
Paul Huijts (pagina 8):
‘De Kamer heeft logische vragen.  
Die vragen beantwoorden we graag, 
maar nu waarschijnlijk te weinig’

Maarten Schurink (pagina 8):
‘Je wilt niet dat een ambtenaar 
niet meer scherp adviseert, omdat 
hij of zij bang is dat bijvoorbeeld 
zijn mailtje naar buiten komt'

blad 
№3
oktober 2020

loopbaanontwikkeling 
VANAF PAGINA 12: MIJN LOOPBAANSTAP Rob van de Laar: van VWS naar LNV 
TOPTRANSFER Ditte Hak is nu DG Toeslagen HET RIJK IN Mirjam Werges, directeur 
Concern Informatievoorziening bij IenW LEZEN, LEREN & LUISTEREN Webinar 
Impact Online EEN BIJZONDERE KLUS De opzet van een “mini-bureau-ABD” 
binnen de Politie

10
Openhartig
Niels Kastelein (EZK)
‘Als het mij iets te knus 
wordt, neem ik afstand’

4 
Reflectie
Wat kunnen we leren  
van de corona-crisis? De 
vier leerpunten volgens 
Sandra Groeneveld

8
Visie SGO
We moeten vaker  
onze dilemma's delen 
met de Kamer

Boegbeeld pag. 7
Dick Schoof (JenV) :
 ‘Je moet een beetje 
richting geven, maar  
niet te veel’



Henk van der Zwan, de nieuwe zaakgelastigde  
in Suriname, over de meerwaarde van  

interdepartementale samenwerking met ABD’ers 
in het buitenland. 

Je bent de nieuwe zaakgelastigde in Suriname. Op zijn zachtst 
gezegd: een spannende stap én timing. 

‘Ik had zelf geen interessanter moment kunnen 
bedenken. Drie jaar lang werd de komst van een 

nieuwe Nederlandse ambassadeur in Paramaribo door 
de Surinaamse regering tegengehouden. Met het 

aantreden van de nieuwe regering is er gelukkig weer 
ruimte ontstaan om de relatie te herstellen. Er liggen 

veel uitdagingen op het bordje van president Chan 
Santokhi en zijn collega’s. Onder meer op financieel-

economisch en bestuurlijk terrein. Waar mogelijk 
kunnen we vanuit Nederland ondersteuning bieden. 
En dan niet alleen vanuit het ministerie van BZ en de 
ambassade. We zetten onze contacten desgewenst 
vanuit zoveel mogelijk beleidsterreinen en departe-

menten in. Vanuit landbouw, gezondheidszorg, noem 
maar op. In mijn vorige baan als ambassadeur in 

Canada heb ik ervaren hoe waardevol en verrijkend die 
interdepartementale samenwerking in het buitenland 

kan zijn.’  

Wat was die meerwaarde precies?
‘Vanuit Ottawa werkte ik als ambassadeur intensief 

samen met twee consuls-generaal: beiden ABD’ers die 
van andere ministeries dan BZ afkomstig waren. Anne 

Le Guellec werkte vanuit Toronto en kwam van de 
Autoriteit Consument & Markt (EZK) en Henk Snoeken 

werkte vanuit Vancouver en kwam van IenW. Vanuit 
hun eigen achtergrond brachten zij uiterst nuttige 

ervaring en expertise mee. Zo wist Henk bijvoorbeeld 
ontzettend veel over waterbeheer. Veel meer dan ik. In 
Canada hadden ze ook te maken met overstromingen, 
en waren de autoriteiten zeer geïnteresseerd in onze 

kennis en ervaring. Via Henk kon ik ze in contact 
brengen met experts en bedrijven uit zijn netwerk.  

Zo kun je elkaar steeds op vele manieren aanvullen.  
Ik geloof heilig in complementaire teams.’

2
DE INSPIRATIE VAN HANNEKE SCHIPPER 

‘Wisselen van perspectief’
‘De zaak eens van de andere kant bekijken. Dat is voor elk 
thema een goed advies. Ik doe dat letterlijk: vanaf het 
water, als ik aan het zeilen ben. Maar ook figuurlijk, door 
te lezen. Ik ben bijvoorbeeld nu gegrepen door het boek 
van Jill Lepore over de fundamentele waarheden waarop 
de Amerikaanse maatschappij is gebouwd en hoe de natie 
daarmee worstelt. Ook de biografie van Thorbecke, de 
grondlegger van ons constitutionele bestel, heb ik – 
logisch als je naar mijn functie kijkt – verslonden. Veel 
thema’s uit het verleden blijken nog steeds actueel. Beide 
boeken bieden verrassende perspectieven op hoe staats-
rechtelijke onderwerpen in een ander land of in het 
verleden zijn benaderd. Neem bijvoorbeeld het evenwicht 
– of de ruimte – in de staatkundige inrichting: wat gebeurt 
op nationaal niveau en wanneer is iets een taak voor 
gemeenten? Dat is nu bijvoorbeeld een vraagstuk bij het 
voorstel voor de coronawet, waar we ons bij Binnenlandse 
Zaken momenteel over buigen.’

Hanneke Schipper is directeur Constitutionele Zaken en  
Wetgeving bij BZK

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 Huiskes
VORMGEVING Ontwerpwerk, Den Haag
DRUK Xerox

HET CIJFER 4 is het aantal nieuwe leden van 
de Topmanagementgroep dat in de eerste 
helft van 2020 van buiten de Rijksoverheid 
kwam. In totaal zijn er in de eerste helft van 

2020 16 mensen op TMG-functies benoemd. Een kwart 
daarvan kwam dus uit een functie buiten de Rijksoverheid, 
zoals uit het bedrijfsleven. Bureau ABD zet zich ervoor in 
meer topambtenaren van buiten het Rijk binnen te halen. 
Zo vergroten we de mobiliteit en de frisse blik van buiten.

4

COLOFON

En?

SAVE THE DATE

ABD-symposium 2021

Het vierde ABD-symposium vindt op 17 juni 2021 
plaats. Het wordt een inspirerende bijeenkomst 
voor alle ABD’ers – TMG’ers, ABD-topmanagers en 
ABD-managers – en de gelegen heid bij uitstek om 
te netwerken en nieuwe collega’s te leren kennen. 
Je ontvangt begin 2021 de persoonlijke uitnodiging.

2 teksten Trudy van Dijk abdblad no.3/2020
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In: kamer 05.119, Rijnstraat 50, Den Haag

Marjan Hammersma SG bij OCW: ‘Deze foto van Koos Breukel reist met me mee sinds ik DG 
Cultuur en Media was. Wat me zo raakt, is de kracht en de kwetsbaarheid van Luna, het meisje 
op de foto. Ze moet iets overwinnen, want ze is wat kleiner dan verwacht door een groeistoornis 
en ze heeft een lui oog. Tegelijkertijd deert het haar niet: ze danst op de foto en straalt enorm 
veel zelfbewustzijn uit. Dat past bij mijn persoonlijke drijfveren, waarbij ik wil zorgen voor gelijke 
kansen voor mensen, ook als het niet altijd meezit. Daarnaast vind ik het werk ook oprecht 
gewoon heel erg mooi. Interessant is dat het kunstwerk je op het verkeerde been zet. Het is een 
foto, maar lijkt op het eerste gezicht een zeventiende-eeuws olieverfschilderij. 
Fotograferen vind ik leuk om te doen. De laatste tijd doe ik dat graag in de natuur – en dan vooral 
vogels, want vogels kijken is een hobby van mij.’ 

3tekst Trudy van Dijk  
foto Jurgen Huiskes abdblad no.3/2020
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Effectief samenwerken 
ook ná de coronacrisis

1 Doelen stellen en prioriteren
‘Leiderschap draait om het bereiken 
van gemeenschappelijke doelen. Een 
goede publieke leider weet helder 
maatschappelijke doelen te definiëren 
en medewerkers en stakeholders te 
mobiliseren om die doelen te bereiken. 
Tijdens de start van de crisis ging het 
proces om die doelen helder te krijgen 
en te prioriteren sneller dan normaal, 
vanwege de hoge urgentie. Mensen 
wisten elkaar sneller te vinden of stapten 
sneller dan normaal naar voren. Ook 
ontstonden er verschillende nieuwe 
samenwerkingen met partijen binnen 
en buiten de overheid. Denk bijvoor-
beeld aan de Noodmaatregel Overbrug-
ging Werkgelegenheid die SZW en UWV 
in een weekeinde samen ontwierpen. 
Opvallend, want als je kijkt naar veel 
grote maatschappelijke vraagstukken 
waar ABD’ers een antwoord  
op moeten vinden, is het vaak een taai 
proces om dergelijke samenwerkingen 
goed van de grond te krijgen.’

Ze vervolgt: ‘Een belangrijk leerpunt is 
dat brede samenwerking onmisbaar is 
om antwoorden te vinden voor maat-
schappelijke opgaven. Als ABD’er moet 
je er dus heel veel energie in steken om 
in gesprek te blijven met partners. Je 
moet ervoor zorgen dat glashelder is 
wat je met elkaar wilt bereiken en 
waarom.’ 
Ze benadrukt: ‘Daarbij moet je niet 
vergeten dat het pas echt moeilijk 
wordt als je doelen gaat vertalen naar 
de dagelijkse werkpraktijk. Die opdracht 
ligt bij de (midden)managers binnen  
en buiten de overheid. Het is belangrijk 
je te realiseren welke mechanismen 
daarbij een rol spelen. Zo werken 
managers in structuren waarin ook 
andere incentives belangrijk zijn, zoals 
de eigen organisatie- of afdelingsdoelen. 
Bovendien moeten zij vaak verant-
woording afleggen langs de functionele 
lijnen, wat de handelingsvrijheid 
beperkt.’ 

‘Besteed de kantoortijd die mondjesmaat  
beschikbaar komt, vooral aan het onderhoud  

van de onderlinge relaties’
SANDRA GROENEVELD, HOOGLERAAR PUBLIEK MANAGEMENT,  

UNIVERSITEIT LEIDEN

Hoe houden we de effectieve samenwerking vast die tijdens de eerste maanden 
van de coronacrisis tot stand kwam? Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek 
Management aan de Universiteit Leiden, zet vier belangrijke leerpunten op 
een rij.

4 abdblad no.3/2020 tekst Trudy van Dijk FOTO’S Jurgen Huiskes ILLUSTRATIE Bas van der Schot 
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Lees verder →

2 3
Taakgericht samenwerken
vraagt om respect en begrip
‘Wat de coronacrisis laat zien, is hoe belangrijk 
respect en begrip voor elkaars expertise zijn om 
taakgerichte samenwerking mogelijk te maken.  
Ik kan daar uit ervaring over meepraten. Bij de 
Universiteit Leiden moesten de wetenschappelijke 
medewerkers bijvoorbeeld nauw samenwerken 
met de collega’s van de afdeling ICT om het online 
onderwijs snel op gang te brengen. Dan merk je 
dat je beiden een andere taal spreekt en echt 
moeite moet doen om elkaar te begrijpen. We 
hebben mensen met uiteenlopende expertise 
nodig voor een goede aanpak van de crisis en 
andere maatschappelijke opgaven, dus we moeten 
investeren in wederzijds begrip. Een leider erkent 
en faciliteert dat om zo de benodigde expertise 
echt te benutten.’

Sociale veiligheid voorkomt tunnelvisie
‘Leiderschap betekent ook dat je voor je medewerkers staat 
en ze een sociaal veilige omgeving biedt waarin ruimte is 
voor tegengeluid en afwijkende meningen. Door die ruimte 
te bieden, voorkom je een tunnelvisie en zorg je ervoor dat 
lastige kwesties niet uit de weg worden gegaan. 
Op afstand werken – de meesten van ons worden nog altijd 
geacht om vanuit huis te werken – maakt dit er niet 
makkelijker op. Interactie en dialoog zijn online anders dan 
face-to-face. Bovendien heb je als leidinggevende op afstand 
minder goed zicht op de onderlinge verhoudingen en op de 
omstandigheden waaronder ieder zijn werk doet. Ik adviseer 
ABD’ers dan ook de kantoortijd die mondjesmaat beschikbaar 
komt, vooral aan het onderhoud van de onderlinge relaties 
te besteden.’

TIP 
Op 6 juli 2020 werd in het kader van Verder met Publiek Leider schap 
de webinar Publiek leiderschap binnen de context van corona georgani-
seerd. Lees het verslag via universiteitleiden.nl (zoekterm webi-
nar corona).

5abdblad no.3/2020
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Bescherm de speelruimte 
van je team
Wat Sandra ABD’ers in het verlengde van het bieden 
van sociale veiligheid wil meegeven, is het belang 
van het beschermen van de speelruimte die samen-
werking nodig heeft. ‘Zeker in de eerste periode van 
de coronacrisis zag je dat die ruimte er was. Onder 
meer door de soms spontane samenwerkingen die 
op gang kwamen en de mobilisatie van expertise 
ontstond er als het ware een “vrije zone”.
Ik ben ervan overtuigd dat die speelruimte nodig is 
om opgavegericht te kunnen werken. Nu de crisis-
structuur wordt afgebouwd, is het gevaar aanwezig 
dat we weer terugvallen in oude patronen. In de 
publieke sector bestaat een sterke reflex om te denken 
in structuren en regels waarbij veel focus ligt op 
verantwoording afleggen en de hete aardappel toch 
snel wordt doorgegeven. Wat dat betreft is het nu  
het moment daar verandering in te brengen. Bij-
voorbeeld door na te denken over nieuwe “kpi’s” die 
zich meer richten op de maatschappelijke opgave. 
Een ander punt is de acceptatie dat als je iets nieuws 
probeert, het ook weleens misgaat. Dat is in de poli-
tiek-bestuurlijke context een heikel punt, to put it 
mildly. We willen graag dat de overheid leert, maar 
een lerende overheid zal fouten maken. Leiderschap 
betekent dat je ook dan verantwoordelijkheid pakt.’

‘Hoe vervelend de crisis ook is, het geeft wel 
inspiratie’, besluit ze. ‘Ik hoop echt dat de crisis een 
katalysator is voor een betere overheid.’

‘Alles wat gisteren waar was,  
is dat nu niet meer’ 
Marjolein Voslamber, Directeur Management  
Development Rijk en plv. DG ABD

 De grootste uitdagingen voor de ABD-doelgroep zijn 
op dit moment de aanhoudende onzekerheid, de 
hoge druk en het op afstand werken. Alles wat gisteren 

waar was, is dat nu niet meer, zo lijkt het. De druk op top-
ambtenaren is, na een korte adempauze, weer enorm hoog. 
Evident zijn de ministeries zoals VWS en SZW. Maar ook 
andere ministeries en vooral ook de grote organisaties in de 
uitvoering, ervaren druk: alles is immers anders geworden.  
In eerste instantie door de lock-down, maar nog steeds is 
werk weggevallen, bewegen we ons heel anders in de samen-
leving en kan er veel niet of alleen digitaal. Op veel plekken 
wordt enorm hard gewerkt om de samenleving zo goed en 
veilig mogelijk draaiende te houden. Het is jammer dat er zo 
weinig tijd en ruimte is om erbij stil te staan, maar als je ziet 
wat er allemaal aangepakt en uitgevoerd is, is dat eigenlijk 
ongelooflijk knap. Een belangrijke factor daarbij is de goede 
samenwerking over de grenzen van departementen heen. 
Laten we dat ook na de crisis zoveel mogelijk vasthouden.

Wat ik zelf vooral leerde van deze ongekend lange crisis? Ook 
al vlieg je in dikke mist, je moet toch richting blijven geven en 
zoveel mogelijk mensen meenemen. Dat laatste wordt nu de 
crisis langer duurt des te belangrijker. Wat daarbij niet helpt is 
dat we voorlopig vooral thuis zullen moeten blijven werken. 
Dat betekent dat er ook weinig informeel contact is en er geen 
spontane ontmoetingen zijn, waarbij toch vaak creatieve 
oplossingen ontstaan. Daarin moeten we gaan investeren, 
bijvoorbeeld met een virtuele koffieautomaat waar je af en 
toe komt buurten.

Net als bij andere ministeries, hebben we bij Bureau 
ABD de afgelopen maanden veel energie gestoken 

in de verbinding met elkaar, via online tools en 
meer contactmomenten. De medewerkers van 
Bureau ABD toonden veel flexibiliteit en we 
hebben echt een slag gemaakt in het online 
maken van onze dienstverlening, zoals de 

webinars. Ook de werving&selectie- 
procedures hebben maar heel kort stil-
gelegen. Het grootste deel gaat nu online. 
Dat kost meer voorbereiding en de 
gesprekken kosten veel energie, maar het 
lukt wel. Dat houden we vol als we goed 
naar elkaar blijven omkijken. Dat probe-
ren wij ook te doen richting onze doel-
groep, maar is ook van belang dat we dat 
als managers naar elkaar doen. Zo blijven 

we in staat de crisis het hoofd te bieden.’

‘

4

UNIVERSITEIT LEIDEN EN RIJK
Hoe wendbaar kan en moet een overheidsorga-
nisatie zijn, bijvoorbeeld in crisissituaties? En hoe 
kunnen overheidsorganisaties samen problemen 
van burgers oplossen? De ABD werkt sinds sep-
tember 2019 samen met het Leiden Leadership 
Centre van de Universiteit Leiden en vijf over-
heidsinstellingen om hier passende antwoorden 
op te vinden. Het samenwerkings verband met 
de naam Verder met Publiek Leiderschap heeft een 
duur van vijf jaar en richt zich op onderzoek naar 
en gezamenlijke ontwikkeling van publiek leider-
schap. De partners zijn, naast het Leiden Leader-
ship Centre: de DJI en de IND van JenV, de Sociale 
Verzekeringsbank, de Politie en de gemeentes 
Den Haag en Leiden. 

6 abdblad no.3/2020
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Sinds 1 maart 2020 is Dick Schoof SG van JenV en daarmee boegbeeld 
van het departement. Hoe ervaart hij dat?

BOEGBEELD
‘Als boegbeeld moet je je permanent 
bewust zijn van wat je zegt. Omdat 
mensen jou invloed toekennen, kan dat 
impact hebben. Anderzijds is het een 
grote fout om te denken dat het om jou 
gaat. Het is de functie die het met zich 
meebrengt.’ 

LEIDERSCHAP
‘Gaandeweg ontwikkel je je eigen leider-
schapstijl, onder meer door af te kijken 
bij anderen. Sommigen zijn briljant in 
het vooruitschuiven van problemen, 
anderen zitten er bovenop. Het heeft 
allebei zijn voordelen. Van het samen-
spel van mensen heb ik het meeste 
geleerd. Omdat JenV zo’n groot depar-
tement is, is het belangrijk om boven 
de partijen te staan.
Communicatiekracht is essentieel. Het 
is de kunst om de juiste toon aan te 
slaan en mensen ruimte te geven en te 
verbinden. Je moet richting geven. Er 
zijn daarbij meerdere wegen die naar 
Rome leiden. Dus je moet als organisa-
tie wendbaar zijn. In die wendbaarheid 
moet je wel iedereen meenemen.

OVERSTAP
‘Ik was maar kort DG bij de AIVD, een 
jaar. Veel te kort. Je kunt het niet maken 
om maar zo kort te blijven. Waarom ik 
toch wegging? Ik werd ook gevraagd, 
ja. En vanuit vorige functies ken ik het 
departement erg goed. Zo goed, dat ik 
altijd erg betrokken ben geweest bij het 

wel en wee van de JenV-familie. Mijn 
voorganger Siebe Riedstra had, na een 
aantal incidenten, goede programma’s 
opgezet om het ministerie te verbete-
ren, zoals “JenV verandert”. Ik vind dat 
zijn werk, met nieuwe impulsen, afge-
maakt moet worden. Juist omdat JenV 
zo’n belangrijke bijdrage kan leveren 
aan een veilige en rechtvaardige samen-
leving. Bovendien is de AIVD nu in 
goede handen bij Erik Akerboom.’

SOCIALE VEILIGHEID
‘Binnen het bestuursdepartement gaan 
we allereerst verder werken we aan 
sociale veiligheid. Medewerkers moe-
ten elkaar met een gerust hart kunnen 
aanspreken op werkgerelateerde zaken. 
Ze moeten zich gewaardeerd voelen en 
niet denken dat ze op openheid worden 
afgerekend. We moeten transparanter 
worden en we moeten bewindslieden 
professioneel tegenspreken. Belangrijk 
is dat we de rechtsstaat beter in beeld 
brengen, met een goede balans tussen 
veiligheid en de rechten die burgers 
hebben. JenV kent veel verschillende 
onderdelen, die moeten beter op elkaar 
ingespeeld raken. Dat betekent netwer-
ken en de schakels in de keten op elkaar 
afstemmen. Zonder in elkaars verant-
woordelijkheden te stappen werken 
aan de uitvoering. Verder wil ik vaart 
maken met innovatie en digitalisering.’

CORONA 
‘Ik was nog geen twee weken aan de 

slag of het gebouw was leeg: corona-
maatregelen. Maar een pandemie biedt 
ook kansen. We hebben flink geïnves-
teerd in digitale middelen. Zodoende 
heb ik veel en vaker contact met allerlei 
partijen – binnen en buiten JenV. Elke 
ochtend had ik bovendien een videocall 
met de bestuursraad en met bewinds-
lieden, elke week met de brede bestuurs-
raad. Verder schrijf ik blogs en maak ik 
vlogs. Medewerkers kunnen zich melden 
om via videoconference in een groep 
van vijf tot acht met mij te praten over 
allerlei werkgerelateerde zaken. Ook 
heb ik elke week een video-call met de 
ondernemeningsraden. Zo houd ik de 
contacten levend. Ook het “telehoren” 
in de rechtspraak en bij de IND heeft 
een hoge vlucht genomen. Op die 
manier hebben we door kunnen wer-
ken. Dat houden we er zeker in.’

MARATHONS 
‘Ik kan me goed van alle werkbeslomme-
ringen loskoppelen door hard te lopen. 
Dat doe ik vier keer per week. Alle pro-
blemen en issues van het werk worden 
dan door het ritme en de inspanning in 
mijn hoofd geordend. Elk jaar loop ik 
een marathon. Nog eentje (London) dan 
heb ik de major six – de zes belangrijkste 
marathons; van Tokyo, London, Boston, 
Berlijn, Chicago en New York City – com-
pleet.’ Maar ja London is al twee keer  
uitgesteld, dus dat wordt op 4 oktober 
a.s. nu de “home edition” en pas volgend 
jaar de “echte” London marathon.’

7abdblad no.3/2020
tekst Willem Fledderus  
foto's Jurgen Huiskes
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E r heeft iemand iets verkeerd gedaan, daar mogen we het toch  
over hebben? In toenemende mate zie je de neiging van 
Kamerleden om publieke functioneringsgesprekken te 

voeren over ambtenaren. Via een ongevraagd advies stelt de 
Raad van State (RvS) scherp dat we dát niet zo afgesproken 
hebben. Ook legt de Raad uit wat nodig is om knelpunten op 
te lossen en het vertrouwen van de burger in de overheid te 
versterken. Een betere informatiehuishouding van de over-
heid bijvoorbeeld en meer inhoudelijk en ambtelijk vakman-
schap van ambtenaren. Maarten Schurink, SG BZK: ‘De RvS 
daagt ons uit om beter te laten zien hoe wij ons werk doen en 
te laten zien wat de dilemma’s zijn in ons werk.’ Paul Huijts, 
SG BZ, tot voor kort SG AZ: ‘De Kamer heeft vragen die logisch 
zijn: “hoe weten wij nu hoe bepaalde processen lopen bij 
jullie?” of “hoe weten we of we het hele verhaal hebben?”. 
Die vragen beantwoorden we graag, maar nu waarschijnlijk 
te weinig.’ 

Oekaze-kramp
Hoe dat komt? Maarten: ‘Ik denk dat wij ons te netjes aan de 
‘oekaze van Kok’ hebben gehouden – een uit 1998 stammende 
regeling die stelt dat ambtenaren niet direct met volksvertegen-
woordigers of de pers mogen praten. Er is een “oekaze-kramp” 
ontstaan en dat is onnodig: met toestemming van de minister 
mag je wel met de Tweede Kamer praten. Die ruimte moeten 
we vaker nemen, zo kunnen we zorgen voor meer wederzijds 
begrip.’ ‘Onbekend maakt onbemind’, beaamt Paul. ‘We 
kunnen – zonder daarmee politiek te bedrijven – best wat 
meer uitleggen.’ Maarten: ‘Binnenkort verschijnt er een 
reactie van het kabinet op het advies van de RvS. Ik hoop en 
verwacht dat het kabinet de dialoog tussen ambtenaren en 
Kamerleden ook heel belangrijk zal vinden. Ik kijk er in elk 
geval naar uit om onze dilemma’s met de kamer te delen en 
te laten zien hoe wij ons met ziel en zaligheid inzetten voor 
een beter land.’

Veilig
Meer openheid dus, ‘maar’, benadrukken ze, ‘het bespreken 
van welke ambtenaar dan ook moet buiten het publieke debat 
blijven.’ Paul: ‘Zoals ook de RvS benadrukt, is ons systeem 
waarbij de ministers verantwoordelijkheid dragen buiten-
gewoon waardevol en – hoewel soms ongemakkelijk – 
essentieel. Het is belangrijk dat ambtenaren ongeacht rang 
of stand inbreng geven als een advies daar beter van wordt. 
En als het besluit genomen is, staan we daar als één organisatie 
achter. Als ambtenaren niet meer anoniem zijn, zet je “straf” 
op dat interne debat en gaan mensen zich onveilig voelen 
om zich uit te spreken. Die situatie zou voor de ministers 
uiteindelijk heel slecht zijn.’ Maarten: ‘Wat uiteraard niet 
betekent dat er als er fouten gemaakt worden er niet intern 
heel stevig gepraat moet worden. Wij leggen verantwoording 
af aan de minister.’ 

Vakmanschap
Voor het SGO is het advies van de RvS ook aanleiding om stil 
te staan bij wat ambtelijk vakmanschap betekent. Maarten: 
‘Dan gaat het om onderwerpen als: tegenspreken, zorgen dat 
wetten worden uitgevoerd, integer zijn en – veel meer dan 
dertig jaar geleden nodig was – de verbinding met buiten 
maken.’ Alle SG’s gaan binnen hun ministeries met mede-

Topambtenaar en politiek

Samen voor 
de burger

Het samenspel tussen Kamerleden, kabinet en ambtenaren moet beter, vindt de Raad van 
State. SG’s Maarten Schurink en Paul Huijts leggen uit hoe het SGO de handschoen oppakt.

8 tekst Trudy van Dijk  
foto Jurgen Huiskesabdblad no.3/2020
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werkers in gesprek over wat deze thema’s voor hen betekenen. 
Transparantie en communicatie zijn daarbij ook onderwerp 
van gesprek. Maarten: ‘Wat je bijvoorbeeld niet wil, is dat een 
ambtenaar niet meer scherp adviseert als hij of zij bang is dat 
bijvoorbeeld zijn mailtje naar buiten komt. Het gaat dus over 
de vraag wat vrij adviseren betekent, waar je tegen de grenzen 
aanloopt en wanneer je “stop” zegt tegen de minister. Als we 
dat helder hebben, kunnen we dat vervolgens ook beter naar 
buiten brengen.’ Hoe de SG’s de gesprekken insteken verschilt 
per departement. Maarten start in september met Webex- 
sessies waarbij steeds 20 medewerkers aanwezig zijn. Maarten: 
‘Ook ben ik in gesprek met het centrale medezeggenschaps-
orgaan GOR Rijk.’ Paul: ‘Ik ben net binnen bij BZ, dus ik ga 
me eerst voorbereiden door te praten over welke onderwerpen 
leven bij medewerkers.’

3-5-7
En hoe zit het met het verbeteren van de inhoudelijke kennis, 
zoals de RvS adviseert? Hoe verhoudt zich dat met de 3-5-7-
regel? De media schetsen regelmatig het beeld dat de 3-5-7-
regel van de ABD leidt tot te weinig inhoudelijke kennis van 
topambtenaren, omdat ze sinds de invoering ervan sneller 
van positie wisselen en niet voldoende kennis kunnen 

opbouwen. Paul: ‘De karikatuur die regelmatig in de krant 
staat, suggereert dat topambtenaren alleen nog maar “van 
het management” zijn. Ik ken niemand op een ABD-functie 
die alleen maar voor het runnen van het management uit zijn 
bed zou komen. Het is juist de inhoudelijke drive die ons 
verbindt en de maatschappelijke opdracht, en ja, die moet 
gemanaged worden. Laten we tegelijkertijd ook niet vergeten 
waarom de ABD is ingesteld. Toen ik 34 jaar geleden bij het 
Rijk ging werken kon je alleen bij je eigen departement de 
top bereiken. Toen waren er mensen die vakinhoudelijk tot 
in hun vezels alles wisten en heel bekend werden in hun 
wereld.’ Daar moeten we niet naar terug, legt hij uit. ‘Het 
nadeel was dat departementen volledig met ruggen tegen 
elkaar stonden. De ABD heeft ervoor gezorgd dat je door de 
hele rijksdienst mensen hebt zitten die vanuit verschillende 
invalshoeken naar problemen kijken. Belangrijk, want 
gezien de complexiteit van onze opdrachten is het totaal 
ondenkbaar dat je dingen nog alleen doet.’

Wat is nodig?
Maarten: ‘Het hangt ook erg van je opgave af en de kennis 
van je team welke vakinhoudelijke kennis je nodig hebt als 
ABD’er. Het is niet zo simpel als: er moet een econoom op 
EZK of een ingenieur op IenW. Ik wist weinig van sociale 
zekerheid toen ik bij de SVB ging werken, maar ik heb wel  
wat verstand van hoe je organisaties kunt moderniseren. 
Daar werd ik op aangenomen. Heb ik dan een gebrek aan 
inhoude lijke kennis? Of de competenties die op dat moment 
nodig zijn?’ 
Paul: ‘Dat betekent niet dat 3-5-7 niet herijkt moet worden.’ 
Maarten: ‘ABD’ers blijven nu gemiddeld 4,3 jaar op een plek, 
waarschijnlijk omdat ze de druk voelen om over te stappen, 
dat is kort voor zo’n veelomvattende functie.’ 

Wat ze hun collega’s bij de ABD, en hun medewerkers, verder 
mee willen geven? ‘We hebben de samenwerking tussen 
ministeries nodig om maatschappelijke opgaven op te lossen. 
Verplaats je daarom in elkaar, zodat je begrijpt waarom een 
collega van een ander departement een andere kijk heeft dan 
jij. En verplaats je vooral in de inwoners van Nederland, voor 
wie je uiteindelijk aan het werk bent. Alleen dan bereiken we 
maatschappelijk resultaat.’

‘ Verplaats je vooral in de inwoners  
van Nederland, voor wie je uiteindelijk 
aan het werk bent’

9abdblad no.3/2020
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1.
Toen je startte als directeur Klimaat 
was net de coronacrisis losgebarsten?
‘De donderdag ervoor was iedereen 
naar huis gestuurd om thuis te gaan 
werken. De eerste groepsgesprekken 
gingen per telefoon. Dan weet je én 
niet waar het over gaat én niet wie er 
aan het woord is. Maar dat was snel 
opgelost door de inzet van online tools. 
Ook mijn opdracht werd iets anders. Ik 
ben aangenomen om ervoor te zorgen 
dat het klimaatakkoord tot uitvoering 
wordt gebracht en om beleidsopties 
klaar te zetten voor het nieuwe kabinet. 
Nu zijn we vooral druk bezig geweest 
om opties op een rij te zetten voor 
groen herstelbeleid na de crisis. Dat is 
voor Nederland redelijk uniek. Na een 
crisis volgen meestal bezuinigingen en 
is het herstel eerder “grijs” dan groen. 
Nu is het afwachten of het geld er ook 
echt komt.’

2.
Hoe groen ben je zelf?
‘Ik ben medium groen. Ik ben geen 
voorloper, maar toen ik nog consultant 
was bij Berenschot was ik bijvoorbeeld 
wel de eerste met een hybride auto. En 
toen we vorig jaar gingen skiën, zijn we 
bewust met de trein gegaan.’

3.
Wat kreeg je mee vanuit huis?
‘Ik heb van mijn moeder geleerd auto-
noom te zijn en nooit te afhankelijk te 
worden van anderen. Zij komt uit een 
klein dorp waar ze zich niet altijd vrij 
voelde en ze leerde daardoor dat het 
belangrijk is op je eigen benen te staan. 
Van mijn vader kreeg ik mee oog te 
houden voor het totaalplaatje. Beknib-
bel niet te veel op de prijs en gun een 
ander ook wat, dat doet je relaties goed. 
Mijn ouders hebben allebei altijd 
gewerkt, mijn vader zelfs tot zijn zeven-
tigste omdat hij het zo leuk vond.  
Mijn moeder had vooral banen als 
administratief medewerker. Mijn vader 
werkte bij een bedrijf dat specialistische 
staalconstructies maakt. Toen ik nog bij 

Financiën werkte, zag ik elke dag zijn 
werk. Hij was verantwoordelijk voor  
de constructie die nodig was om de 
bomen in het atrium de ruimte te 
geven.’

4.
Wat zien je collega’s terug van  
die roots?
‘Ik hoor er graag bij, maar sta ook altijd 
met één been buiten de groep. Als het 
mij iets te knus wordt, neem ik afstand. 
Het voordeel daarvan is dat ik de ruimte 
neem om dwars te denken. Ik kan me  
in dingen vastbijten, maar heb ook de 
relaxedheid om een stapje terug te 
doen. Daarin probeer ik medewerkers 
ook het goede voorbeeld te geven. 
Mensen kunnen soms best ver gaan als 
de druk hoog is. De afstand die ik neem, 
valt anderen ook wel op. Toen ik afscheid 
nam bij Financiën zei een collega bij-
voorbeeld: “Je hebt altijd creatieve 
ideeën, maar een echte Financiën-man 
ben je niet.’

5.
Wat is de belangrijkste les die je 
leerde bij vorige werkgevers?
‘Ik werkte als consultant soms heel 
hard. Zo hard dat toen ik vakantie had 
ik de eerste week alleen maar heb 
geslapen. Toen ik terugkwam van 
vakantie, zei Frank, mijn leiding-
gevende: “Ik weet dat je er heel hard 
aan hebt gewerkt, maar het rapport is 
niet goed.” Toen realiseerde ik me dat  
ik transparanter moest zijn en eerder 
hulp moest vragen en dat kwantiteit de 
kwaliteit niet per se verbetert. Ik was zo 
moe van het werken, dat mijn werk er 
juist minder goed van werd. De angst 
dat ik het niet goed deed als ik niet elk 
weekend doorwerkte, heb ik toen los-
gelaten. Ik vraag ook niet van mede-
werkers om over te werken en geloof er 
juist in dat het belangrijk is flexibel te 
zijn. Ik maak er nooit een punt van als 
iemand eerder naar huis gaat en probeer 
het team ook in te laten zien dat je in 
bepaalde fases van je leven meer ruimte 
nodig hebt voor je privéleven. Als je 

kleine kinderen hebt of als je mantel-
zorger bent, moet je soms gewoon 
thuis zijn. Uiteindelijk versterkt die 
ruimte de loyaliteit van medewerkers. 
En ik verwacht ook dat medewerkers er 
zijn als het er echt op aankomt, ook als 
dat een keer nachtwerk betekent.’

6.
Wat is je achilleshiel?
‘Ik kan niet goed tegen besluiteloos-
heid. Niet van anderen, maar ook niet 
bij mezelf.’

7.
Wat is je devies?
‘Festina lente: haast je langzaam. 
Daarin komt mijn ongeduld rond 
besluiteloosheid terug en mijn relaxed-
heid: denk na en geef ruimte, dan ga je 
uiteindelijk sneller.’

8.
Hoe ontspan je?
‘Zo’n veertien jaar geleden ben ik weer 
begonnen met wielrennen, wat ik als 
kind graag deed. Het is fysiek lekker, 
maakt mijn hoofd leeg en ik doe het 
graag samen met vrienden. Ook mijn 
vrouw en kinderen houden van fietsen. 
Van de zomer hebben we met het gezin 
gefietst in Drenthe en Oostenrijk. 
Vooral het van plek tot plek fietsen, in 
plaats van een rondje maken, vinden de 
kinderen leuk. Ze vragen dan nooit: zijn 
we er bijna?’

‘Ik hoor er graag bij, 
maar sta ook  

altijd met één been 
buiten de groep’

11abdblad no.3/2020
tekst Trudy van Dijk  
foto Jurgen Huiskes
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oCW
HARMEN HARMSMA
functie: directeur-generaal DUO
per: 1 september 2020
was: algemeen directeur Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland

abdToPConsulT
BERNARD TER HAAR
functie: consultant
per: 1 juli 2020
was: buitengewoon adviseur bij de 
Algemene Bestuursdienst

sZW
STAN KAATEE
functie: directeur-generaal Werk
per: 1 oktober 2020
was: directeur Economische Zaken 
gemeente Amsterdam

VWs
MARJOLIJN SONNEMA
functie: directeur-generaal 
Volksgezondheid
per: 20 juli 2020
was: directeur-generaal Agro bij LNV

abdToPConsulT    
NIELS OBBINK
functie: programma-directeur-
generaal COVID-19 (als consultant)
per: 6 juli 2020
was: hoofddirecteur Financieel 
Economische Zaken bij Financiën

IenW
JAN HENDRIK DRONKERS
functie: secretaris-generaal
per: 1 september 2020
was: directeur-generaal Luchtvaart en 
Maritieme Zaken bij IenW

JenV
ANNEMIEKE VAN DAM
functie: programma-directeur-
generaal Georganiseerde en 
ondermijnende criminaliteit
per: 1 september 2020
was: plv. DG Rechtspleging en 
Rechtshandhaving/directeur 
Rechtshandhaving en 
Criminaliteitsbestrijding bij JenV

InsPeCTIe GeZondheIds-
ZorG en JeuGd
MARINA ECKENHAUSEN
functie: inspecteur-generaal
per: 1 september 2020
was: hoofdinspecteur en tevens wnd. 
inspecteur-generaal bij de IGJ

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

De laatste maanden bij VWS 
waren natuurlijk uitzonderlijk 
hectisch door de coronacrisis. 

Zo’n crisis houdt je als het ware een 
spiegel voor. Hoe ga ik hiermee om? 
Waar ben ik goed in, wat vind ik lastig? 
In spannende tijden weet ik de rust en 
het overzicht goed te bewaren, zo 
merkte ik opnieuw. Wat ik ingewikkeld 
vond is dat we die eerste weken vaak 
beslissingen moesten nemen op basis 
van weinig kennis, maar wel onder 
tijdsdruk. Bijvoorbeeld bij de keuzes 
over de aanschaf van extra beademings-
apparatuur en het afschalen van de 
reguliere zorg. We trokken de regie bij 
VWS veel meer naar ons toe, omdat we 
geen tijd te verliezen hadden en snel 
knopen moesten doorhakken. Dan is 
het ook zoeken hoe je alle partners in 
het veld goed kunt blijven betrekken.

Bij VWS heb ik me ruim elf jaar, in ver-
schillende functies, ingezet voor onder 
meer de GGZ, huisartsenzorg en zorg 
voor kwetsbare ouderen. Het is een 
ongelooflijk boeiende sector, maar ik 
voelde dat het tijd was om mijn horizon 
te verleggen en een ander domein te 
ontdekken. Sinds half augustus geef ik 
bij LNV leiding aan twee teams, die voor 
Fytosanitair en Gewasbescherming.

‘ Waar de grote verschillen zitten? Bij 
LNV zit je veel dichter op het werkveld. 
Bij VWS heb je te maken met een 
“tussen laag” van partijen binnen het 
zorgstelsel, zoals de zorgverzekeraars. 
Daarnaast heeft mijn nieuwe functie 
een sterke internationale component, 
ook dat vind ik aantrekkelijk. Nederland 
is een grote exporteur van planten en 
gewassen. Verder spelen er natuurlijk 
grote maatschappelijke vraagstukken, 
zoals de verduurzaming van de land-
bouw. De belangen van betrokken 
spelers zijn groot en liggen niet altijd in 
lijn. Ik help graag de partijen dichter bij 
elkaar te brengen.

De coronacrisis maakte nog eens extra 
duidelijk hoe gericht ik altijd ben op 
goede samenwerking. Ik wil de krachten 
van deskundigen bundelen, en samen 
de belangrijke afwegingen maken. Bij 
LNV zal ik die samenwerking ook steeds 
zoeken. Ik heb al gemerkt dat er veel 
kennis, kunde en enthousiasme zit bij 
de beide teams. Daar ga ik vaak een 
beroep op doen. Collega’s kunnen 
rekenen op veel vragen van mijn kant. 
Andersom staat mijn deur ook altijd 
open.’ 

Loopbaan stap

12 abdblad no.3/2020
tekst Jeannine Westenberg 
foto Jurgen Huiskes
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 

Ditte Hak. Was: directeur Operations bij zorg-
verzekeraar Zilveren Kruis. Is sinds 1 augustus: 

DG Toeslagen Belastingdienst (FIN).

Hoe reageerde je omgeving op je nieuwe baan?
‘Jeetje pittig! en Oei, wat ga je nu doen?, hoorde ik veel. 

Vrouwen reageerden vooral enthousiast met Dit kun jij!. 
Thuis, ik heb een samengesteld gezin met zeven 

kinderen, zijn ze trots. Al kijken de kinderen ook met 
zorg naar wat er allemaal op mijn bordje ligt en vragen 

ze zich ook af of er nog wel genoeg aandacht voor  
hen overblijft.’

Waarom ben jij de vrouw voor deze job?
‘De toeslagenaffaire is een zwarte bladzijde in de 

geschiedenis van de Belastingdienst. Maar voor mij is 
het glas altijd halfvol. Niemand denkt: Ik ga dit even 

helemaal mis laten lopen.’

Wat breng jij mee?
‘Ik ben een mensenmens. Luisteren, delen, je uit-

spreken en vragen stellen, dat is voor mij belangrijk. 
Net als de kracht van diversiteit: je hebt verschillende 

gezichtspunten nodig om ergens echt samen je schou-
ders onder te kunnen zetten. Daarnaast is iets voor mij 
pas af als het af is. Uit een assessment bleek ooit dat ik 

voor 99 procent resultaatgericht ben. Dat neigt een 
beetje naar autisme, maar het klopt wel. Ook ben ik 
ontzettend duidelijk over waarom we dingen doen, 
dat stimuleert eigenaarschap. Ik heb bovendien al  

20 jaar ervaring met grote uitvoeringorganisaties en 
met onze doelgroep. Bij Achmea was ik de laatste vijf 
jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg-

administratie van vijf miljoen Nederlanders.’ 

Wat heeft jouw prioriteit?
‘Als de betalingen op tijd de deur uit zijn en kloppen, 
zijn we pas klaar. Daarvoor is rust en regelmaat nodig 
in de organisatie. We moeten als het ware een orkest 

gaan vormen waarbij iedereen weet wat hij of zij moet 
spelen en wie wat doet op welk moment. Momenteel 
hoor ik veel instrumenten door elkaar spelen uit ver-
schillende muziekstukken. Daarbij mag gerust beseft 
worden dat het een echt meesterstuk is om ons werk 

samen goed te doen en ervoor te zorgen dat het juiste 
bedrag bij de juiste mensen terechtkomt. En dat geldt 

niet alleen voor de hersteloperatie kinderopvang-
toeslag, maar voor alle toeslagen die wij iedere maand 

weer opnieuw uitkeren.’ 

13abdblad no.3/2020
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Ik werk graag in een complex bestuurlijke 
context. Bij het Rijk zit ik dan goed. Hier 
moet je, naast het inrichten en beheren van 

de processen, ook steeds heel scherp zijn op de 
politieke kwetsbaarheid van bestuurders en de 
afbreukrisico’s. Dat geeft een extra dimensie 
aan deze baan die ik bij de Erasmus Universiteit 
Rotterdam miste. Ik kijk ook graag vooruit.  
Zo had ik bij de universiteit een plan klaarliggen 
voor de flexibilisering van het onderwijs. En 
toen kwam corona. Dat plan kwam dus goed 
van pas. 

Werken bij het Rijk is niet nieuw voor mij. 
Voordat ik aan de slag ging bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam was ik hoofd Informa-
tisering/plaatsvervangend CIO bij Financiën. 
Daarvoor werkte ik bij Defensie. 

IenW is ambitieus als het gaat om digitalisering. 
Ik ben onder meer gevraagd de voorzieningen 
die nodig zijn voor data-analyse verder uit te 

bouwen. Koren op mijn molen! Ik geef graag 
leiding aan dit veranderproces. Verdere digitali-
sering vraagt niet alleen om technische ver-
nieuwingen. Het vereist ook nieuwe manieren 
van werken. Hoe ziet het werk er straks uit? 
Welke mensen met welke competenties heb je 
daarvoor nodig? Daar denk ik graag over mee.

Bij de EUR haalde ik veel inspiratie uit ontmoe-
tingen met de studenten. Zij deelden graag  
hun goede ideeën over de informatievoorziening 
en hoe die nog beter kon. Die dialoog vind ik 
verrijkend. Ik mis nu de face-to-face-gesprekken 
ook enorm. Het contact met de 120 mede-
werkers van de afdeling verloopt voornamelijk 
online. We maken er het beste van. Veel lukt 
gelukkig wel. Maar je mist de persoonlijke 
gesprekken waarbij je toch makkelijker samen 
de diepte in gaat over het werk. Ik kijk uit naar 
de dag dat we weer rond de tafel gaan of in een 
goed gesprek raken bij de koffieautomaat.’

‘

‘ De complex  
bestuurlijke context 
geeft een extra  
dimensie die  
ik miste’

MIRJAM WERGES Was: Chief Information Officer  
bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Is nu: directeur 
Concern Informatievoorziening bij IenW.

14 abdblad no.3/2020
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‘Een aangeboren nieuwsgierigheid naar 
nieuwe kennis en samenwerkingsvormen 
zorgde voor mijn inschrijving in de webinar 
Impact Online. Sinds maart moesten we 
opeens allemaal wennen aan thuiswerken. 
Al snel volgde Webex als vergadertool, maar 
online samenwerken en vergaderen is toch 
echt wezenlijk anders dan fysiek in een 
kamer. En omdat ik vind dat je als leiding-
gevende een voorbeeldfunctie hebt, wilde  
ik graag leren hoe je zo’n online vergadering 
zo goed mogelijk kunt leiden.
Bij een online vergadering mis je veel non-
verbale signalen en loop je het risico dat je 
teveel gaat “zenden”. De webinar behandelde 
zaken als: hoe breng je meer interactie aan in 
de vergadering, maar ook: hoe kom je over 
op beeld? Bovendien kregen we verschil-

lende werkvormen, tools en tips voor meer 
betrokkenheid en dynamiek in online 
vergaderingen. Je kunt bijvoorbeeld meer 
aandacht besteden aan het in- en uitchecken 
bij de vergadering, bepaalde vragen tussen-
door stellen, in break-out-sessies uiteengaan 
of een korte online enquête houden.
Ik vond de webinar heel interessant en leer-
zaam en heb meteen erna mijn bevindingen 
gedeeld met de collega’s van mijn afdeling. 
We zullen nog lang moeten thuiswerken,  
dus alle manieren om de interactie online  
te verbeteren, zijn wat mij betreft welkom! 
Heb ik zelf nog een tip? Ja hoor: zet je 
mobiele device op ooghoogte en kijk in de 
camera. Dat maakt een groot verschil in  
hoe je overkomt!’

Suzan van der Linden-van der Woude | Programmamanager Meerjarige 
Personeelsplanning (Belastingdienst)

Waar zet je momenteel je tanden in?
‘In de ontwikkeling van management development  
bij de Politie. Eigenlijk ben ik een “mini-bureau-ABD” 
binnen de Politie aan het opzetten. Met 65.000 mede-
werkers is het de grootste werkgever in Nederland, en 
met zeven jaar ook nog relatief jong. Van al die mensen 
werken er zo’n honderd op strategisch niveau en voor 
deze groep bieden wij MD. Samen met hen hebben we 
belangrijke leiderschapsthema’s benoemd, bijvoor-
beeld de menselijke maat, diversiteit & inclusie en  
realisatiekracht. Daarnaast hebben we een werkwijze 
ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat we steeds weer 
de beste benoemingen realiseren. Dat vergt een breed 
overzicht, omdat er heel veel gevraagd wordt van deze 
leidinggevenden. Ook wil je dat de leidinggevende de 
kwaliteit van het hele team vergroot én je wilt werken 
aan de ‘politie van overmorgen’. En vergeet niet dat deze 
mensen, bijvoorbeeld in de driehoek van een Veilig-
heidsregio met OM en burgemeesters, doorlopend 
bezig zijn met beslissingen die directe impact hebben 

‘Steeds meer bewondering voor de politie’

Een bijzondere klus
NAAM: Renata van der Wiel FUNCTIE: Kwartiermaker management 
development bij de Politie KLUS: Een mini-bureau-ABD opzetten bij 
de Politie VIA: ABD Interim

op straat in Nederland. Daarom zijn ook hoofdofficieren 
en burgemeesters betrokken bij hun benoemingen.’
 
Ben je alweer aan het afronden?
‘Inmiddels hebben we het op strategisch niveau redelijk 
op poten gezet, en kunnen we steeds beter vooruitkijken 
door opvolgingsplanning. Daarmee kunnen we zorgen 
dat er ook in de toekomst voldoende gekwalificeerde 
mensen beschikbaar zijn. Ik verwacht dat ik mijn hui-
dige opdracht binnen een jaar afrond. En dan? Geen 
idee. Ik ben gewend om in mijn eigen opdrachten te 
voorzien. Ik ben trouwens niet van de hit and run, ik ver-
bind me echt met de organisatie en mijn opdrachten 
duren vaak zo’n twee jaar. De complexiteit van de 
verander opdrachten die ik doe vergen die tijd wel om 
van idee tot en met realisatie te komen. Een nieuwe klus 
bij de Politie lijkt me wel wat. Onder andere door regel-
matig mee te gaan op surveillance heb ik steeds meer 
bewondering gekregen voor het belangrijke werk dat  
de politie doet.’
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PETRA LUGTENBURG
Prinsjesdag, ministerie van Financiën Den Haag, 10 september, 15.00 uur

‘Het koffertje gaat deze Prinsjesdag gewoon naar de 
Tweede Kamer’, vertelt Petra Lugtenburg, DG Rijks-
begroting, een paar dagen voor Prinsjesdag. ‘Maar 
Prinsjes dag ziet er dit jaar verder wel heel anders uit dan 
gewend. De koning houdt de troonrede in de Grote Kerk 
in plaats van de Ridderzaal en er zijn slechts 250 geno-
digden in plaats van de gebruikelijke duizend. Ook is er 
geen rijtoer, de koning en koningin komen met de auto. 
Prinsjesdag is normaal gesproken op Financiën een 
feestdag, inclusief oranje tompoezen. ‘We hebben 

immers maanden met elkaar en alle departementen 
gewerkt aan de Rijksbegroting. Nu iedereen thuiswerkt, 
zit een feestje er niet in. Wel hebben we ervoor gezorgd 
dat alle mensen van DG Rijksbegroting een speciale 
brievenbus tompoes krijgen. 
Of de coronacrisis de inhoud van de Rijksbegroting 
beïnvloedt? Zeker. Er is een groot noodpakket voor het 
behoud van banen en ondersteuning van de economie in 
elkaar gezet. Gelukkig stond de schatkist er goed voor, 
dus we kunnen het hebben.’ 


