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Tijdens de online TMG-dag op 16 november stonden 
de politiek-ambtelijke verhoudingen centraal. 

Gert-Jan Buitendijk, SG AZ, en Hellen van Dongen, 
programma-DG Stikstof LNV, waren gastsprekers. 

Gert-Jan, jij besprak met staatsraad Luc Verhey de  
noodzaak van een brede dialoog?

‘Een ontzettend belangrijk gespreksonderwerp voor 
ambtenaren en politiek: onderling en met elkaar. Het 

verkeer tussen kabinet en Kamer, tussen ambtenaren en 
politiek is een actueel thema waar de Raad van State een 

belangrijke beschouwing over heeft geschreven. Bij 
ambtenaren zit er bijvoorbeeld ongemak als het gaat om 
het informatieverkeer naar het kabinet en de kamer. Dat 

zie je nu goed in de parlementaire enquête rond de 
toeslagen. Natuurlijk moeten we aanspreekbaar zijn op 

wat ambtelijk is vastgelegd. Maar dat leidt ook tot vragen 
over hoe we dat organiseren en hoe we die informatie-

voorziening van context voorzien. Wat dat betreft is  
dit hét moment om te praten over de aanpak van een 

brede dialoog.’

Hellen, jij ging met Mark Frequin en Marc Kuipers onder meer in  
op het spanningsveld tussen de lange en korte termijn? 

‘Ik heb uitgelegd hoe dat voor mij is. Toen ik bij het nieuwe 
DG Stikstof begon, draaide veel om de korte termijn. Ik 

heb toen heel bewust meerdere sporen naast elkaar 
gezet. Daarbij is het belangrijk medewerkers echt de tijd 
te geven om aan de langetermijnopgaven te werken en 
ruimte te creëren bij bewindspersonen om ook over de 

kabinetsperiode heen te kunnen kijken. ABDTOPConsult 
doet hiertoe onafhankelijk onderzoek.’ 

Wat vonden jullie van de TMG-dag in deze vorm?
Gert-Jan: ‘Ik ben ontzettend blij dat Bureau ABD dit heeft 

georganiseerd, het is belangrijk elkaar te blijven 
ontmoeten. Maar het blijft jammer dat je in de kantlijn 

minder met elkaar kunt bespreken. Wat dat betreft blijft 
online next best.’ 

Hellen: ‘Het werkte goed om na een plenair deel in kleinere 
groepjes over deelonderwerpen door te praten. De 

gesprekken in de groepen waren heel betrokken en per-
soonlijk. Daaraan merkte ik echt dat er veel behoefte is 
om met elkaar te kunnen reflecteren. De opkomst was 

ook goed.’

Bureau ABD & corona
Hoe onze activiteiten er voorlopig uitzien? We 
onderzoeken de mogelijkheden van ABD-bijeen-
komsten waarbij we elkaar weer in het echt 
kunnen ontmoeten. Zo staat op donderdag 17 juni 
het ABD-Symposium Grenzeloos Samenwerken 
gepland. De TMG-tafels blijven de komende tijd 
digitaal plaatsvinden. 
Voor de werving- en selectieprocedures blijven  
we zoeken naar maatwerk voor onze kandidaten, 
bijvoorbeeld door gesprekken op afstand te laten 
plaatsvinden. Bezoek voor het ontwikkelaanbod: 
www.abdleerportaal.nl. Voor verdere vragen  
kun je terecht bij onze MD-consultants en O&I-
adviseurs via www.algemenebestuursdienst.nl.

2
DE INSPIRATIE VAN KOOSJE VERHAAR  

Alleen samen
‘Bevlogen, open, constructief, saamhorig en daad-
krachtig. Dat is de sfeer die ik voelde bij EZK, maar ook 
bij het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie waar-
van ik van februari tot eind juni vanuit het ministerie 
deel uitmaakte. Er gebeurt echt iets heel bijzonders als 
je tijdens een crisis onder hoge tijdsdruk doelgericht 
samenwerkt, in dit geval aan goede externe communi-
catie van de Rijksoverheid over COVID-19. Ieder neemt 
zijn rol en verantwoordelijkheid en versterkt elkaar. 
Ondanks de lange dagen kreeg ik daar heel veel inspi-
ratie en energie van. De ervaringen en fijne contacten 
die ik heb opgedaan in het NKC  –  met daarin naast 
NCTV-medewerkers deelnemers van elk ministerie – 
koester ik en zijn belangrijk voor mijn werk. Ook veel 
andere grote opgaven vragen immers om een 
gezamen lijke aanpak’.

Koosje Verhaar is MT-lid Communicatie/afdelingshoofd 
Woordvoering en Speeches bij EZK.

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 56 TMG’ers waren virtueel 
aanwezig bij de online TMG-dag op 
16 november. Deze bijeenkomst stond 
in het teken van politiek- ambtelijke 

verhoudingen. Zie hiernaast En? voor een impressie en 
bezoek www.algemenebestuursdienst.nl voor een 
kort verslag.

56
COLOFON

En?

2 teksten Trudy van Dijk abdblad no.4/2020
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In: kamer 1.56, Binnenhof 19, Den Haag

Stephan Schrover, DG Rijksvoorlichtingsdienst koos om 
verschillende redenen voor deze twee zestiende-eeuwse 
olieverfwerken van een onbekende schilder. ‘Cornelis de 
Witt en echtgenote Beatrix van Slingelandt zijn de voor-
ouders van raadspensionaris Johan de Wit, zeg maar de 
eerste minister-president van de republiek. De schilderijen 
hebben daarmee een directe link naar wat we hier bij AZ 
doen. Ook de verwijzing naar de eeuwigheid die de 
portretten door de biddende houding uitstralen vind ik 
mooi, ook vanwege mijn theologische interesse. Dat 

meditatieve straalt een zekere rust uit die voelbaar is in 
de hectiek hier bij AZ. Dat valt buitenstaanders die hier 
binnenstappen ook vaak op.’ Lachend: ‘Er is overigens 
ook nog een heel praktische reden die meespeelde bij  
de keuze voor deze portretten uit het depot in Rijswijk.  
Er zaten hier twee gaten in de muur waar de schilderijen 
perfect overheen geplaatst konden worden.’ Of ze mee-
gaan als AZ in 2021 tijdelijk verhuist? ‘Zonder meer:  
ik ben inmiddels erg aan het echtpaar gehecht geraakt.’

3tekst Trudy van Dijk  
foto Jurgen Huiskes abdblad no.4/2020
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wel laten weten als ze iets niet goed genoeg vinden. 
Vanwege de hoge eisen die vooraf zijn gesteld, met 
op nummer één het bewaken van de privacy van 
burgers, was het een logische keuze deze mensen 
te betrekken. Samen met hen en de beste mensen 
binnen de overheid hebben we een projectteam 
(onder ministeriële verantwoordelijkheid) 
gevormd.’ 

Transparantie
Vanaf dag één was er complete openheid over 
onder meer ontwerpkeuzes, broncodes, audits en 
penetratietests van de software. Bovendien zijn 

T ijdens de corona-app hackathon half april 
testte het ministerie van VWS zeven poten-
tiële corona-apps in een marktverkenning 

uit. ‘Een kant-en-klare app leverde het niet op. 
Maar wel een flink aantal professionals dat de lat 
heel hoog legt en mee wilde denken over de 
ontwikkeling van een nieuwe app door VWS’, 
vertelt Ron Roozendaal, CIO bij VWS en eind-
verantwoordelijke voor CoronaMelder. ‘Brenno  
de Winter bijvoorbeeld die enorm kritisch is als 
het gaat om privacy en beveiliging, maar ook 
andere specialisten die hoge eisen stellen aan 
bijvoorbeeld design of codekwaliteit en het echt 

Het (ict-)project CoronaMelder kenmerkt zich door een ongekend 
transparante aanpak. Wat vraagt die aanpak van leiderschap en welke 
lessen kunnen we trekken uit het project? 

CoronaMelder

4 abdblad no.4/2020 tekst Trudy van Dijk FOTO’S Jurgen Huiskes ILLUSTRATIE Bas van der Schot 
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alle rapportages openbaar. Wat was de reden om 
hiervoor te kiezen? Ron: ‘Cruciaal voor het 
gebruik van de app is vertrouwen. Wat dat betreft 
stonden we bij de start al 10-0 achter. Het gaat hier 
om technologie die moeilijk te vatten is. Mensen 
weten vaak niet goed hoe bron- en contactonder-
zoek werkt en zijn bang dat hun privacy niet goed 
genoeg beschermd wordt. Openheid en trans-
parantie zijn dan de middelen om mensen voor  
je te winnen.’ 

Ook open naar de pers
Volledige transparantie betekende niet alleen 
openheid over het proces, maar ook dat de betrok-
ken specialisten volledig open konden zijn naar de 
pers, uiteraard zonder zich politiek te uiten. ‘Dat is 
uniek’, zegt Brenno, die bekend staat om zijn soms 
felle kritiek op ICT-projecten van de overheid en 
ook kritisch was over de appathon. ‘Bij eerdere 
overheidsopdrachten die ik deed mocht dat niet 
en heb ik af en toe echt op mijn tong moeten bijten. 
De openheid naar de pers heeft het project op 
momenten ook echt gered. Bijvoorbeeld toen de 
Autoriteit Persoonsgegevens met een kritisch 
advies kwam. We konden dit eenvoudig weerleggen 
met feiten.’ Ron: ‘Ik sta principieel achter de keuze 
dat we ambtenaren en andere projectleden als 
boegbeeld voor het project lieten optreden in 
wind en storm. De mate waarin dat is gebeurd,  
is bijzonder en heeft echt bijgedragen aan het 
vertrouwen in het project.’

Hoge lat
Brenno legt uit hoe transparantie er precies voor 
zorgt de lat hoog te houden. ‘We werkten met 
verschillende bouwers en voor elk onderzoek naar 
bijvoorbeeld een broncode of penetratietest 
vroegen we een ander bedrijf om dit uit te voeren. 
Bovendien waren alle uitkomsten openbaar. Dat 
daagde de betrokkenen uit om eigen fouten te 
voorkomen en maakt fouten opsporen cool.  
Alle bouwers hebben ook zelf extra wensen 
opgegeven, zodat ze fouten konden voorkomen.’
Ron: ‘Normaal gesproken moet wat we naar buiten 
brengen altijd in één keer goed zijn, zodat de 

minister een goed verhaal heeft in de Kamer dat 
standhoudt. Begrijpelijk, maar daardoor word je 
risicomijdend. Deze aanpak voorkomt dat en leert 
je nederig te zijn. We hadden bijvoorbeeld eerst 
iconen ontworpen in de Rijkshuisstijl, maar die 
vond de lead designer niet goed genoeg. Door ze 
te delen met de buitenwereld en goed naar de 
commentaren te luisteren, hebben we uiteindelijk 
veel betere iconen ontworpen.’

Community manager
Wat vraagt deze bijzondere aanpak van publiek 
leider schap? Ron: ‘Als projectleider ben je vooral 
community manager. Je moet ervoor zorgen dat 
de teamleden elkaar kennen en elkaar op de 
hoogte houden. Alles wat je als teamlid doet, 

‘De openheid naar de pers 
heeft het project op  

 momenten echt gered’
EXPERT OP HET GEBIED VAN  

INFORMATIEBEVEILIGING, PRIVACY  
EN ICT EN ONDERZOEKSJOURNALIST,  

BRENNO DE WINTER

5abdblad no.4/2020
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heeft effect elders. Dus mijn boodschap was: doe 
wat goed is en verras me niet met problemen, 
maar vertel me wat nodig is en houd je oog op de 
bal. Daarnaast is het belangrijk om te sturen op 
escaleren als dat nodig is. Zo kun je problemen 
bespreekbaar maken en oplossen. Een heel 
spannende manier van leidinggeven, want je moet 
vooral veel los kunnen laten. Maar juist dat heeft 
veel opgeleverd.’ Brenno: ‘Als iets onzin is, krijg je 
het direct terug door deze manier van werken. Er 
ontstaat bovendien een corrigerend effect: mensen 
in de community zetten dingen gelijk recht. Ik heb 
veel geleerd van de leiderschapsrol van Ron. Het 
vertrouwen dat hij gaf was enorm. “Het succes is 
van jullie”, was zijn boodschap. Dat doet echt wat 
met mensen.’

Inhoud
Ron benadrukt dat een belangrijke vereiste voor 
deze manier van sturen, naast bestuurlijke en 
politieke steun, inhoudelijke kennis is. ‘Om serieus 
genomen te worden door de mensen met wie je 
werkt – de besten in mijn geval – en om de richting 
uit te kunnen zetten, moet je hen snappen en dus 
verstand hebben van de inhoud. Met alleen politiek 
bestuurlijke kennis en vaardigheden red je het in 
dit soort trajecten niet.’

Sceptici
Ondanks de opmerkelijke transparantie rond het 
project, blijft er toch een zweem rond de app 
hangen van ‘de overheids-app die je overal volgt’. 
Ron en Brenno beamen dit onmiddellijk. Ron: 
‘Ook daar doen we doorlopend onderzoek naar. 
We zien dat er een groep is die de overheid niet 
vertrouwt en dus ook de app niet. Maar er is ook 
een groep die twijfelt. Daar richten we nu de 
communicatie op. Overigens vindt meer dan de 
helft van de burgers momenteel dat de app zin 
heeft.’ Brenno vult aan: ‘Ik ben door boze mensen 
al uitgemaakt voor landverrader, dat is best heftig. 
Gelukkig zijn er ook veel kritische mensen die  
de duidingsrapportage lezen en daardoor wel 
vertrouwen krijgen in de app.’

Schoolvoorbeeld?
De CIO Rijk, Lourens Visser, gaat op verzoek van de 
minister van VWS samen met Bureau ICT Toetsing 
(BIT) een evaluatie uitvoeren naar de totstand-
koming van de CoronaMelder. Ron en Brenno zijn 
er alvast van overtuigd dat dit dé aanpak is als de 
overheid zelf ict ontwikkelt. Ron somt de belang-
rijkste redenen op: ‘Omdat transparantie zorgt 
voor vertrouwen. Omdat je de lat ermee verhoogt 
en precies kunt ontwikkelen wat je belooft. Omdat 
je eigenaar bent van het product en het dus 
opnieuw kunt gebruiken voor andere toepassingen. 
En omdat je er de valse mystiek mee doorbreekt 
dat het “onmogelijk” is om het qua beveiliging en 
privacy transparant te regelen. Uit onze aanpak 
blijkt dat dit wel degelijk kan en dat we bovendien 
de bestuurders op een goede manier erover kunnen 
informeren. Onze inkoopeisen hebben we inmid-
dels al gedeeld met andere organisaties.’ 

‘Bij zo’n project ben je  
community manager  

en moet je vooral  
veel kunnen loslaten’

CIO BIJ VWS EN EIND VERANTWOORDELIJKE 
VOOR CORONAMELDER, RON ROOZENDAAL

6 abdblad no.4/2020
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'Leiderschap is als een oude eik: het vraagt standvastigheid en flexibiliteit', 
vindt Peter Smink. Hij is sinds 1 juni 2020 DG Belastingdienst.

LUISTEREN
‘Een dienst met zo’n 30.000 mede-
werkers moet niet afhankelijk zijn van 
één persoon. Dan heb je meerdere 
boegbeelden nodig. Met name om de 
koers te bepalen en te zorgen dat die 
breed gedragen wordt. Hoe? Door veel 
met medewerkers te praten, goed te 
luisteren naar waar mensen tegenaan 
lopen en wat hen bezighoudt.
Wat dat betreft bemoeilijkt corona dit 
proces aanzienlijk. De kantoren zijn 
leeg en kennismaken is lastig. Natuur-
lijk kun je elkaar online zien en horen, 
maar de o zo belangrijke basis onder  
de non-verbale communicatie is weg. 
Het is alsof je in zware regen op een 
knollen veld voetbalt.’

ONTVLECHTING
‘Dat er, na onder meer de toeslagen-
affaire, een ontvlechting van Toeslagen, 
Douane en Belastingdienst heeft 
plaats gevonden, vind ik begrijpelijk.  
De processen zijn behoorlijk verschil-
lend en op deze manier is veel beter 
focus aan te brengen en kan het accent 
weer liggen op de menselijke maat, 
zowel in- als extern. Door burgers en 
medewerkers centraal te stellen, kunnen 
we hun vertrouwen weer terugwinnen. 
Want dat is de belangrijkste opgave, 
samen met het vereenvoudigen van 
wet- en regelgeving, het beter etaleren 
van ons vakmanschap en het verbeteren 
van onze ict-infrastructuur.’

LEIDER 
‘Het leiderschap heb ik weleens ver-
geleken met een oude eik: standvastig, 
maar toch enigszins flexibel om met de 
winden mee te waaien. Het meerjaren-
plan is de basis, daar wijken we niet 
zomaar van af. Binnen de dienst lopen 
veel processen door elkaar die veelal 
dwarsverbanden hebben. Het is mijn 
taak om over al die processen heen te 
kijken. Dat kan niet zonder medewer-
kers vertrouwen en verantwoordelijk-
heden te geven. Wat ik daarvoor 
terugvraag? Transparantie. We moeten 
niet over elkaar praten, maar met 
elkaar. En als er iets is, bespreek het.’ 

GEDULD 
‘Door de jaren heen heb ik geleerd 
geduldig te zijn. Toen ik bij KPN werkte, 
hadden we een fantastisch idee om een 
bepaald product te ontwikkelen. Na een 
bliksemsnel traject stond het product 
er, alleen bleek dat de markt daar 
helemaal niet op zat te wachten. Nóg 
niet, want later is het wel een succes 
geworden. Geduld en timing zijn heel 
belangrijk.’

COMPLEXITEIT 
‘Of ik deze overstap ook goed had 
getimed? Nee. Ik had dertig jaar aan 
een stuk gewerkt – als laatste als top-
man bij energieleverancier NUON – en 
wilde een tussenjaar om eens op het 
leven te reflecteren en dingen te doen 
waar ik nooit tijd voor heb gehad. Maar 

al na een paar maanden werd ik bena-
derd voor deze functie. Ik ben gaan 
praten en werd steeds enthousiaster. 
Het is een complexe uitdaging en dat 
past bij mij. Als het een standaard-job 
is, zak ik in. Complexiteit houdt me 
scherp. Ook de tijden in de energie-
sector waren roerig, met opsplitsingen 
– in een commercieel productiebedrijf 
en een onafhankelijk netwerkbedrijf – 
en overnames door buitenlandse 
bedrijven, lees culturen.’

WERK EN PRIVÉ 
‘Thuis vermijd ik die complexiteit. Daar 
houd ik het graag rustig. Ik ben fan van 
Blendle, een app waarmee je onbeperkt 
nieuws en artikelen uit allerlei tijd-
schriften kunt lezen. Verder ontspan  
ik op ’t IJ in mijn sloep en tijdens 
bescheiden – het moet wel leuk blijven 
– wielertochten met vrienden. Geeste-
lijke ontspanning is nodig, er is meer in 
het leven dan alleen werk. Maar als er 
werk gedaan moet worden, moet het 
gedaan worden! Ook bij de overheid 
werken mensen snoeihard. Wat echt 
wel een verschil is met het bedrijfsleven 
is dat er bij de overheid veel plannen 
worden gemaakt, voor er iets gebeurt. 
Als je niks doet, kun je ook niks fout 
doen, maar dan kom je ook niet verder. 
Dus ik wil – ondanks dat ik weet dat ik 
geduldig moet zijn – wel wat sneller 
dingen veranderen en van de grond 
tillen. Doen, transparant zijn en leren 
van je fouten.’ 

7abdblad no.4/2020
tekst Willem Fledderus  
foto's Belastingdienst
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Mark Frequin voerde in de afgelopen maanden 
honderden gesprekken als input voor een Agenda 
Publiek Leiderschap. ‘Een zoektocht naar de 

opgaven voor publiek leiderschap’, zegt hij daarover. Zijn 
bevindingen deelt hij binnenkort met iedereen die betrok-
ken is bij het onderwerp. Mark sprak met onder meer top-
ambtenaren, journalisten, burgemeesters, wethouders, 
(oud)ministers, innovatoren, jongerenorganisaties, hoog-
leraren en lobbyisten. Momenteel zit hij aan de schrijftafel 
om zijn bevindingen terug te geven aan de ABD.

Opgaven 
Mark: ’Als ik eerlijk ben: met de drie belangrijkste competen-
ties die in de huidige visie op Publiek Leiderschap staan 
beschreven – integriteit, samenwerken en reflectie – is 

helemaal niets mis. Maar het neigt voor mij een beetje naar: 
ik ben heel erg voor wereldvrede, jij ook? Daarom wilde ik de 
opdracht graag beginnen bij het begin: uitzoeken waar de 
grootste opgaven liggen voor publieke leiders. Wat zijn hun 
vraagstukken, dilemma’s, paradoxen en spanningsbogen? 
Pas daarna kun je door naar een visie op het leiderschap dat 
daarvoor nodig is.’

Afrekencultuur 
Antwoorden kwamen in vele vormen. ‘Een belangrijk 
probleem dat ik vaak terug hoorde is de toenemende afreken-
cultuur. Als we toelaten dat er een steeds grimmiger afreken-
cultuur voor topambtenaren ontstaat, leidt dat tot risico- avers 
gedrag. Dat is precies waar het publieke belang niet mee 
gediend is. Je moet durven vernieuwen en dat kan alleen als 

Agenda Publiek Leiderschap

De duivelse dilemma’s  
van topambtenaren

Buitengewoon adviseur overheid Mark Frequin maakt momenteel de Agenda Publiek 
Leiderschap. Hij deelt zijn eerste inzichten over deze belangrijke basis voor een nieuwe 
visie op Publiek Leiderschap voor de ABD.

8 tekst Gerben Holwerda   
foto Jurgen Huiskesabdblad no.4/2020
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je accepteert dat er soms dingen niet goed verlopen. De 
samenleving mag best heel kritisch zijn op de overheid. En 
wij moeten beter uitleggen dat innovatie niet zonder misluk-
king kan.’ Daarbij tekent Mark aan dat veel ambtenaren zich 
onvoldoende gesteund voelen door politici. ‘De Tweede 
Kamer is terecht geen applausmachine, maar het is wel lastig 
als er zo gefocust wordt op wat er fout gaat.’

Relatie met politici
Daarmee raakt Mark aan de ook in ABD Blad al eerder 
bekritiseerde ‘oekaze van Kok‘ uit 1998, die stelt dat ambte-
naren niet direct met volksvertegenwoordigers of de pers 
mogen praten. ‘Dit is een veel te nauwe interpretatie van wat 
ooit de bedoeling was en moet daarom worden afgeschaft.  
In gemeenten is overleg tussen raadsleden en ambtenaren 
dagelijkse kost. Het is eigenlijk heel vreemd dat Tweede 
Kamerleden niet spreken met topambtenaren. We zouden 
eens kunnen beginnen met een dialoog op vakinhoudelijk 
niveau om het onderlinge samenspel te verbeteren. Iets dat 
uitvoerig is behandeld in het recente advies over ministeriële 
verantwoordelijkheid van de Raad van State.’

Incident-gedreven
Een dilemma dat Mark veel hoort, is dat we juist aan de top 
heel incident-gedreven zijn, terwijl ons vak draait om lange-
termijnantwoorden. ‘Consistent overheidshandelen gaat 
verder dan een paar dagen of zelfs een kabinetsperiode.  
Soms kun je een incident het beste beantwoorden met een 

Jonge ambtenaren schrikken van hiërarchie
Shyreen Shaib is strategisch adviseur mobiliteit bij Gemeente Den Haag en werkte tot voor kort 
bij IenW. Als bestuurslid van Jong IenW gaf zij, met een aantal colega's, Mark Frequin inzicht in 
wat young potentials belangrijk vinden als het gaat om ambtelijk leiderschap.

‘Voor jonge ambtenaren is hiërarchie vaak een pro-
bleem. Er wordt altijd gezegd dat de departementen 
platte organisaties zijn, maar in de praktijk is voor 
veel jongere ambtenaren wat er verderop in de lijn 
met hun nota gebeurt een soort black box. Het Rijk 
haalt jongeren binnen voor hun frisse blik, maar ik 
merkte dat je wel degelijk eerst moet weten “hoe de 
hazen lopen” voordat je iets met succes aan de kaak 
kunt stellen met je frisse blik. Een ander punt is, dat 
jongeren het Rijk in het samenspel met stakeholders 
erg complex vinden. Er wordt steeds meer gevraagd 
van ambtenaren, zeker wat betreft afstemming met 
belanghebbenden van binnen én buiten je organisa-
tie. Ook de politieke context is door versplintering 

van het politieke landschap ingewik-
kelder geworden.
Verder gaven we aan Mark mee dat 
het goed zou zijn als topambtenaren 
meer hun eigen inhoudelijke visie 
zouden kunnen uitdragen. We zijn er 
voor heel Nederland, niet alleen voor 
de huidige minister. Meer contact en 
begrip tussen ambtenarij en politiek 
kan dat meer over het voetlicht 
brengen. Topambtenaren moeten 
zelfbewuster kunnen uitleggen hoe je 
met vraagstukken omgaat, in plaats van 
alleen te reageren op politieke wensen.’

langetermijnoplossing, maar daar gaat tien jaar of langer 
overheen. Wie durft het nog aan om dat op tafel te leggen?’

Van 3-5-7 naar soms 10
Nog een heilig huisje dat van Mark omver mag is de 3-5-7-
regel. ‘Het beeld is dat topambtenaren te kort op hun plek 
zitten en dat de inhoudelijke kennis ontbreekt. Uit mijn 
gesprekken blijkt dat niet; iedereen die ik spreek heeft juist 
veel inhoudelijke kennis. Tegelijkertijd kan ik niet goed achter-
halen waar het 3-5-7-model vandaan komt. Het is wellicht 
modern personeelsbeleid. Helaas is hier hetzelfde gebeurd 
als met die oekaze van Kok: een hulpmiddel om verstandige 
beslissingen te nemen is heilig verklaard en er wordt niet 
meer van afgeweken. Terwijl het op sommige plaatsen, zoals 
bij een ingewikkelde uitvoeringsorganisatie, verstandig kan 
zijn als iemand er langer dan tien jaar leidinggeeft.’

Duivelse dilemma’s
‘Wat we tot slot niet moeten vergeten is dat de eisen aan de 
overheid toenemen. Ook daarin zit een dilemma. Er is meer 
roep om leiderschap. De samenleving eist richting en duide-
lijkheid, maar zodra je dat doet, wordt dat ter discussie 
gesteld. Kijk maar naar de soms ingewikkelde discussies 
rondom coronamaatregelen. 
Ik ben nu zover dat ik al die “duivelse dilemma’s” op een rijtje 
zet: oplossingen én nog niet opgeloste vraagstukken. Onze 
wereld springt vaak te snel naar oplossingen voordat we de 
problemen goed kennen en snappen.’

9abdblad no.4/2020



Eva den Dunnen-
Heijblom

plv SG/CIO LNV

8
openhartige 
antwoorden



11

1.
Vanuit het ABD Kandidaten-
programma maakte je rap carrière  
bij het Rijk?
‘Mijn eerste interim-opdracht ging mei 
2018 van start bij LNV. Mijn plan was om 
daarna meer te gaan interimmen om  
de rijksoverheid beter te leren kennen. 
Ik viel bij LNV echter met mijn neus in 
de boter. EZK en LNV werden op dat 
moment net gesplitst waarbij ze een 
gezamenlijke bedrijfsvoering hielden. 
Doordat ik direct in de top kon mee-
draaien kreeg ik enorm veel mee, qua 
inhoud en qua politieke bestuurlijk-
heid. Toen er een formele functie voor 
plv. SG gecreëerd werd, besloot ik te 
solliciteren. Na jaren als directeur bij 
een uitvoeringsorganisatie te hebben 
gewerkt, was hier nog zoveel voor mij 
te leren.’

2.
Wat vond je de afgelopen twee jaar 
lastig?
‘De splitsing van EZK en LNV was best 
ingewikkeld, bijvoorbeeld op het 
gebied van medezeggenschap, maar 
vooral ook vanwege de emoties. De 
departementen waren niet lang daar-
voor succesvol gefuseerd. Medewerkers 
voelden rouw en verdriet dat dit te niet 
werd gedaan. Op zo’n moment is het 
soms lastig zaken te regelen. Ruimte 
nemen om je bewust te zijn dat je 
bepaalde fases moet doormaken en om 
tradities en rituelen een plek te geven, 
is dan het belangrijkst. Inmiddels zijn 
we een stuk verder en zijn de meeste 
medewerkers content met het samen-
werkingsmodel van LNV en EZK.’

3.
Wat voor leider ben je?
‘Ik hoor vaak terug dat mensen hard 
moeten werken bij mij. Dat klopt denk 
ik wel. Ik heb geen moeite om compli-
mentjes te geven, maar ik ben ook 
transparant over waar dingen beter 
kunnen. Ik leer overigens steeds beter 
de touwtjes ook eens te laten vieren. 
Eerder kon ik weleens ontevreden zijn 
over mezelf of een project als dat niet 

100 procent was geslaagd. Nu weet ik 
dat je soms genoegen moet nemen met 
80 procent en dat ook moet vieren.’ 

4.
Welke gebeurtenis beïnvloedde je 
leiderschap?
‘Ik ben vrij laat moeder geworden, op 
mijn 38ste, en kreeg mijn tweede vorig 
jaar op mijn 42ste. Voor die tijd was het 
altijd “gaan met die banaan”, maar met 
kinderen kun je niet altijd door blijven 
gaan. Ik heb nog steeds een tomeloze 
ambitie, maar kan nu beter prioriteiten 
stellen. Ik merk dat dit het werk ten 
goede komt. Ik denk dat ik daarnaast 
wat zachter geworden ben. Ik kan me 
beter inleven in anderen.

Het moederschap heeft me ook 
bewuster gemaakt van de noodzaak de 
aarde goed achter te laten voor 
komende generaties. De start van het 
ABD Kandidaten programma in Leuven, 
vlak nadat ik mijn eerste kind kreeg, 
was wat dat betreft een kantelpunt en 
heeft me gesterkt om voor de publieke 
zaak te kiezen.’ 

5.
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Ik ben opgegroeid in Vlaardingen en 
heb een zusje dat drie jaar jonger is dan 
ik. Mijn vader was interieurontwerper, 
van hem heb ik het creatieve, maar ook 
zeker het zakelijke. Mijn moeder werkte 
in de zorg, van haar heb ik het sociale 
en het gemeenschapsgevoel mee 
gekregen. Aanvankelijk besloot ik 
fysiotherapeut te worden, een vak 

waarin al die elementen terugkomen. 
Maar dat vak was voor mij te praktisch. 
Daarom ben ik alsnog naar de Erasmus 
Universiteit gegaan om de master Health 
Economics, Policy & Law te behalen. 
Die overstap was toen logisch, maar 
achteraf gezien had het ook Bestuurs-
kunde of Bedrijfskunde kunnen zijn.’

6.
Hoe was je als kind?
‘Ik was niet per se een voortrekker, daar 
was ik te verlegen voor. Maar ik was  
wel een streber en had veel creatieve 
ideeën. Op Koninginnedag zat ik 
bijvoor beeld graag op een kleedje om 
spulletjes te verkopen. En toen mijn 
oom, die tuinder was, incourante 
B-kwaliteit bloemen over had, besloot 
ik die met mijn nichtje op een braderie 
in Gouda te verkopen. Mijn nichtje 
vond er weinig aan, maar ik had er echt 
lol in en bleek ook een goede verkoper 
te zijn.’

7.
Je bent erg betrokken bij de gemeente 
waar je nu woont?
‘Ik ben duoraadslid in de commissie 
Samenleving in Lansingerland. Ik was 
nieuwsgierig naar het reilen en zeilen 
van mijn gemeente en wilde actief bij-
dragen. Ik ben overigens niet het meest 
actieve lid, dat kan niet met deze baan. 
Maar het is mooi om op deze manier 
iets toe te kunnen voegen.’ 

8.
Hoe ontspan je?
‘Ik loop hard: momenteel een aantal 
keren per week een half uur tot drie 
kwartier, meestal net voor het avond-
eten na een dag vol videobellen. Verder 
vind ik het leuk kleertjes te naaien voor 
de kinderen. We hebben overigens ook 
net een vakantiehuisje gekocht in 
Ouddorp waar nog wel wat aan 
opgeknapt moet worden. Ik beleef veel 
plezier aan het bedenken van een 
mooie en goede inrichting. Ook dat 
zorgt voor ontspanning.’

‘Ik hoor vaak  
terug dat mensen  

hard moeten  
werken bij mij’

11abdblad no.4/2020
tekst Trudy van Dijk  
foto Jurgen Huiskes
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INGE VOSSENAAR
functie: directeur-generaal Primair  
en Voortgezet Onderwijs
per: 1 oktober 2020
was: directeur Middelbaar 
Beroepsonderwijs, tevens plv. DG 
Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, 
Wetenschap en Emancipatie bij OCW

IenW
RUTH CLABBERS
functie: directeur-generaal 
Luchtvaart en Maritieme Zaken
per: 1 november 2020
was: directeur Wegen en 
Verkeersveiligheid, tevens plv. DG 
Mobiliteit bij IenW

JenV
MARK ROSCAM ABBING
functie: programmadirecteur-
generaal Samenleving en COVID-19
per: 23 oktober 2020
was: directeur Samenleving en 
Integratie, tevens plv. DG Sociale 
Zekerheid en Integratie bij SZW

lnV
MARIJE BEENS
functie: directeur-generaal Agro
per: 1 december 2020
was: waarnemend directeur-
generaal Agro bij LNV

RVo
ABDELUHEB CHOHO
functie: algemeen directeur
per: 1 maart 2021
was: bestuursvoorzitter 
VluchtelingenWerk Nederland

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

Bij EZK was ik onder meer nauw 
betrokken bij de totstandko-
ming van het Klimaatakkoord. 

Een ontzettend spannend en boeiend 
proces. Het onderwerp staat enorm in 
de spotlights en dat brengt een leuke 
dynamiek met zich mee, maar mijn rol 
was uiteindelijk wel erg Haags. Ik wilde 
graag meer de samenleving in, partijen 
opzoeken en bij elkaar krijgen. Als 
afdelings hoofd Corporaties bij de 
directie Woningmarkt van BZK krijg ik 
daar de komende jaren alle kansen 
voor. 

Er staan hier een paar urgente en 
complexe maatschappelijke opgaves   
op de agenda. Corporaties moeten er 
de komende jaren 150.000 betaalbare 
huurwoningen bijbouwen, een enorme 
opgave. En de bijdrage van corporaties 
aan leefbare buurten vraagt om aan-
dacht. Het volgende kabinet zal voor 
deze opgaven extra middelen moeten 
vrijmaken om de corporaties meer 
financiële armslag te geven. Daarbij 
moeten we ook nadenken hoe corpora-
ties meer kunnen doen, zonder dat we 
teruggaan naar de situatie van voor de 
parlementaire enquête waar het mis-
ging met commerciële projecten. Maar 
corporaties moeten in de toekomst wel 
hun belangrijke maatschappelijke rol 

‘ kunnen blijven vervullen. Hoe dat 
moet, daarop gaan we met elkaar een 
visie ontwikkelen. 

Bij de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving zijn de corporaties de start-
motor. Zij kunnen door hun schaal 
daadwerkelijk impact maken en andere 
partijen in de wijken op sleeptouw 
nemen. Maar dat wordt alleen een 
succes als we de burger goed betrekken, 
die moet kunnen meedoen. Bij EZK was 
ik betrokken bij een grote publieks-
campagne met dat doel. Pak het vooral 
praktisch aan en stap-voor-stap, is mijn 
ervaring. En betrek het bedrijfsleven, 
denk aan bouwmarkten en de instal-
latiebranche. Kijk hoe je samen drem-
pels kunt verlagen om zelf aan de slag 
te gaan met verduurzaming.

Mijn nieuwe team is een leuke club 
gedreven mensen met oprechte inte-
resse in elkaar. Ik kijk uit naar onze 
samenwerking. Ik vind een sterk team-
gevoel heel belangrijk, hecht sterk aan 
een open relatie en sfeer en sta open 
voor vragen en ideeën. Al heb ik soms 
ook de neiging om op de stoel van de 
ander te gaan zitten. Uit betrokkenheid 
duik ik dan te veel in de details. Spreek 
mij erop aan, zeg ik dan. Zeg gerust 
tegen me: houd je een beetje in.’

Loopbaan stap

12 abdblad no.4/2020
tekst Jeannine Westenberg 
foto Jurgen Huiskes
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 

Harmen Harmsma. Was: algemeen directeur RVO. 
Is sinds 1 september: DG DUO (OCW).

Wat heb jij met onderwijs?
‘Mijn ouders stonden allebei voor de klas, net als mijn 

grootvader en veel andere familieleden. Ik vind het leuk 
dat ik met een omweg nu zo dicht op het onderwijs zit, 

maar koos voor deze baan omdat ik vooral heel veel heb 
met uitvoering en toezicht en het liefst interactief  

ben met de doelgroep, momenteel: studenten, 
onderwijs instellingen en inburgeraars.’

Je hebt veel ervaring met verandermanagement?
‘Zeker. Bij de NVWA waar ik voor RVO werkte had ik te 
maken met verschillende reorganisaties en toen ik bij 

RVO begon was de organisatie net een jaar ervoor gefu-
seerd. Ook DUO is tien jaar geleden ontstaan als fusie-
organisatie. Dat is alweer even geleden, dus ik ben hier 
niet speciaal aangetrokken om verandermanagement 

toe te passen. Tegelijkertijd is hoe je wilt werken en wat 
je wilt zijn als organisatie wat mij betreft een voortdu-

rend proces waarover je continu met elkaar het gesprek 
moet aangaan. In coronatijd is dat soms best een uitda-
ging. Alles gaat via Webex: ik kan nog niet goed voelen 
wat de sfeer is en wat de gesprekken op de gang zijn.’

Hoe krijg je een vinger aan de pols?
‘Door met medewerkers en stakeholders te praten over 

wat je ziet gebeuren en van daaruit samen te formuleren 
hoe je wilt gaan werken. Ik heb de afgelopen maanden 

teruggezien dat iedereen bij DUO goed weet voor wie hij 
of zij het uiteindelijk doet. In deze hectische coronatijd 

is de druk soms groot. Maar we zijn er wel in geslaagd om 
wijzigingen voor onze doelgroepen te realiseren en daar-
naast het reguliere proces op peil te houden. We hebben 

extra tegemoetkomingen voor studenten mogelijk 
gemaakt en voor inburgeraars werken we er hard aan om 

ze ook in coronatijd examen te kunnen laten doen.’  

Wat heeft jouw prioriteit? 
‘Juist nu moeten medewerkers blijven voelen dat ze bij 

DUO horen. Daarvoor zetten we de communicatie-
kanalen volop in en spelen managers een grote rol. Die 
organiseren momenteel online koffiemomenten, pub-

quizzen, borrels en inloopmomenten. Het blijft 
zoeken. Onlangs hebben we medewerkers daarom 

gevraagd een video op te sturen om hun ervaringen en 
ideeën te delen. Dat heeft mooie input opgeleverd waar 

we samen mee verder kunnen.’

13abdblad no.4/2020
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Vrij snel na mijn afstuderen ben ik bij de 
overheid gaan werken, eigenlijk altijd in 
het veiligheidsdomein. Maatschappelijk 

relevant werk doen is voor mij een belangrijke 
drijfveer. Een paar jaar geleden ben ik over-
gestapt naar het International Centre for 
Counter- Terrorism (ICCT), een denktank waar-
van ik directeur werd. Ik was nieuwsgierig naar 
de samenwerking met andere typen mensen en 
de mogelijkheid een kritische inbreng te geven 
in het maatschappelijke debat. Ruim de tijd 
hebben om na te denken over internationale 
veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende 
perspectieven bleek heel leuk, net als het onder-
handelen op hoog EU- en VN-niveau. Tegelijker-
tijd miste ik de directe aansluiting op de praktijk. 
Op internationaal niveau tot consensus komen 
is heel politiek en als je met zoveel landen tot 
een besluit moet komen, is de uitkomst vaak 
abstract. Ik besloot daarom toch weer voor het 
Rijk te kiezen. In mijn nieuwe functie komt de 
kennis die ik opdeed bij ICCT goed van pas. Er 
zijn veel overeenkomsten in de vraagstukken, 
zoals hoe je de balans bewaart tussen de zorg-

plicht voor gedetineerden met als doel hen terug 
te laten keren in de maatschappij en de verant-
woordelijkheid die je hebt ten opzichte van de 
maatschappij om die veilig te houden. Ik wil het 
netwerk dat ik opbouwde bij de ICCT graag 
verbinden aan mijn collega’s bij de overheid: de 
buitenwereld binnen halen en die koppelen aan 
de enorme inhoudelijke kennis die we hier 
hebben van wat wel en niet werkt in de praktijk. 
Daarnaast wil ik onderzoeken of het opleidings-
instituut, in samenwerking met andere onder-
delen van DJI, een rol kan spelen in het uitdragen 
van de maatschappelijke opdracht van DJI en de 
dilemma’s die daarbij komen kijken. Ik mis soms 
een breder perspectief in discussies buiten de 
overheid óver de overheid, zoals rond de tragi-
sche moord op Anne Faber, waar het, hoe moei-
lijk ook, soms nodig is om uit te zoomen en 
vanuit een compleet feitelijk beeld te kijken naar 
wat er beter kan. 
Hoe de eerste maanden in mijn nieuwe functie 
zijn verlopen? Vanwege de reorganisatie en 
corona was het een flinke duik in het diepe.  
Niet erg, ik houd wel van dynamiek.’

‘

‘Ik miste de  
directe aansluiting  

op de praktijk’

RENSKE VAN DER VEER Was: directeur van het 
International Centre for Counter-Terrorism. Is nu: directeur 
Opleidingsinstituut DJI bij JenV.
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‘Waarom ik deelnam aan deze webinar? Met 
een directie die door de coronapandemie 
plotseling voor de ene helft thuiswerkte en 
voor de andere helft in een crisisorganisatie 
kwam, leek het mij een goed plan om mijn 
energieniveau goed in de gaten te houden. 
In het webinar gebruikten we de metafoor 
van de topsporter: je moet momenten van 
extreme inspanning afwisselen met herstel-
momenten. Bovendien moest ik me gaande-
weg ook instellen op een marathon, in plaats 
van op een sprint. 
Een eyeopener vond ik dat je in deze tijden 
zowel overprikkeld als onderprikkeld kunt 
raken, maar dat de klachten en symptomen 
grotendeels dezelfde zijn. Warriger commu-

niceren, een korter lontje, vermoeidheid, 
sneller van slag zijn als de zaken onverwachts 
anders lopen. Het zijn allemaal signalen die 
erop wijzen dat je jezelf beter in acht moet 
nemen. Ik let daar nu meer op; bij mezelf en 
bij mijn medewerkers. Zelf deed ik dat de 
afgelopen periode door heel veel te tuinieren 
en te sporten. En mijn gezin met drie jonge 
kinderen vraagt vanzelf om aandacht, dat 
biedt ook de nodige afwisseling.
Hoe ik mijn team ondersteun? In de afgelopen 
tijd is de verbinding binnen het team door 
het vele thuiswerken minder geworden. Het 
is mijn uitdaging om opnieuw te werken aan 
plezier, verbinding en vooral veel energie!’

Gerie Jonk | MT-lid Financieel Beleid en Ethiek bij VWS en Tijdelijk kwartiermaker 
programmadirectie COVID-19

Heb je bereikt wat je wilde?
‘Mijn belangrijkste doelen voor ABDTOPConsult waren 
om tot een gemêleerder team te komen en te zorgen 
voor voldoende reflectie onder de leden. Dat is goed 
gelukt. Voor waar wij mee bezig zijn was meer kennis 
van de uitvoering en ict belangrijk. Daarom heb ik 
ervoor gezorgd dat onze pool is uitgebreid met kandi-
daten van de politie en ZBO’s. Een ander doel was de 
ontwikkeling van publiek leiderschap sterker te onder-
steunen door ook mid-career teamleden op te nemen. 
Ook dat is gelukt. De frisse blik en kennis en input van 
deze collega’s gebruiken we voor onze opdrachten, 
maar dragen ook bij aan een kritische blik op ons eigen 
handelen. Die intervisie gebeurt nu wekelijks.’

Je werd nogal verrast tijdens je afscheid?
‘Ik wilde niets groots, een drankje met de leden van 
ABDTOPConsult leek me leuk. Dat liep anders. Een dag 
voor mijn afscheid was de eerste corona-persconferentie, 
dus een live-samenkomst zat er niet in. “Wat gaan we 
doen”, vroegen de mensen die mijn afscheid organiseer-
den? “Uitstel of een online afscheid?” Ik ben niet van 
het uitstellen, dus de volgende dag zat ik met een half 

‘Ik werk nog drie dagen per week’

Een bijzonder afscheid
HANS VAN DER VLIST (68) was de afgelopen twee jaar directeur 
van ABDTOPConsult. In september nam hij afscheid. 

flesje wijn in mijn werkkamer op zolder. Vijf kwartier 
werd ik “gevangengehouden” en hartelijk toegesproken 
door allerlei mensen. Toen werd ik naar beneden 
geroepen en stonden daar tot mijn verrassing niet alleen 
mijn kinderen, maar ook de burgemeester van Schoon-
hoven die mij koninklijk onderscheidde. Al die moeite 
die ze voor mij hebben genomen, ik vond het heel 
bijzonder!’

Wat ga je nu doen?
‘Toen ik vier jaar geleden stopte als SG van OCW deed ik 
een klein stapje terug, dat heb ik nu opnieuw gedaan.  
Ik heb 42 jaar bij het Rijk gewerkt: een marathon, maar 
ik ben nog fit en niet versleten. Als consultant werk ik 
momenteel zo’n drie dagen per week, daardoor heb ik 
wat meer tijd voor mezelf en mijn gezin. Ik heb overigens 
mijn hele leven bijbanen gehad. Momenteel vervul ik 
meerdere voorzittersrollen van commissies, onder meer 
bij de Politie, de Politieacademie, UWV en voor de IBO 
Vastgoed Defensie. Daarnaast vervul ik een voorzitters-
rol bij de digitalisering van de strafrechtketen en ben ik 
commissaris bij een GGZ-instelling. Kortom: ik zorg wel 
voor de geraniums in de tuin, maar zit er niet achter.’

tekst Gerben Holwerda 
foto Jurgen Huiskes
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WIM VAN DER WEEGEN
Hij of ik? Nationaal Militair Museum, Soesterberg, 9 oktober, 15.00 uur

‘Na de aftrap van het bevrijdingsjaar in Terneuzen door 
de koning stond er een kalender vol activiteiten gepland 
om 75 jaar vrijheid te vieren’, vertelt Wim van der Weegen, 
directeur Communicatie bij Defensie. ‘Door het corona-
virus ging dat op de schop. Dat dwong ons projectteam 
creatief te zijn. Omdat veel toespraken niet doorgingen, 
hebben we bijvoorbeeld op 4 mei de videoboodschap 
Vrijheid is kwetsbaar van de defensietop verspreid.  
Daar hebben we veel bereik mee gehad. Daarnaast 
hebben verschillende militaire musici op 4 mei gespeeld 
op verschillende herdenkingslocaties wat we live 
streamden. Onze minister startte met een estafette- 
vrijheidsblog die ze doorgaf aan Gerdi Verbeet en op 

Bevrijdingsdag hebben we bij 35 zorginstellingen gebak 
gebracht om het zorgpersoneel een hart onder de riem 
te steken. Nog een voorbeeld? Voor memorial day op de 
Amerikaanse begraafplaats in Margraten, die normaal 
door veel mensen wordt bijgewoond, maakten we een 
film met onder meer beelden vanuit de cockpit van de 
over vliegende F16’s om zo toch een groter publiek 
deel genoot te maken van de herdenking. Die beelden 
werden opgepikt door het NOS-journaal. 
Het was zeker even schakelen dit jaar, maar ik denk dat 
we toch veel aandacht hebben weten te creëren. En het 
live-streamen op deze schaal, dat houden we er ook na 
corona in.’ 

De tentoonstelling Hij of ik belicht de bevrijdingsstrijd door de ogen van twee militairen: een Canadees en een Duitser.  
De tentoonstelling is tot 21 september 2021 te zien.


