2/2020
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Voordelen
Francine werkt tijdens de crisis zes dagen per week 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Daarover 
hoor je haar niet klagen. ‘Een dilemma voor mij  
is de balans tussen hard werken voor de maat-
schappij en reflectie en rust brengen. Tijdens de 
coronacrisis is de reflectie op jezelf en in het team 
soms ver te zoeken. Daarover ben ik eerlijk. Je bent 
zo actiegericht aan het werk, dat je eigenlijk geen 
rust kunt nemen. Een ander dilemma vind ik in 
hoeverre je als leider je onzekerheid kunt tonen  
en uitspreken. Soms ben ik ergens bezorgd over, 
maar je wilt ook daadkracht uitstralen. Dat is  
weleens lastig. Een crisis heeft trouwens ook voor-
delen: de "bureaupolitiek" is veel minder aanwezig 
en soms bereik je in één dag waar je normaal een 
half jaar over doet. De neuzen staan als vanzelf 
dezelfde kant op.’ Hans: ‘Door de druk waaronder 
we samen staan is alles nog vloeibaarder geworden 
en is samenwerking snel te realiseren.’ Hij geeft 
een voorbeeld: ‘Nadat de coronarichtlijnen voor 
burgers vaststonden was de tweede prioriteit 
ervoor te zorgen dat ze ook nageleefd werden.  

In korte tijd werd besloten een wetenschappelijke gedrags-
unit in te richten, werden de middelen vrijgemaakt en kon de 
unit van start.’
Ook hij werkt hard en veel. ‘Ik ben heel druk en er is veel 
druk. Het verschil tussen werkdagen en weekend is beperkt 
en ik heb nog geen vakantiedag gehad. Tegelijkertijd is het 
ook een heel interessante periode. Er zijn zoveel verrassende 
ontwikkelingen waarop je moet inspelen, dat is ontzettend 
leerzaam.’

Twee snelheden
Een dilemma voor Hans is zorgen dat alle medewerkers de 
aandacht krijgen die ze verdienen. ‘We zijn een organisatie 
met twee snelheden geworden. Een deel houdt zich bezig 
met de aanpak van de crisis. Dat betekent dat we erop moeten 
letten dat zij niet overbelast raken en soms even moeten 
afschakelen. De andere medewerkers moeten ervoor zorgen 
dat het gewone werk doorgaat, terwijl ze ook ineens thuis 
moeten werken en te maken hebben met scholen die dicht 
zijn en partners die ook thuis werken. Ook zij hebben aan-
dacht nodig om het vol te kunnen houden. Ik hoop dat ik  
er goed in ben om medewerkers bij elkaar te houden en te 
verbinden. We maken bijvoorbeeld elke week filmpjes van 
medewerkers in de frontlinie en medewerkers die thuis-
werken. Zo weet iedereen, ondanks de afstand, toch waar  
we mee bezig zijn. 
Deze organisatie werkt goed onder druk heb ik gemerkt, al 
moet de druk er straks ook wel weer even af. Ik merk ook zelf 
dat mijn concentratie hoger is en dat ik goed de vaart erin 
houd. Tegelijker tijd heb ik een korter lontje gekregen voor 
wat ik als futiliteiten zie en is de verzameling die daaronder 
valt groter geworden.’

Gezondheid burgers
Het geeft Francine en Hans veel energie om zich middenin  
de crisis volop in te zetten voor de gezondheid van burgers. 
Hans: ‘Heel Nederland kijkt naar het RIVM. De regering leunt 
sterk op de experts en daardoor zien burgers ook het belang 
daarvan goed in. Dat is eervol, en terecht: onze medewerkers 
willen echt wat voor de volksgezond heid, veiligheid en  
duurzaamheid betekenen.’ Francine: ‘We doen prachtig werk 
en ik merk ook aan reacties van familie en vrienden dat het 
nu duidelijker wordt wat ons werk en dat van de GGD-en 
inhoudt. Hetzelfde hoor ik van medewerkers. Vooral de 
foto’s in de krant en online van het bezoek van de koning 
maakte veel positieve reacties los van hun vrienden en  
familie. Ik vind het mooi dat ons werk in de schijnwerpers 
staat, maar soms denk ik wel: wanneer mag de schijnwerper 
weer uit? Dat gaat nog wel een tijdje duren, het virus is  
voorlopig nog niet weg.’ 

‘Soms ben ik ergens  
bezorgd over, maar wil ik 

ook daadkracht uitstralen’
MT-LID DIRECTIE PUBLIEKE GEZONDHEID 

BIJ VWS, FRANCINE L’ORTYE
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Jessica Leseman, IC-verpleegkundige en programmamanager VWS:

‘Terug naar de intensive care’
‘Op de intensive care (IC) loopt ondertussen zowat 
iedereen op zijn tandvlees. Gelukkig kunnen de vaste 
mensen nu hun overuren op gaan nemen. Dat is onder 
andere mogelijk doordat ik momenteel op vrijwillige 
basis werk als IC-verpleegkundige op de IC van het 
Reinier de Graaf Gasthuis in Delft’, vertelt Jessica  
Leseman. Zij werkt normaal gesproken bij VWS Flex-
Pro. ‘Door de COVID-19-pandemie kregen mijn  
projecten bij VWS geen prioriteit meer. Toen heb ik 
voor mezelf de afweging gemaakt: ga ik wekenlang 
thuiswerken of maak ik me nuttig op de IC? Van huis 
uit ben ik namelijk IC-verpleegkundige, en toevallig 
had ik vorig jaar nét mijn BIG-registratie vernieuwd. 
De goedkeuring van VWS was binnen 24 uur geregeld 
en op 1 april ben ik gestart. Een vreemde sensatie: ik 

was er al jaren uit maar voelde me meteen weer als 
een vis in het water.’ Eenmaal op de IC begon een 
intensieve periode. ‘Ik ben diep geraakt door de saam-
horigheid en het doorzettingsvermogen van alle 
zieken huiscollega’s. En wat heel atypisch was: er waren 
alleen nog maar patiënten met hetzelfde ziekte beeld. 
Soms was het spannend: buiten het feit dat het om 
leven en dood gaat, daar ben je aan gewend op de IC, 
maakten we ons zorgen of we wel voldoende bescher-
mingsmaterialen, apparatuur en medicijnen zouden 
hebben. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, 
breekt opnieuw een spannende tijd aan. Want als we 
een tweede piek krijgen, weet ik niet of de zorg het 
nog aan kan. We hebben nu technische capaciteit 
genoeg, maar de mensen zijn doodop.’

7abdblad no.2/2020abdblad no.2/2020
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De inzet van medisch militair 
personeel. De uitleen van 
materialen, zoals beademings-

apparatuur. De ondersteuning van de 
nationale crisisstructuur. Planners die 
logistieke hulp bieden aan bijvoorbeeld 
distributiecentra van voedselbanken. 
De inzet van mensen voor extra grens-
controles. Het marineschip Karel Door-
man dat naar Caraïbisch gebied voer 
voor ondersteuning aan dat deel van 
het Koninkrijk. Post IC-zorg en hulp  
bij een plan voor nazorg voor medisch 
personeel. De manier waarop Defensie 
civiele autoriteiten tijdens de corona-
crisis ondersteunt, is ongekend. ‘We 
doen inderdaad veel tegelijk om onder 
meer VWS, gemeenten en ziekenhuizen 
zoveel mogelijk te ondersteunen’, 
erkent Boudewijn Boots, directeur  
Operaties bij Defensie en verantwoor-
delijk voor het Crisis Actie Team Corona 
van de krijgsmacht. ‘Maar in aantallen 
valt het mee.’ 

De ondersteuning van civiele autoritei-
ten is bovendien ‘gewoon’ een van 
de drie hoofdtaken van Defensie, bena-
drukt hij. ‘De procedures rond veilig-
heid, financiën zijn ook niet anders dan 
normaal.’ Joep Wijnands, DG Beleid bij 
Defensie vult aan: ‘Voor het grote 
publiek zijn we normaal niet zo zicht-
baar. Die verwachten niet zo een-twee-
drie dat wij dit ook doen. Wij ervaren 
daarnaast dat collega’s van andere 
departementen en huidige samen-
werkingspartners ons werk bijzonder 
vinden. Dan heb ik het over onze werk-
wijze en manier van denken. Daar zijn 
we ook echt goed in. Wat wij op missie 
doen in bijvoorbeeld Mali of Afghani-

stan vraagt veel improvisatievermogen, 
de praktijk is weerbarstig.’ Boudewijn 
vult aan: ‘Voor Defensie is het snel 
opschalen van hulp, improviseren en 
afwegingen maken, zoals het specifice-
ren van de hulpvraag, de dagelijkse 
gang van zaken.’ Joep: ‘Voor ons is dat 
normaal, maar het is natuurlijk wel 
echt leuk om te horen hoe dit nu zo 
gewaardeerd wordt.’

Nieuwe dimensie
Hoewel de heren nuchter zijn over het 
aandeel van Defensie bij de aanpak van 
de coronacrisis, beamen ze dat het niet 
business as usual is. Boudewijn: ‘Dit is 
voor iedereen een nieuwe dimensie. Bij 
een hulpvraag, zoals bij de MH17 of na 
de orkaan op Sint Maarten, bieden we 
standaard drie weken noodhulp om de 
acute en levensbedreigende problemen 
op te lossen. In de regel trekken wij ons 
daarna weer terug. Deze crisis duurt nu 
al zeker twee keer zolang en Defensie 
blijft ook nog wel even ondersteuning 
leveren.’ Opvallend vindt hij ook de 
hoge snelheid waarmee beslissingen 
genomen worden. ‘De lijnen zijn kort. 
Iedereen is aangesloten: VWS, JenV, de 
veiligheidsregio’s, medisch Nederland, 
de landen in het Caraïbisch gebied – 
ook intern, en alle stakeholders zitten 
bij elkaar.‘ 

Dilemma’s
De duur van de crisis brengt dilemma’s 
met zich mee. Boudewijn: ‘Mijn afwe-
ging als directeur Joint Operations is 
altijd: wat kan ik zelf niet meer als ik 
hulp geef? Ik heb ook snel inzetbare 
capaciteiten nodig om aan de vraag van 
de NAVO te voldoen. Nu we medisch 

‘Mensen verwachten niet zo een  -twee-drie dat wij dit ook doen’

‘Het snel opschalen van 
hulp, improviseren en 
afwegingen maken, is 
voor ons de dagelijkse 

gang van zaken’
DIRECTEUR OPERATIES BIJ DEFENSIE  

EN VERANTWOORDELIJKE VOOR  
HET CRISIS ACTIE TEAM CORONA  

VAN DE KRIJGSMACHT  
BOUDEWIJN BOOTS

8 abdblad no.2/2020

De praktische steun en de denkkracht die Defensie biedt in de strijd tegen corona maakt Defensie extra zichtbaar 
voor andere departementen en het grote publiek. Boudewijn Boots, directeur Operaties en spil in de coördinatie 
van alle corona-activiteiten bij Defensie, en Joep Wijnands, DG Beleid bij Defensie, zijn nuchter over de waarde-
ring hiervoor. ‘Maar leuk is het natuurlijk wel.’
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specialisten leveren aan ziekenhuizen, 
kan ik ze daarvoor niet inzetten.  
Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het 
joint support ship Karel Doorman en  
de inzet van vliegtuigen.’

RIVM-richtlijnen
Ook de RIVM-richtlijnen, die uiteraard 
ook voor de medewerkers van Defensie 
gelden, beïnvloeden de gang van 
zaken. Wat zijn de gevolgen daarvan? 
Boudewijn: ‘De missies van de krijgs-
macht naar bijvoorbeeld Afghanistan 
en Irak gaan door. Het gaat daarbij om 
meer dan vierhonderd mensen die 
goed voorbereid moeten zijn.’ Joep vult 
aan: ‘De meeste oefeningen zijn als 
gevolg van corona stil komen te liggen. 
Wel is, met nieuwe protocollen, de  
werving en selectie inmiddels weer 
opgestart. Ook essentiële opleidingen 
die voor het doorgaan van de missies 
en inzet van de krijgsmacht nodig zijn, 
zijn zo veilig mogelijk voortgezet,  
bijvoorbeeld de een-op-een schiet-
opleidingen’. Boudewijn: ‘Daarnaast 
zijn de mogelijkheden om terug te 
komen van een missie momenteel 
beperkt. Normaal duurt een missie  
zes maanden en mag je tussendoor  
een keer naar huis. Maar de verlo-
ven zijn ingetrokken en er is van 
bovenaf een uitstel van terugkeer 
opgelegd van zestig dagen.  
We vragen dus best veel van die 
medewerkers op dit moment. 
Daarnaast is de puzzel van aflos-
sing en bevoorrading wat inge-
wikkelder geworden.’ 
Binnen Joeps DG werken mede-
werkers zoveel mogelijk thuis.  
‘Het is belangrijk moeite te doen 

om medewerkers te blijven betrekken. 
We blijven in contact via e-mail, tele-
foon en teleconferencing. Wat het niet 
makkelijker maakt is dat we een grote 
club zijn. Voor mij is het, ook buiten 
coronatijd, onmogelijk om met alle 
medewerkers persoonlijk contact te 

‘Mensen verwachten niet zo een  -twee-drie dat wij dit ook doen’

‘Wat het niet makkelijker 
maakt is dat we  

een grote club zijn’
DG BELEID BIJ DEFENSIE  

JOEP WIJNANDS

onderhouden. Daarom hebben we 
onlangs een nieuwe interactieve app 
geïntroduceerd waarop alle medewer-
kers binnen mijn DG zijn aangesloten 
en waarin informatie wordt gedeeld 
over onder meer de reorganisatie en de 
verhuizing. Ook dat gaat gewoon door’. 

Inzichten
Hoewel de crisis nog niet ten einde is, is 
Defensie wel al bezig met reflectie erop. 
Joep: ‘Wat kunnen we leren van het 
thuiswerken en welke IT is nodig om dit 
structureler te gaan doen? En wat zijn 
de consequenties van de coronacrisis 
voor onze langetermijnaankopen? 
Daar denkt mijn DG nu al over na.’  
Boudewijn: ‘In een wat later stadium 
wil ik met VWS om de tafel om lessen  
te trekken uit de crisisaanpak en ons 
voor te bereiden op een COVID-20. Het 
is bijvoorbeeld goed om na te denken 
over hoe VWS sneller naar een centrale 
crisisstructuur kan omschakelen.’

Joep besluit: ‘Ik vind het echt opval-
lend hoe goed we interdepar-

tementaal samenwerken in 
Nederland. Dat heeft alles 
te maken met erkennen 
dat we elkaar keihard 
nodig hebben. Vanuit mijn 
ervaring als diplomaat weet 
ik dat dit in lang niet alle 
landen vanzelfsprekend  
is. In sommige landen 
wordt samenwerking zelfs 
als zwakte gezien. Wij zijn 
een gestructureerd land 
en weten elkaar te  
vinden. Ik vind dat gerust-

stellend.’ 
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bellen we even. Momenteel is dat zo’n vier keer per dag. Of 
Mark komt met zijn team even langs. Ik zou die  
werkwijze ook graag willen behouden als het leven weer wat 
minder intensief wordt.’

KEIHARD WERKEN
De regeling ging op 6 april van start, en met succes. Daarvoor 
is achter de schermen keihard gewerkt. Mark: ‘We hadden als 
uitgangspunt dat ondernemers echt snel het geld op hun 
rekening zouden moeten hebben. Wat daarvoor nodig was? 
Een team met gemotiveerde mensen, daar begint het mee. 
Dat bestond uit mensen van het UWV en SZW: de mensen van 
Financieel-Economische Zaken, de juristen van Wetgeving, 
Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. En de lijnen 
met de verantwoordelijke bewindspersonen waren heel 
kort.’ Karin: ‘Ik had op die zondag al veel contact met de 
directeuren van onze divisies die ermee te maken kregen: de 
divisies Gegevensbeheer, Uitkeren en de Klant & Service en 
Finan cieel-Economische Zaken. Op zondagavond hebben 

Als begin maart de eerste coronamaatregelen 
van start gaan, heeft dat in no time zijn weerslag 
op zzp’ers en bedrijven en hun werknemers. 

Mark Jacobs, plv. directeur Arbeids verhoudingen bij 
SZW: ‘Snel na de corona-uitbraak bleek op vrijdag  
13 maart dat het aantal aanvragen voor werktijd-
verkorting explosief toenam. Dat zouden we op de 
traditionele manier nooit aankunnen. We moesten 
daarom,met die werkgevers, werknemers en zzp’ers  
in het achterhoofd, een nieuwe en eenvoudige nood-
maatregel vormgeven, als vervanger van de werktijd-
verkorting. We hadden niet veel tijd: de zeventiende 
moest er een brief naar de Tweede Kamer waarin we 
de regeling op hoofdlijnen moesten uitleggen. Op  
15 maart hadden we ons eerste crisisoverleg op het 
ministerie. Het kader was de bestaande werktijdver-
korting, maar dan vervangen door een heel simpele 
en uitvoerbare regeling. Vanwege de grote aantallen 
wist ik meteen dat we het UWV erbij nodig zouden 
hebben.’ Karin Morren, plv. directeur Strategie Beleid 
en Kenniscentrum bij UWV, was daarom een van de 
genodigden: ‘Via de achteringang van SZW werden  
we naar binnen geloodst’, vertelt Karin, ‘en dan zit je 
opeens op zondag ochtend om tien uur met een 
groepje bij elkaar op het ministerie. Daar hebben we 
de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW) samen in één dag bedacht en op papier gezet.’

VIER KEER PER DAG
Mark en Karin kenden elkaar al twee jaar, maar  
hadden nog nooit zo intensief samengewerkt. ‘In de 
afgelopen maand zijn we vaker bij elkaar op bezoek 
geweest dan in heel 2019’, vertelt Mark. ‘Ik heb veel 
geleerd van deze intensieve samenwerking en daar ga 
ik nog veel aan hebben.’ Karin: ‘Besluiten nemen gaat 
in zo’n grote crisis gemakkelijker en sneller dan nor-
maal. Er wordt minder gewikt en gewogen. En het feit 
dat je – figuurlijk – dichter bij elkaar zit maakt dat er 
geen schroom is snel te overleggen. Als er iets is,  

SAMENWERKEN

Een regeling van tien miljard  euro in één dag
Snel schakelen is een van de belangrijkste eisen tijdens 
de coronacrisis. Mark Jacobs (SZW) en Karin Morren 
(UWV) weten er alles van. Zij stampten in één week-
einde een noodmaatregel uit de grond om massale 
werkloosheid te voorkomen.

10 abdblad no.2/2020
tekst Gerben Holwerda 
foto Jurgen Huiskes
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onze bestuurs voorzitter en de minister de knoop doorgehakt 
over de uitvoerbaarheid. En op maandag zijn de UWV- 
mensen in Amsterdam aan de slag gegaan. We werkten een 
papieren proces uit als back-up, en een digitaal proces als 
voorkeurs optie. Het digitale proces bleek gelukkig mogelijk.’

REPARATIES
‘Heel bijzonder hieraan’, vervolgt Mark, ‘vind ik dat je gelijktij-
dig een regeling aan het uitwerken én aan het implementeren 
bent. Dat brengt ook een risico met zich mee. Je legt sneller 
dingen vast die je bij een langere voorbereidingstijd anders 
zou hebben gedaan. We hadden bijvoorbeeld verplicht gesteld 
om een Nederlands bankrekeningnummer op te geven voor 
de NOW-betaling. Achteraf gaf dat problemen voor onderne-
mingen met een buitenlands bankrekeningnummer. Boven-
dien bleek het in strijd met Europese afspraken hierover. Als je 
van tevoren een zorgvuldig proces doorloopt, heb je dat soort 
problemen niet. En zo zijn er meer voorbeelden van zaken die 
we achteraf moeten repareren.’

TEAM GENEGEERD
Zowel Karin als Mark hebben ervaren dat het werken 
onder hoge druk zo zijn voordelen heeft. Mark: ‘Het 
klinkt misschien gek, maar hoewel dit echt de drukste 
periode is van mijn werkzame leven, is het tegelijker-
tijd ook een van de minst stressvolle. Omdat je maar 
één doel hebt en alle neuzen dezelfde kant op staan.  
De minister zit onder de knop, en over het budget – 
tien miljard euro in de eerste ronde – hebben we geen 
discussies. Met de sociale partners hebben we één of 
twee rondjes, op het hoogste niveau, en dan zijn we 
klaar. Wat ik wél moeilijk vond, is dat ik normaal een 
team van vijfentwintig mensen heb, met wie ik veel 
communiceer. Ik moest op een gegeven moment voor 
mezelf beslissen: ik heb alleen nog maar tijd voor de 
NOW. Dat betekende dus ook dat ik niet meer rea-
geerde op mails 
vanuit mijn eigen 
team. Daarmee 
heb ik mijn team 
behoorlijk gene-
geerd. Maar ik kon 
gewoon niet allebei doen. Dat vond ik heel lastig, zeker 
omdat iedereen thuis zat en ik juist meer op kantoor 
dan normaal.’ Karin heeft een vergelijkbare ervaring: 
‘Ik heb een team van vijftien mensen. Een paar team-
leden zijn hierbij betrokken, die sprak ik praktisch dag 
en nacht. En anderen helemaal niet. Daarover voelde 
ik me schuldig: juist in de rare situatie waarin iedereen 
thuis zit, kon ik hen niet spreken. Steeds als ik dacht 
dat ik wel weer tijd had voor wat meer aandacht voor 
mijn eigen team, kwam er weer wat over de NOW tus-
sendoor. Over die dilemma’s hebben Mark en ik het 
ook wel: hoe houd je contact, en hoe zorg je ervoor dat 
jouw teamleden niet ook allemaal in het weekeinde 
aan het werk zijn?’

IN DE SCHIJNWERPERS
Voor beiden geldt dat hun werk nog nooit zo in de 
schijnwerpers heeft gestaan als nu. Karin: ‘Laatst  
was ik te zien in het royaltyprogramma Blauw Bloed, 
omdat de koning bij het UWV op bezoek kwam. Je 
merkt dat veel mensen bij het UWV terecht trots zijn 
op het slagen van deze regeling. Mark: ‘Voor mij is 
nieuw dat ondernemers uit de buurt me op straat 
hebben bedankt voor het werk dat ik deed. Dat is me 
nog nooit overkomen. Voorheen was ik voor hen 
iemand die in de Haagse ivoren toren werkte, nu zien 
ze de concrete effecten van het werk dat ik doe.’

SAMENWERKEN

Een regeling van tien miljard  euro in één dag

‘ We bellen momenteel  
zo’n vier keer per dag’

11abdblad no.2/2020
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De coronacrisis heeft bij de 
NVWA voor veel veranderingen 
in werkwijze gezorgd. Zo wer-

ken medewerkers thuis, tenzij ze nood-
zakelijke werkzaamheden op locatie 
moeten verrichten. ‘Dat geldt bijvoor-
beeld voor een groot aantal medewer-
kers van de directie Keuren’, vertelt Jan 
Willem van der Ham, waarnemend 
directeur Keuren. ‘Zij moeten fysiek op 
bedrijfslocaties aanwezig zijn om de 
continuïteit van de voedselvoorziening 
– een van de vitale processen – te waar-
borgen. We hebben veelvuldig overleg 
met slachthuizen over hoe zij hun 
bedrijfsvoering zo inrichten dat werken 
volgens de RIVM-richtlijnen gegaran-
deerd is.’ 

Aanpak per domein
Per domein hanteert de NVWA een  
passende aanpak. De voedselproduce-
rende bedrijven zijn aangewezen als 
vitale sector. Daar zet de NVWA, met in 
achtneming van de richtlijnen van het 
RIVM, haar werkzaamheden voort.  
Niet noodzakelijke werkzaam-
heden zijn afgeschaald.  
Verschillende inspecties, 
zoals in de nu gesloten 
horeca, zijn opge-
schort. ‘We maken 
wel al plannen voor 
inspecties na de 
crisis. Andere 
activiteiten 
gebeuren op 
afstand. Zo 
verlenen die-
renartsen export-
certificaten voor 

bijvoorbeeld eendagskuikens, broed-
eieren en biologische bestuivers vanuit 
hun thuiswerklocatie en verrichten 
andere medewerkers nu soms vanuit  
de auto controles in het mestdomein.’ 
Originele certificaten met stempels, die 
nodig zijn voor export, komen vanwege 
het beperkte luchtverkeer soms niet op 
tijd. ‘Dankzij een noodverordening van 
de Europese Commissie volstaat voor-
lopig ook een pdf van het certificaat.’

Communicatie
Zo gaat de NVWA, waar dat kan, flexibel 
om met de omstandigheden en wordt 
het risico per situatie bepaald. Dat dit 
extra druk geeft bij de mensen in het 
veld, beseft Jan Willem. ‘Wat daarbij 

helpt is een goede communicatie. Op 
basis van ons dagelijks MT-overleg over 
de coronasituatie sturen we onze 
medewerkers direct bericht over de 
genomen besluiten. Dat plaatsen we 
ook als blog op intranet. Ik vind het 
belangrijk om medewerkers goed mee 
te nemen in de besluitvorming en ook 
te laten zien wat we met hun inbreng 
doen. Verder steunen we onze mede-
werkers expliciet wanneer blijkt dat 
bedrijven de RIVM-richtlijnen onvol-
doende respecteren. Dat heeft al in een 
paar gevallen geleid tot opschorting 
van onze werkzaamheden in slacht-
huizen, dan ligt het productieproces 
stil. Onze mensen moeten te allen tijde 
veilig kunnen werken.’

Houdbaar 
Gaat de crisis onze kijk op veehoude-
rijen en vleesconsumptie veranderen? 
Jan Willem: ‘Dat is aan de politiek. Het 
is aan de sector om met innovatieve 
ideeën te komen. Meer vlees in eigen 
land afzetten bijvoorbeeld; kortere 
voedselketens organiseren. Misschien 
lastig op korte termijn vanwege allerlei 
vaste contracten, maar veranderingen 
hebben tijd nodig. Minister Schouten is 
volop bezig met de uitwerking van haar 
Landbouwvisie.’ 
Dat de impact van het virus in korte tijd 
zo groot zou worden, had Jan Willem 
niet verwacht, al heeft hij er geen slape-
loze nachten van gehad. ‘Ik bewaar  
liever de rust. Ik wil ook graag leren van 
deze periode en zou graag innovatieve 
werkwijzen die we tijdens deze periode 
hebben ontwikkeld, na de crisis kunnen 
blijven inzetten.’ 

‘Als het kan inspecteren  
we op afstand’

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de NVWA?  
Jan Willem van der Ham, waarnemend directeur Keuren NVWA, vertelt 
hoe zijn organisatie nu voor de veiligheid van ons voedsel, consumenten-
producten, dierenwelzijn en natuur zorgt. 

12 abdblad no.2/2020
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Herman Hell, horecaondernemer:

‘Het tegenovergestelde van social distancing’
Herman Hell is een van de markantste horecaonder-
nemers van Zuid-Holland. Zijn meest recente aanwinst 
is het door hem volledig verbouwde restaurant Zalm-
huis. Na een droomstart in februari kwam op 15 maart 
de mokerslag: alle horeca moest dicht. ‘Ik heb een aan-
tal restaurants en in totaal 350 medewerkers’, vertelt 
Hell. ‘Hoewel ik vanwege de coronacrisis een beroep 
deed op de regeling werktijdverkorting, werd dat door 
de overheid veranderd in de NOW-regeling. Voor mij 
een flinke verslechtering, aangezien ik per saldo maar 
65 procent van de loonkosten vergoed krijg. Dat bete-
kent dat ik een derde van de mensen uit eigen midde-
len moet betalen en dat houdt niemand heel lang vol.’

Ook na een eventuele heropening ziet het er niet  
vrolijk uit. Hell: ‘Veel horeca zal failliet gaan. Ander-
halve meter afstand houden is in een café fysiek 
onmogelijk en in een restaurant financieel zo goed als 
onmogelijk. Bovendien bezoek je de horeca veelal 
voor de gezelligheid en dat is nu juist het tegenover-
gestelde van social distancing.’ Na een paar weken 
sluiting verzon Hell een paar creatieve oplossingen 
om toch een beetje omzet te creëren. Een ervan is de 
sushi-drive-in. ‘Daar zetten we de vooraf bestelde 
sushi op je achterbank, waarna je het op een plek  
naar keuze kunt opeten.’

13abdblad no.2/2020
tekst Gerben Holwerda 
foto Jurgen Huiskes
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1.
Jij bent eindverantwoordelijk voor  
de crisiscommunicatie tijdens de 
coronacrisis. Hoe zit dat?
‘In de nationale crisisstructuur is vast-
gelegd dat de directeur communicatie 
van het ministerie van JenV altijd hoofd 
van het Nationaal Kernteam Crisis-
communicatie (NKC) is. Gelukkig doet 
hij dat nooit alleen, maar samen met de 
directeur communicatie van het meest 
betrokken departement. Ik werk nu dus 
heel nauw samen met communicatie-
directeur Mark van der Roer van VWS, 
en overleg verschillende keren per dag 
met hem. Overigens kenden we elkaar 
al goed, we werkten beiden jarenlang 
bij de Gemeente Rotterdam, en dat 
helpt tijdens de crisis.’

2.
De eerste persconferentie met  
verschillende bewindspersonen  
werd achteraf als rommelig ervaren. 
Wat is jouw visie daarop?
‘Dat het rommelig zou kunnen worden, 
hadden we voorzien. Het was het slot 
van een intensieve dag met veel besluit-
vorming. Dan is er aan het einde nog 
maar weinig tijd om de inhoud van de 
persconferentie te organiseren en loopt 
de druk hoog op. Daar is wel direct de 
les uit getrokken om daar in het vervolg 
veel meer tijd voor te nemen. De pers-
conferenties daarna verliepen dan ook 
beter, met minder mensen aan het 
woord en bondiger en duidelijker ver-
halen. Naar de persconferenties keken 
soms wel acht miljoen mensen, dat is 
best spannend. Het is een pittige uit-
daging om miljoenen mensen tegelijk 
van goede en begrijpelijke informatie 
te voorzien. Als ik dan terugzie dat bij 
de “live” aankondiging van de versoe-
pelingsmaatregelen de kappers in hun 
zaak zitten te klappen, raakt me dat.  
Je ziet wat het voor mensen betekent.’

3.
Je bent nogal ingesteld op learning  
by doing?
‘Zeker! Mijn motto is there is no honour in 
not trying. Dat is ook iets wat ik van huis 
uit heb meegekregen: ontwikkel jezelf 
en haal eruit wat erin zit. Daarbij ben  
ik niet bang om fouten te maken of iets 
te zien mislukken.’

4.
Hoe zag dat huis eruit?
‘Ik ben geboren en getogen in een 
portiek flat in Den Haag-Morgenstond. 
Daar groeide ik op in een klassiek knal-
rood socialistisch nest, waar bij opa en 
oma thuis zelfs nog wel eens de “Inter-
nationale” werd ingezet. Moeder was 
coupeuse en maakte de mooiste kleren, 
vader was erg sportief en werd later 
zweminstructeur. Zelf speelde ik veel 
met de zoon van een expatfamilie, die 
even verderop in de villawijk woonde. 
Daardoor leerde ik snel Engels. Mijn 
ouders vonden dat wel leuk, maar  
vonden het ook wel spannend dat ik 
beïnvloed werd door het andere milieu 
waarin ik door die vriendschap terecht-
kwam.’

5.
Wilde je altijd al communicatie-
directeur worden?
‘Als kind wilde ik oogarts worden. Ik 
droeg al heel vroeg een bril en vond die 
wereld van mannen in witte jassen in 
donkere kamers met imposante appa-
raten heel spannend. Communicatie 
kwam pas veel later op mijn pad. Na de 
middelbare school ging ik aan de slag 
als leerling-verpleegkundige in het 
Haagse Westeinde-ziekenhuis. Daarna 
ben ik bij de Bedrijfsgezondheidsdienst 
van de Provincie Zuid-Holland gaan 
werken. Een baan waarin ik me bijna 
doodverveelde, zeker omdat ik op de 
Intensive Care en de Eerste Hulp van  
het ziekenhuis wel andere taferelen 
gewend was. Ik ben daarom zelf naar  
de afdeling communicatie gestapt, en 
bood daar mijn diensten als tekstschrij-
ver aan. Ze hapten toe, en kort daarna 
werd ik persvoorlichter voor de gedepu-
teerde voor Milieu. Van daaruit ben ik, 
via de Milieudienst Rijnmond, bij de 
Gemeente Rotterdam terechtgekomen. 
Vervolgens informeerde na een aantal 

jaren Bureau ABD of ik van plan was om 
de rest van mijn leven in Rotterdam te 
slijten, of dat ik in was voor een baan in 
Den Haag? Daarop vertrok ik naar EZ, 
toen BZ en daarna JenV.’

6.
Wat vond je het moeilijkste punt  
in je loopbaan?
‘Toen ik hier bij JenV kwam merkte ik 
dat er verschillende disciplines waren 
binnen één directie, die nauwelijks 
eens met elkaar spraken. Dat was wel 
even slikken. Mijn missie was dan ook 
om die dialoog weer op een goede 
manier op gang te brengen en een 
moderne directie communicatie te 
bouwen.’

7.
En het hoogtepunt?
‘Vooralsnog is dat de geslaagde Nuclear 
Security Summit in 2014, een enorme 
communicatiepuzzel, die uiteindelijk 
vlekkeloos is verlopen. De huidige crisis 
is heel intensief, het is nog te vroeg om 
dat een hoogtepunt te noemen. Hoe-
wel het professioneel natuurlijk razend 
interessant is. Ik maak nu lange dagen 
en fiets elke zondag naar het Catshuis 
voor crisisoverleg. Dat is vermoeiend, 
maar je houdt het vol omdat het ertoe 
doet en dat geeft veel energie. Verder 
hoop ik dat er nog veel mooie dingen 
op mijn pad mogen komen. Daarvoor  
is soms een loopbaanstap nodig:  
vanaf 1 september word ik ambassade-
raad voor justitie bij de Nederlandse 
ambassade in Londen.’

8.
Hoe ontspan je, tijdens de corona-
crisis?
‘Ik heb grote bewondering voor multi-
talenten. Voor Jan Wolkers bijvoor-
beeld, die naast schrijven ook geweldig 
kon tekenen, beeldhouwen en schilde-
ren. Ik probeer daarom naast al het 
denkwerk steeds meer te werken met 
mijn handen. Zo heb ik vorig jaar zelf 
een gitaar gebouwd. Een heel precies 
werkje, dat veel voldoening gaf. Mijn 
grote droom is dat ik ooit nog eens een 
atelier aan huis heb waarin ik me hele-
maal kan uitleven op dat gebied.’

‘There is no honour 
in not trying’

15abdblad no.2/2020
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Frank Oostdam, directeur ANVR:

‘Meltdown van de reissector’
‘De reissector wordt zwaar getroffen door de corona-
crisis. In de voorjaarsvakantie waren we al begonnen 
met het terughalen van zo’n honderdduizend vakantie-
gangers. De ANVR onderneemt wel vaker repatri-
eringsacties, maar op deze schaal is het ongekend.  
De quarantaine van hotelgasten op Tenerife was een 
keerpunt. Toen wisten we dat de virusuitbraak grote 
consequenties ging hebben. Er volgden enorm inten-
sieve weken voor de zes (!) ANVR-medewerkers. Ik ben 
platgebeld door media, consumenten, verontruste 
ondernemers en had een hotline met Buitenlandse 
Zaken. Samen met het ministerie en het Verbond  
van Verzekeraars startten we de website Bijzondere 
Bijstand Buitenland en stelden alles in het werk om 
gestrande Nederlandse reizigers zo snel mogelijk 

terug te halen. Ongeveer 25.000 mensen tekenden  
in op die site. Buitenlandse Zaken voerde de onder-
handelingen met het lokale bewind. De ANVR zorgde 
ervoor dat de mensen ook meegenomen werden. De 
samenwerking met Buitenlandse zaken is echt hart-
stikke goed. We hebben nog steeds veelvuldig inten-
sief en constructief overleg. 
In deze tropenmaanden voert de stress over het 
voortbestaan van reisondernemingen de boventoon. 
Er zijn nu al maanden geen boekingen, en tienduizen-
den annuleringen. Het lijkt wel een meltdown. Het is 
een zeer uitdagende tijd, waarin de vele complimen-
ten ons energie geven om door te gaan. Maar ik zou 
deze ervaring meteen inruilen voor een normaal leven 
met een florerende reisbranche.’

16 abdblad no.2/2020
tekst Willem Fledderus 
foto ANVR
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Wisselingen in de TMG
 

Bezoek voor het overzicht  
van de meest recente benoemingen 

binnen de ABD  
www.algemenebestuursdienst.nl

IenW
JAAP SLOOTMAKER
functie: directeur-generaal 
Water en Bodem
per: 1 september 2020
was: plv. directeur-
generaal Rijkswaterstaat 
bij IenW

FInancIën
JASPER WESSELING
functie: directeur-generaal 
Fiscale Zaken
per: 1 april 2020
was: directeur Algemene 
Fiscale Politiek/plv. DG 
Fiscale Zaken

eZK
GERDINE KEIJZER- 
BALDÉ
functie: plv. secretaris-
generaal
per: 1 mei 2020
was: algemeen directeur 
Dienst ICT Uitvoering bij 
EZK

JenV
JAN WILLEM 
BEAUJEAN
functie: directeur-generaal 
Migratie
per: 1 juni 2020
was: directeur Consulaire 
zaken en Visumbeleid, tvns 
plv. DG Europese 
Samenwerking bij BZ

bZK
ROB VAN LINT
functie: buitengewoon 
adviseur
per: 1 mei 2020
was: inspecteur-generaal 
NVWA

VWS
RONNIE VAN DIEMEN- 
STEENVOORDE
functie: directeur-generaal 
Curatieve Zorg
per: 1 juni 2020
was: inspecteur-generaal 
Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd

abdToPconSUlT
PETER HEIJ
functie: consultant
per: 1 september 2020
was: directeur-generaal  
Water en Bodem bij IenW

eZK
LIDEWIJDE 
ONGERING
functie: secretaris-
generaal
per: 1 september 2020
was: secretaris-generaal 
IenW

FInancIën
NANETTE VAN 
SCHELVEN
functie: directeur-generaal 
Douane
per: 25 mei 2020
was: algemeen directeur 
Douane bij de 
Belastingdienst 

FInancIën
PETER SMINK
functie: directeur-generaal 
Belastingdienst
per: 1 juni 2020
was: diverse functies bij 
Nuon/Vattenfall, o.a. CEO 
en CFO bij Nuon Energy

FInancIën
DITTE HAK
functie: directeur-generaal 
Toeslagen
per: 1 augustus 2020
was: directeur Operations 
bij Zilveren Kruis en lid 
raad van toezicht van 
Stichting Geldfit Nederland

cbS
ANGELIQUE BERG
functie: directeur-generaal
per: 1 september 2020
was: directeur-generaal 
Volksgezondheid bij VWS

aZ
GERT-JAN 
BUITENDIJK
functie: secretaris-
generaal
per: 1 september 2020
was: directeur-generaal 
Werk bij SZW

lnV
EVA DEN DUNNEN- 
HEIJBLOM
functie: plv. secretaris-
generaal
per: 1 juni 2020
was: wnd. plv. secretaris-
generaal/CIO bij LNV

InSPecTIe Van heT 
onderWIJS
ALIDA OPPERS
functie: inspecteur-
generaal
per: 1 september 2020
was: directeur-generaal 
Primair en Voortgezet 
Onderwijs bij OCW

Op 11 maart polste Bureau 
ABD mij voor de tijdelijke 
functie van extra directeur 

Publieke Gezondheid bij VWS. Ik 
maakte toen al deel uit van de crisis-
organisatie bij OCW. Kan ik het wel 
maken om op dit moment over te 
stappen?, was mijn eerste gedachte. 
Maar het was een dringend beroep. 
Gewoonlijk denk je bij een loopbaan-
stap ook goed na over de vraag wat 
het jou persoonlijk brengt. Nu stond 
het publieke belang helemaal 
voorop. En het is crisis, dus ik sprong 
graag bij. Op mijn eerste werkdag 
hebben directeur Publieke Gezond-
heid Ciska Scheidel en ik de taken 
verdeeld. Het was meteen “alle zeilen 
bijzetten”. De ontwikkelingen gaan 
razendsnel en hebben allemaal een 
eigen dynamiek. Tegelijkertijd moet 
je samen met betrokken partijen 
snelle keuzes maken. En dan loopt 
het ook weleens iets anders dan je je 
had voorgesteld. Een crisis betekent 
ook: vallen, opstaan en weer door-
gaan. 

Een van de moeilijkste dilemma’s,  
tot nu toe, vond ik de vraag welke 
burgers of sectoren we voorrang 
moesten geven bij de afschaling van 
de lockdown. Alle groepen hebben 
zo hun eigen belangen. Welke wegen 
het zwaarst? Op advies van experts 
moet je dan tot verantwoorde en 
redelijke voorstellen komen. En die 
voorstellen uiteraard steeds goed 
kunnen verantwoorden en toelichten.
We hebben de afgelopen tijd veel  
van onze medewerkers gevraagd.  
Om de druk te verlichten en de rust  
te bewaren, hebben we vaste 
momenten ingelast waarop collega’s 
hun zorgen en twijfels kunnen delen. 
Dat is belangrijk. De meesten werkten 
wekenlang twaalf tot veertien uur per 
dag. Veel collega’s hebben bovendien 
jonge kinderen die thuisonderwijs 

‘

Loopbaan stap

volgden of van de noodopvang 
gebruik maakten. Zij moesten zich  
in bochten wringen om al het extra 
werk gedaan te krijgen. Hun commit-
ment heeft me echt getroffen.
Zelf vind ik het heel prettig om in 
deze situatie in een duobaan te  
werken. Het is fijn om te kunnen 
schakelen met een collega op 
directie niveau. Ciska en ik bellen 
elkaar vaak ’s avonds nog even, om 
elkaar bij te praten en te steunen. 
Om het vol te houden heb ik er  
verder vooral voor gezorgd dat ik  
voldoende slaap pak. En in het eerste 
weekend van mei heb ik voor het 
eerst weer eens gesport. Heerlijk!’

17abdblad no.2/2020abdblad no.2/2020
tekst Jeannine Westenberg
foto Jurgen Huiskes

VAN 
DIRECTEUR BESTUURSONDER
STEUNING EN ADVIES BIJ OCW 

NAAR  
EXTRA DIRECTEUR PUBLIEKE  

GEZONDHEID BIJ VWS

HENRI VAN 
FAASSEN

lo
o

pb
aa

no
nt

w
ik

ke
li

ng



18

Enige ervaring met crisismanage-
ment had ik al. Als directeur van 
de directie Voedsel, Dier en  

Consument bij LNV kreeg ik in 2007 te 
maken met de Q-koortsepidemie.  
Ik wist daardoor: we moeten snel 
opschalen, op alle belangrijke posities 
een extra collega inzetten. Zo is er, als 
iemand ziek wordt of al het extra werk 
niet alleen aankan, rugdekking en  
vallen er geen gaten.’ 

Grote gevolgen
‘Vooral de eerste weken waren enorm 
hectisch. We moesten in spoedoverleg 
met sociale partners en onderwijsorga-
nisaties. Onder meer over de gevolgen 
van de komende kabinetsbeslissingen 
over het al dan niet sluiten van de scho-
len, het schrappen van de eindtoets en 
de centrale eindexamens. Uiteraard 
adviseerden we daarbij op basis van de 
medische adviezen van RIVM en VWS. 
We beseften ook heel goed dat de 
beslissingen van het kabinet grote 
gevolgen zouden hebben. Voor kinde-
ren, ouders, schoolleiders, leraren en 
kinderopvangorganisaties. Bij het 
besluit om de scholen te sluiten was de 
vraag hoe snel scholen het onderwijs 
op afstand zouden kunnen oppakken. 
En onze zorg ging ook uit naar kinderen 
in kwetsbare posities die het thuis al 
moeilijk hebben. We hebben in snel-
treinvaart samen oplossingen bedacht 
voor die gevolgen. Zo heeft OCW in 
totaal 6 miljoen euro uitgetrokken om 
leerlingen te ondersteunen die voor 
thuisonderwijs geen laptop of tablet tot 
hun beschikking hadden.’

‘ Proefkonijnen
‘Het nemen van belangrijke beslissingen 
over het onderwijs tijdens deze crisis is 
een samenspel waarbij ook de publieke 
opinie een grote rol speelt. Zo was er 
aan het begin van de crisis geen maat-
schappelijk draagvlak voor het open-
houden van de scholen. Bij het besluit 
de scholen weer te heropenen, was de 
kennis van het RIVM doorslaggevend. 
De vakbonden riepen “leraren zijn 
straks de proefkonijnen”. Wij hebben 
met behulp van de laatste informatie 
van het RIVM zo goed mogelijk uitge-
legd dat het een verantwoorde keuze 
was.’ 

Maak het gezellig
‘Het is in een tijd als deze belang-
rijk om binnen de organisatie 
ruimte te geven aan sociale  
initiatieven. Medewerkers 
van OCW organiseerden  
bijvoorbeeld een digitale 
wijncursus en een gezamen-
lijke proeverij via Webex. Ook 
maakten ze vlogs, blogs en  
deelden ze playlists. Super-
belangrijk om het allemaal 
vol te houden samen.’

Bizarre werktijden
‘Als leidinggevende is het altijd belang-
rijk de verbinding te zoeken met je 
teams en collega’s, maar tijdens een cri-
sis is het cruciaal’, stelt Alida. ‘Bijna alle 
collega’s werken vanuit huis, nog steeds. 
Hoe gaat het met hen, wat hebben ze 
nodig om hun werk goed te kunnen blij-
ven doen? “We verwachten van jou niet 
hetzelfde als onder normale omstandig-
heden”, die boodschap hebben we in 
alle managementlagen herhaaldelijk 
gegeven. Velen gaven ook thuis les aan 
hun thuiszittende kinderen. Dat gaat 
dan soms niet meer goed samen.
MT-leden heb ik op het hart gedrukt 
contact te blijven houden met hun 
teamleden. Op mijn beurt let ik op de 

MT-leden. Sommigen hielden er 
de eerste weken echt bizarre 

werktijden op na. Stel prio-
riteiten, heb ik gezegd, en 
als dat betekent dat de 
planning van reguliere 
dossiers tijdelijk moet 

worden uitgesteld, dan 
moet dat maar. We zijn nu 

gelukkig weer 
zover dat we 

wat meer 
ruimte  

krijgen 
voor de 
lopende 
onder-
werpen.’ 

Alida Oppers, directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW:

‘Zorg voor rugdekking’

De kabinetsbeslissing om de scholen te sluiten had grote impact op ouders 
en kinderen. Alida Oppers, DG Primair en Voortgezet Onderwijs bij OCW, 
vertelt hoe het er achter de schermen bij OCW aan toe ging. 
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Wim Weijland, directeur-bestuurder van het Rijksmuseum van Oudheden: 

‘De loop zat er net lekker in’
Ruim 200.000 bezoekers had het Rijksmuseum van 
Oudheden de afgelopen jaren. Daar waren we trots 
op, de loop zat er net lekker in. Door de coronacrisis, 
en de noodgedwongen sluiting van het museum, zal 
het bezoekersaantal hoe dan ook flink kelderen. Heel 
pijnlijk vind ik dat. We hebben samen zo hard gewerkt 
aan het succes.
Om het publiek toch wat te kunnen bieden in deze  
crisistijd hebben we vlot ons online aanbod uitgebreid, 
met onder meer kleine, pop-up tentoonstellingen, 
online lezingen, audiotours en virtuele rondleidingen. 
Het blijkt goed te vallen, we hebben al veel goede 
reacties gehad onder meer van onze Vrienden-
vereniging. Daar gaan we dus mee door. 
We komen niet in aanmerking voor de middelen uit het 

steunpakket van 300 miljoen voor de cultuursector. 
Gelukkig zijn we een gezonde financiële organisatie 
met enige reserves. Al betekent dat niet dat we ont-
komen aan ingrijpende maatregelen. Onze oproep-
krachten bijvoorbeeld, veelal studenten, kunnen we in 
de tweede helft van het jaar waarschijnlijk niets meer 
bieden. Dat vind ik heel zuur.’ 
Een crisis vraagt om creatieve oplossingen. Zo hebben 
we een hele grote wintertentoonstellingen over de 
Romeinse Keizer Domitianus een jaar moeten 
opschuiven. In plaats hiervan komt er een kinder-
tentoonstelling over Farao Toetanachamon. Ook 
wordt de nieuwe familietentoonstelling Romeinen langs 
de Rijn verlengd. We rekenen erop dat dit publiekstrek-
kers worden. Dat kan de pijn enigszins verzachten.’

19abdblad no.2/2020
tekst Jeannine Westenberg 
foto Jurgen Huiskes
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Adnan Durmus en Dennis Gräper, wijkagenten:

‘Niet te veel beboeten’
‘Als wijkagent ben je het eerste aanspreekpunt vanuit  
de politie voor de bewoners. Voor ons is het dan ook 
heel belangrijk dat we goed contact houden met de 
wijkbewoners. Daarin investeren we veel, ook in 
corona tijd’, vertelt Adnan Durmus, wijkagent in 
Den Haag-Leyenburg. Zijn collega Dennis Gräper vult 
aan: ‘We werken al meer dan tien jaar samen en vullen 
elkaar goed aan. We weten heel goed wat er hier in de 
wijk speelt. De situatie is voor veel bewoners, zeker nu, 
niet best.’ Adnan: ‘Er zijn hier veel mensen die een klein 
bedrijfje hebben of zzp’er zijn. Veel van hen zitten nu 

opeens thuis, zonder werk.’ Voor beiden vormt dit een 
reden om niet al te scheutig te zijn met het uitdelen van 
boetes bij overtreding van de coronaregels. Dennis:  
‘We waarschuwen wel veel. Wij moeten nu én straks na 
de crisis ook weer door met dezelfde wijkbewoners.  
Dan helpt het niet als je iemand die het financieel  
moeilijk heeft, een “coronaboete” van bijna 400 euro 
hebt gegeven. Bovendien is er veel grijs gebied. Het is 
voor ons niet meteen zichtbaar wie er wel of niet dicht 
bij elkaar mag zitten.’ Een voordeel van de coronacrisis? 
‘Er is minder criminaliteit in de wijk.’
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