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‘Op Valkenburg leerden we
dat we moeten durven
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‘Executiekracht is
cruciaal voor
woningzoekenden
en voor de bouw
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De Rijksoverheid
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Mirko Noordegraaf
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Krista Kuipers, plv SG SZW
‘Een tandje minder kan
ook, leerde ik’
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Onderzoek ABD

VANAF PAGINA 12: MIJN LOOPBAANSTAP Henrike Karreman van JenV naar OCW
TOPTRANSFER Marjolijn van de Zandschulp is nu HID RWS-Oost-Nederland
HET RIJK IN Bamba Konté werkt sinds 1 januari als directeur Organisatie,
Bedrijfsvoering en Personeel bij SZW LEZEN, LEREN & LUISTEREN Ladders tegen
wolken LEESTIP Grenzeloos samenwerken

Openhartig

Boegbeeld pag. 7
Monique Vogelzang
(JenV): ‘Ik daag mede
werkers uit om nieuwe
dingen te proberen’
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teksten Gerben Holwerda en Jeannine Westenberg

DE INSPIRATIE VAN NICHALIN MARTINA

En?
Binnenkort verschijnt het jaarverslag over
2020 van de ABD. Daarmee laten we de
buitenwereld zien waar de ABD voor staat
en delen we belangrijke cijfers.
DG Bram de Klerck legt uit waarom.
Waarom is er voor het eerst in jaren een jaarverslag van
de ABD gekomen?
‘Ik liep al langer rond met de gedachte dat het goed
zou zijn om meer te laten zien van de ABD. We hebben
gemerkt dat daaraan behoefte is, want onbekend
maakt onbemind. Het beeld bij de media, de politiek
en het grotere publiek – inwoners van Nederland – is
niet helder. Daar willen we iets aan doen. En het was
een van de aanbevelingen vanuit het USBO-rapport
(daarover meer op pagina 8 en 9).’
Wat vinden we allemaal terug in het jaarverslag?
‘Veel feiten en cijfers over de ABD. En het grotere
verhaal achter de ABD: we hebben namelijk een
corporate story laten schrijven.’
En? Hoe was 2020?
‘Volgens mij hebben we heel veel bereikt. Omdat de
ABD groeide, verleent Bureau ABD zijn diensten aan
steeds meer mensen. Ondanks de coronapandemie
konden we het werk van ons bureau voortzetten,
dankzij de nodige aanpassingen. Werving en selectie
en opleidingen konden digitaal doorgaan. Daar ben
ik trots op. Ik ben ook trots op het percentage
vrouwen dat bij ABD in topfuncties werkt, 41 procent.
In 2020 zijn er veel nieuwe mensen bij de ABD komen
werken. Bijna een vijfde van hen komt van buiten de
rijksoverheid. Belangrijk voor de spreekwoordelijke
frisse blik. Natuurlijk hadden we ook veel aandacht
voor het USBO-onderzoek. Daarover dus meer
verderop in dit blad. ’

‘It always seems impossible
until it’s done

‘Ik kan me helemaal vinden in deze quote van Nelson
Mandela. Krijg ik privé of op het werk met moeilijke
situaties of problemen te maken? Dan weet ik uit ervaring
dat je met een flinke dosis creativiteit, lef en via goede
samenwerking vaak tot een oplossing komt. Bij mijn eigen
Dienst Terugkeer en Vertrek moeten we tijdens de huidige
pandemie bijvoorbeeld dealen met de stillegging van het
vliegverkeer. Een flink obstakel, omdat wij vreemdelingen
zonder verblijfsrecht doorgaans per vliegtuig laten terug
keren. Wat we nu doen? Samen met onze ketenpartners
brengen we vreemdelingen uit Europese landen waar
mogelijk met de bus terug naar het land van herkomst of
bestemming. Zo slagen we er midden in een crisis toch in
om in ieder geval een deel van onze taakstelling te vervullen.’
Nichalin Martina, directeur Ondersteuning en Voorbereiding
Terugkeer bij de Dienst Terugkeer en Vertrek bij JenV

De nominatieperiode voor de
Overheidsawards 2021 is open!
Wil je een collega nomineren? Dat kan via het
formulier op www.overheidsawards.nl/nomineer
In november zullen de winnaars
bekend worden gemaakt.

22

HET CIJFER 22 talentvolle managers
uit verschillende ministeries, een grote
gemeente, een zbo en de Politie nemen
deel aan 10e editie van het ABD
Kandidatenprogramma. De aftrap van deze editie vond
op 14 januari plaats met een online startbijeenkomst. Via
hun deelname aan het KP leggen de kandidaten een basis
om zich te kunnen doorontwikkelen en een betere publieke
leider te worden.
De maatschappelijke opgave en het daarin grenzeloos
samenwerken staan in het programma centraal. In de
startbijeenkomst deden oud-KP’ers een oproep aan de
nieuwe groep om samen na te denken en vorm te geven
aan nieuw leiderschap binnen de rijksdienst.

COLOFON

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

tekst Trudy van Dijk
foto Jurgen Huiskes

In: Atrium, Korte Voorhout 7, Den Haag
Betül Albayrak, sectiehoofd bij de Inspectie
der Rijksfinanciën: ‘“Wat krijgen we nou”,
dacht ik, toen het kunstwerk New Seismo hier
werd neergezet. Je kon niet bepaald om het
enorme witte beeld heen en ik vond het ook
niet direct aansprekend. Gek genoeg voelde
dat heel anders toen ik in 2019, na een tussenperiode van vijf jaar, opnieuw bij Financiën
gingen werken. Ik kan me het gebouw nu niet
meer voorstellen zonder dit beeld. Het past
goed bij de brutalistische stijl van het pand en
de gebogen houding van het mensfiguur heeft
iets intrigerends. Het beeld lijkt interesse te
tonen en nieuwsgierig te zijn. Dat spreekt me
aan, omdat ik openstaan voor de inzichten en
beweegredenen van de ander heel belangrijk
vind. Of ik kunstliefhebber ben? Ik draag de
kunst en cultuur een warm hart toe en ik kan er
erg van genieten. Ik bewonder bijvoorbeeld
hoe David Hockney vanuit isolatie nu kleurrijke
kunstwerken maakt op zijn iPad en die deelt
met zijn publiek. De boodschap daarbij is Do
remember, they can’t cancel spring. Een positieve
boodschap die we nu goed kunnen gebruiken.’
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tekst Gerben Holwerda foto’s Jurgen Huiskes en Aedes illustratie Bas van der Schot

Honderdduizend woningen per jaar, tien jaar lang, tot er een miljoen woningen bij zijn rond 2030.
Die opgave ligt er, gecombineerd met verduurzaming van de bestaande woningvoorraad: nog eens
zo’n acht miljoen stuks. DG Bestuur, Ruimte en Wonen Chris Kuijpers en DG Rijksvastgoedbedrijf
Annet Bertram vertellen hoe zij invulling geven aan die opgave.

Bouwopgave

Terug met
de regie!
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‘E

r moet echt wel wat gebeuren’, zegt Chris Kuijpers
met gevoel voor understatement. Hij is bij BZK onder
andere verantwoordelijk voor bestuur, bouwen en
verduurzaming. ‘Bij de bouw- en verduurzamingsopgave
gaat het om miljoenen woningen, bestaand en nieuw, in de
binnenstad en de regio – in een vol land met veel verschil
lende meningen. Nieuwbouw is wat dat betreft eenvoudiger
dan verduurzaming van bestaande bouw. Tegelijkertijd
moet bij nieuwbouw het tempo omhoog en ook dat is een
ingewikkelde opgave.’

Meer executiekracht

Waarom de bouwopgave ingewikkeld is? Er zijn veel partijen
bij nodig en de rijksoverheid heeft de zaak te lang op zijn
beloop gelaten. Het Rijk – dat natuurlijk zelf geen woningen
bouwt – neemt nu weer een meer leidende rol in de woning
bouw. Wat daarvoor nodig is? ‘In elk geval doorpakken op de
uitvoering, ik noem dat executiekracht’, zegt Annet Bertram,
DG Rijksvastgoedbedrijf. ‘En daarbij hoort ook dat het vast
goed van het Rijksvastgoedbedrijf wordt ingezet om maat
schappelijke doelen te bereiken. Als dat slim, op een grotere
schaal en gecombineerd met corporaties en marktpartijen
gebeurt, kun je veel meer bereiken. Woningbouw is een
belangrijke maatschappelijke opgave en tempo maken is
cruciaal. Er moet meer executiekracht komen, voor de hele
overheid; dus Rijk, provincies en gemeenten samen. De over
heid wordt er terecht op aangesproken dat er te weinig voor
elkaar is gekregen. Daarom is het belangrijk om de druk
zodanig op te voeren dat een doorbraak wordt geforceerd in
langlopende processen.’ Chris reageert: ‘We moeten meer
gaan sturen. We hebben een tijd gehad waarin we als overheid
elk ons eigen ding deden, met als idee: je gáát erover, of niet.
Bij de grote maatschappelijke opgaven blijkt echter dat je
veel partijen tegelijk nodig hebt. Tegelijkertijd benadruk ik:
het samen doen mag niet leiden tot oeverloze discussies.
Onder regie van het Rijk willen we een structuur opzetten
waarin we én samenwerken én snel knopen kunnen door
hakken.’

Maatschappelijke meerwaarde

Chris en Annet werken nauw samen op een aantal plekken,
namelijk op bouwlocaties die eigendom van het Rijk zijn.
Annet legt uit: ‘Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf dragen we op
verschillende manieren bij aan de woningbouwopgave. We
hebben immers 89.000 hectare rijksgrondbezit en 12 miljoen
m2 aan rijksgebouwen. Die kunnen we deels hiervoor benut
ten. Tegelijkertijd houden we ook rekening met ruimte voor
andere belangrijke maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld
met landbouw en duurzame energie, en met het multifuncti
oneel gebruik van gronden en innovatieve technieken. De
samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswater
staat en Staatsbosbeheer is een belangrijke sleutel voor deze
maatschappelijke opgaven en de balans daartussen. In

‘Het samen doen mag niet
leiden tot oeverloze discussies’
DG BESTUUR, RUIMTE EN WONEN
CHRIS KUIJPERS
opdracht van VWS en SZW werken we aan een aantal projecten
voor het huisvesten van dak- en thuislozen en arbeids
migranten. Dat kan ook de druk op de woningmarkt
verminderen. Dat valt allemaal onder het creëren van maat
schappelijke meerwaarde met Rijksvastgoed. En dat doen we
dus ook voor woningbouw. Op onze grond in Almere Ooster
wold worden 15.000 woningen gebouwd en op voormalig
vliegveld Valkenburg 5.600.’ Van de situatie op Valkenburg is
geleerd. Na vijftien jaar overleggen tussen verschillende over
heden over de invulling van het terrein, is er na flinke druk
vanuit de rijksoverheid nu eindelijk een afspraak tussen de
gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie.
De bouw gaat volgend jaar van start. Chris: ‘Op Valkenburg
heeft het te lang geduurd. Daar hebben we van geleerd:
eerder in gesprek met betrokkenen is belangrijk, maar ook
durven ingrijpen en druk zetten als de situatie erom vraagt.’

Harde afspraken

Een ander leerpunt binnen deze maatschappelijke opgave is:
harde en concrete afspraken maken waaraan je elkaar kunt
houden. ‘Onlangs maakten we goede afspraken met alle
provincies’, geeft Chris als voorbeeld, ‘waarbij de provincie
de werkvoorraad van de woningbouw gaat organiseren.
Want binnen elke regio loop je wel een keer aan tegen een
potentiële bouwlocatie waar het bouwen toch niet lukt, of
vertraging oploopt. Als dat gebeurt zorgt voortaan de
provincie ervoor dat we elders in de provincie wél aan de slag
kunnen. Ook dat is regie nemen. Het wil niet zeggen dat je
alles zelf gaat doen, maar wel dat je het vraagstuk oppakt en
goede afspraken maakt over de oplossing ervan. De provincies
wijzen de bouwgebieden aan en BZK bewaakt het woning
bouwbeleid.’

Twee crisissen, toch doorbouwen

De coronacrisis was nauwelijks van invloed op het bouw
tempo. ‘Samen met de bouwers en installateurs ontwikkel
Lees verder →
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den we binnen twee weken een protocol waarmee de
bouwwerkzaamheden veilig door konden gaan’, vertelt
Chris. De stikstofcrisis zorgde voor een vertraging in het
verlenen van nieuwe bouwvergunningen. Met de eerder
verleende vergunningen konden in 2020 gelukkig nog wel
voldoende bouwprojecten worden uitgevoerd. Annet: ‘Het
Rijksvastgoedbedrijf kon in overleg met onze grote opdracht
gevers, zoals Defensie, Justitie en BZK zelf, projecten die al in
de pijplijn zaten naar voren halen, zodat de sector in deze
moeilijke tijd op gang bleef. Als ik het resultaat over 2020 zie,
had ik dat bij het begin van de pandemie niet durven dromen.
Dat resultaat is ook een voorbeeld van executiekracht.
Cruciaal voor woningzoekenden en voor de bouw als
economische motor van Nederland.’

‘Er is meer
executiekracht
nodig’
DG RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
ANNET BERTRAM

Martin van Rijn (voorzitter Aedes):

‘Schouder aan schouder aan de slag’

foto Simone-Michelle de Blouw

‘Er is een woningcrisis en dat vinden de woningcorporaties
óók verschrikkelijk. Jonge mensen wachten soms wel tien
jaar op een woning. Mensen die net iets teveel verdienen,
vallen buiten de boot’, zegt voorzitter Martin van Rijn van
Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en in het
verleden DG Volkshuisvesting. ‘Binnen tien jaar zijn er een
miljoen woningen extra nodig in Nederland. Daarbij kijken
we nu nadrukkelijk naar het Rijk. Corporaties zijn flink aan
de leiband gelegd na de excessen die we kennen uit onder
andere het Vestia-schandaal. Sindsdien hebben corporaties en rijksoverheid met de rug tegen elkaar gestaan.
Wij mochten niet meer zelf beslissen om te gaan bouwen
voor de middeninkomens, bijvoorbeeld. Onder druk van
deze enorme bouwopgave verandert dat nu: het besef
dringt door dat we dit probleem schouder aan schouder
moeten aanpakken.’

‘De laatste tijd zie ik een verandering in de opstelling van
het Rijk’, vervolgt Martin. ‘Je merkt dat er langzaam maar
zeker weer volkshuisvestingsbeleid op gang komt, om de
bouwmotor te starten.’ Daarbij is meer regie door het Rijk
dringend gewenst, stelt Martin. ‘Het succes van de vroegere bouwprogramma’s zat ‘m erin dat iedereen duidelijkheid had over waar er gebouwd zou worden, welk type
woningen, hoeveel en wanneer. Die tijd moet weer een
beetje terug, aangepast aan de nieuwe context van
verduurzaming, betaalbaarheid en meer aandacht voor
binnenstedelijke leefbaarheid. Er moet een duidelijke
programmering en planning komen. Het Rijk moet daarin
de regie nemen, samen met provincies en gemeenten.
Zij moeten zorgen voor genoeg bouwlocaties en bouwprogramma’s en zij moeten bewaken dat de aantallen
gehaald worden. Ze mogen gemeenten en corporaties er
best streng op aanspreken als zij achter lopen. Kortom:
een strakkere regie op het bouwproces.’
Daarnaast moet de verhuurdersheffing, die in crisistijd
werd ingevoerd, worden omgezet in een investerings
impuls, vindt Martin. ‘We kunnen dat geld veel beter
gebruiken binnen de volkshuisvesting dan erbuiten.
Ook moeten we samen met de markt meer innoveren.
Behalve aan verduurzaming denk ik vooral aan modulair
en prefab bouwen, om het bouwproces te versnellen.
Als we echt die honderdduizend woningen per jaar willen
realiseren kunnen we niet volstaan met de huidige werkwijze, want dan bouwen we nog niet de helft. Het is echt
alle hens aan dek!’

tekst Willem Fledderus
foto Jurgen Huiskes
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Boegbeeld

BOEGBEELD

‘De korpschef en de burgemeesters van
de veiligheidsregio’s staan in de schijn
werpers. Ik ben een link tussen binnen
en buiten. Intern probeer ik als leiding
gevende mijn medewerkers te motive
ren, breed te kijken en hen de ruimte te
geven om hun talenten te ontwikkelen.
Ik daag ze uit om nieuwe dingen te
proberen.’

’Je leert vooral door te doen’, vindt Monique Vogelzang. Zelf geeft
ze daarin graag het goede voorbeeld. Monique is sinds april 2020
DG Politie en Veiligheidsregio’s bij JenV.

vraag nu is: wat zijn de consequenties
van de invoering van de avondklok?
Een andere verandering is dat ik nu veel
vanaf mijn zolderkamer werk en daar
door het contact met de werkvloer en
de praktijk mis, het loopje over de gang
en de werkbezoeken.’

PRIORITEITEN

‘Nieuwe dingen proberen doe ik zelf
ook. Ik was hiervoor IG van het Onder
wijs en daarvoor onder andere directeur
Kunsten en plaatsvervangend DG
Cultuur en Media bij OCW. Niet zo heel
verwonderlijk dat ik hier aanvankelijk
wat reacties proefde van: wat komt
deze dame hier doen? Maar al gauw
waren ze overtuigd dat ik de competen
ties heb die nodig zijn voor dit complexe
krachtenveld: resultaatgerichtheid,
een verbindende leiderschapsstijl en
onafhankelijkheid in mijn denken.’

‘Een grote uitdaging voor dit DG is
ervoor te zorgen dat de politie haar
taken kan blijven uitvoeren. De politie
is de grootste werkgever van Nederland,
maar kampt de komende jaren met
een capaciteitstekort en dat zet politieinzet onder grote druk. Daarom zijn we
onder andere bezig met het moderni
seren van de Politieacademie. Door
verandering in vormen van criminali
teit is daarnaast meer inzet op bijvoor
beeld cybercrime nodig. Een andere
prioriteit is de risico- en crisisbeheer
sing waarbij een betere samenwerking
tussen overheden en andere crisis
partners van groot belang is.’

CORONA

LES

OVERSTAP

‘Geregeld worden er nieuwe covidmaatregelen afgekondigd. Dat betekent
voor ons continu bijsturen. Toen ik hier
in april begon was de schaarse politie
capaciteit verdeeld over een uitgebreide
evenementenkalender met festivals en
voetbalwedstrijden. Die planning kon
in de prullenbak. Veel capaciteit ver
schoof naar handhaving. Belangrijke
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‘De belangrijkste les die ik meeneem
uit vorige functies is dat je altijd moet
zorgen voor een juiste afstemming van
beleid, uitvoering en toezicht. Op deze
drie terreinen heb ik in verschillende
sectoren veel ervaring opgedaan.
Deze kennis kan ik nu mooi inzetten
voor verdere verbeteringen in het
veiligheidsdomein.’

LASTIG

‘Een van de lastigste besluiten die ik
mijn carrière moest nemen nam ik als
IG van de Onderwijsinspectie. Na het
constateren van ernstige onregelmatig
heden in de schoolexamens besloot ik
de examens van 354 Maastrichtse
vmbo-studenten ongeldig te verklaren.
Het was natuurlijk vreselijk om de leer
lingen hun diploma, waar ze hard voor
gewerkt hadden, op dat moment te
moeten ontzeggen. Gelukkig hebben
bijna alle leerlingen uiteindelijk hun
diploma alsnog gehaald.’

ONTSPANNING

‘Omdat er nog geen opvolger voor mij
was, heb ik in de zomer een dubbele
functie gehad. Gelukkig werk ik met
professionals, zodat we het werk goed
kunnen verdelen. Desondanks was het
aanpoten, op een gegeven moment zijn
de uren in een etmaal gewoon op. Je
moet wel zelf een streep trekken, want
ontspannen is zeker nodig. Ik doe dat
door af en toe een rondje hard te lopen
en zoveel mogelijk buiten te zijn. Of ik
qua ontspanning nog profijt heb van
mijn lerarenopleiding in de creatieve
vakken? Helaas ontbreekt het me aan
tijd en toewijding die je voor schilderen,
mijn hoofdvak toen, nodig hebt. Wel
pas ik creatief denken dagelijks toe en
heb ik onlangs zelf de vloerverwarming
in ons buitenhuisje in de Achterhoek
aangelegd.’
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tekst Trudy van Dijk
foto Jurgen Huiskes

Onderzoek functioneren ABD

De ABD moet strategischer, maar
Begin 2021 verscheen het USBO-rapport over de kwaliteit van mobiliteit van de ABD.
Hoofdonderzoeker Mirko Noordegraaf licht de belangrijkste uitkomsten voor de ABD toe.
Gert-Jan Buitendijk, SG AZ, en Vries Kool, hoofd personeelsbeleid Rijk (BZK) reageren.

‘D

e ABD heeft ervoor gezorgd dat ambtelijke managers
mobiel zijn, op een navolgbare wijze beoordeeld
worden en dat het management geprofessionali
seerd is. Daarmee biedt het ABD’ers en de rijksoverheid de
mogelijk de kwaliteit van het werk te versterken,’ aldus Mirko
Noordegraaf. Dat gezegd hebbende zijn er wel kwetsbaar
heden en verbeterpunten. De belangrijkste conclusie van het
rapport is dat de ABD te weinig strategisch is om echt bij te
kunnen dragen aan de kwaliteitsverbetering van de rijks
overheid. Mirko zet de belangrijkste aanbevelingen voor de
ABD (en Bureau ABD) op een rij:

1. Environment fit
Mirko Noordegraaf

‘Bij werving en selectie zou de nadruk moeten liggen op het
maken van een person environment fit in plaats van een person job
fit. Bureau ABD moet dus niet alleen naar de inhoud van de

‘Onbekend maakt onbemind’
Gert-Jan Buitendijk | SG AZ
‘Ik ben blij met de uitkomsten van het
USBO-onderzoek. Het maakt met een
objectieve blik duidelijk dat de ABD toegevoegde waarde heeft en een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van
de Rijksdienst. Gezien de discussie in de
politiek over de ABD zijn de uitkomsten
dus een welkom compliment.
Natuurlijk had de USBO ook aandachtspunten. We moeten bijvoorbeeld het
verhaal van de ABD beter vertellen. Daar
ben ik het volledig mee eens: onbekend
maakt onbemind, is gebleken. Het
vertellen van het verhaal van de ABD
kan wat mij betreft dus niet genoeg
gebeuren. Ook ben ik een voorstander
van het minder stringent toepassen van
de 3-5-7-regel, en van meer differentiatie. Vooral ook omdat ABD’ers nu vaak
al heel vroeg voor een vervolgstap

kiezen. Dat Bureau ABD meer moet
kijken naar de environment fit vind ik
wat sterk aangezet in het licht van wat
we al doen. Ik zie het als taak voor de
ABD ook dat zichtbaarder te maken.
Het USBO doet ook de aanbeveling
de dialoog te versterken tussen het
SGO en het parlement. Dat er meer
ontspanning nodig is in de politiek/
ambtelijke verhoudingen ondersteunt
het SGO volledig . We discussiëren hier
al langer over. Ook hier geldt: onbekend
maakt onbemind. De SG’s nemen graag
de rol op zich om voor meer verbinding
te zorgen met de Tweede Kamer door
bijvoorbeeld meer contact met de
voorzitters van de Kamercommissies.
Al moet de Tweede Kamer daar
natuurlijk wel voor open staan.
Waar ik nog wat langer over wil

nadenken is de conclusie van de USBO
dat de ABD niet strategisch genoeg is.
Daarover ga ik in gesprek met de
DG ABD. Met elkaar moeten we verder
doordenken wat de probleemanalyse
precies inhoudt. Wat ik iedereen bij
de ABD nu al wil meegeven? We zijn
allemaal ambassadeur van de ABD en
moeten samen laten zien waar we
voor staan.’
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kan dat niet alleen
Vries Kool |
Afdelingshoofd
Personeelsbeleid Rijk
bij DG Overheidsorganisatie, BZK
functie kijken, maar vooral ook of de kandidaat past bij het
team, de organisatieomgeving en de maatschappelijke
opgave. Zo zet je opdrachten en opgaven centraal.’

2. Inhoud

‘Daarnaast is het nodig een concreter beeld te hebben van de
benodigde competenties en van de benodigde inhoudelijke
kennis bij de invulling van een functie. Inhoud is meer dan
dossierkennis en kan bijvoorbeeld ook veldkennis, kracht
veldenkennis, kennis van digitalisering, onderhandelings
kennis en kennis van transitieopgaven zijn. Daarnaast is een
strategischer besef nodig van wat je verwacht van managers,
vooral wanneer het bijzondere en kwetsbare plekken betreft.
In het verlengde daarvan moet de 3-5-7-regel minder strikt
toegepast worden.’

3. Gedetailleerde visie

‘Wij adviseren Bureau ABD daarnaast een nieuwe, meer
gedetailleerde visie te ontwikkelen op leidend ambtelijk
management. Daarin zou onder meer specifieker aandacht
moeten zijn voor deze strategische invulling van de verschil
lende functies en leiderschap rond het werken aan maat
schappelijke opgaven.’ De USBO adviseert daarnaast meer
aandacht te hebben voor ‘het verhaal’ van de ABD. Bijvoor
beeld via jaarverslaglegging en door in samenwerking
dialogen te organiseren.

4. Dialoog

De USBO legt ‘de bal’ ook terug bij het parlement en het SGO.
‘De ABD is zo effectief als andere partijen dat toelaten. We
adviseren het parlement bijvoorbeeld om meer structurele
afstemming te organiseren tussen de DG ABD en de voorzitters
van Vaste Kamercommissies om signalen rond het functione
ren van ambtelijke toppen bespreekbaar te maken. Daarnaast
raden we aan in de Vaste Kamercommissie BZK periodiek
technische briefings door de ABD te organiseren. Zo kan de
ABD beter bijdragen aan de kwaliteit van de rijksoverheid.’
Dit is een verkorte weergave van het inter
view met Mirko Noordegraaf. Het volledige
interview vind je in het ABD e-zine via:
magazines.algemenebestuursdienst.nl/
abdblad.

‘Er moet een tandje bij’
‘Ik was namens mijn DG nauw betrokken bij het
vaststellen van de onderzoeksopdracht en de
selectie van USBO door de afdeling KIEM (kennis,
internationaal, Europa, macro-economie). En
nadat het rapport is verschenen hebben we vanuit
mijn afdeling in nauwe samenspraak met Bureau
ABD de kabinetsreactie opgesteld. Ik vind het
USBO-rapport heel genuanceerd. USBO bevestigt
dat het ABD-stelsel, ook in internationaal
perspectief, goed functioneert. Daarnaast worden
er heel veel gerichte aanbevelingen gedaan.
Sommige zijn gericht op de ABD, anderen gelden
voor de hele rijksdienst. Een belangrijke notie is
dat de focus moet liggen op de bedoeling van het
stelsel, namelijk dat het bijdraagt aan het verbeteren van de Rijksdienst. Je moet bijvoorbeeld niet
alleen kijken of iemand specifieke competenties
of vaardigheden heeft, maar ook of iemand past
bij de opgave die er ligt en wat hij of zij toevoegt
aan het managementteam. Ik zie de aanbevelingen
als de aanzet voor de volgende stap in de doorontwikkeling van de rijksdienst. Er moet er een
tandje bij. In de kabinetsreactie onderschrijven we
de conclusies van het rapport en geven we aan
hoe we met de ruim 20 aanbevelingen aan de slag
gaan. Elke actie op zich is overzichtelijk, maar alles
bij elkaar is het een flinke opgave. Doel is half
december te rapporteren aan de Kamer over de
stand van zaken. Momenteel maken we samen
met Bureau ABD een plan van aanpak. Alle departementen worden hierbij betrokken. Een nieuwe
visie op publiek leiderschap ontwikkelen bijvoorbeeld, waar de ABD al hard mee op weg was,
raakt niet alleen de ABD-doelgroep van ruim
1.400 managers, maar alle leidinggevenden binnen
het rijk. De nieuwe visie moet straks doorleefd
worden door alle ministeries. Het is spannend,
leuk en belangrijk deze en de andere acties met
alle betrokken partijen op te pakken.’
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openhartige
antwoorden
Krista Kuipers
plv SG SZW
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tekst Trudy van Dijk
foto Jurgen Huiskes

1.

Uit wat voor nest kom je?
‘Ik groeide op in een liefdevol arbeiders
gezin in Bergen op Zoom in een wijk
die later een Vogelaarwijk genoemd zou
worden. Mijn vader was metaalbewerker
en mijn moeder werkte op oproepbasis
af en toe als verpleegkundige. Dat mijn
jongere broer en ik gingen studeren
vonden de mensen uit de buurt een
beetje zielig voor mijn ouders. Dan
brachten we toch geen geld binnen?
Maar mijn ouders waren trots en blij:
dit wilden ze juist voor ons.’

2.

Wat kreeg je mee?
‘Het credo thuis was: “wil niet” ligt op
het kerkhof en “kan niet” ligt ernaast”.
Misschien ben ik mede daarom iemand
die de dingen graag goed doet. Ik ben
gewend om geen half werk te leveren.
Wel heb ik later geleerd om mezelf ook
de vraag te stellen: Wil ik het ook echt?
Of beter gezegd: doe ik de goede dingen
en niet alleen de dingen goed?’

3.

Wat voor leider ben je?
‘Mensen maken het verschil. Het is dus
belangrijk dat medewerkers goed in
hun vel zitten. Ik krijg veel energie van
contact met mensen en hun persoon
lijke verhalen, en ik vind het leuk om
gesprekken te voeren over hun ontwik
keling. Ik merk dat ik dat dubbel en
dwars terug krijg. Wat dat betreft houd
ik de les van een coach altijd in mijn
achterhoofd: ze moeten het vóór je
willen doen. Ik ben ook erg betrokken
bij de sollicitatieprocessen. Als je de
goede mensen aanneemt, heb je daar
jaren plezier van.’
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‘Ik let er op of mensen net zo
aardig tegen bijvoorbeeld mijn
secretaresse zijn als tegen mij’
4.

Wie of wat beïnvloedde de manier
waarop jij leiding geeft?
‘Mijn directeur Curatieve zorg. In mijn
ogen was hij een goede maar nogal luie
directeur. Als ik een algemeen overleg
had kende ik alle informatie die
gevraagd kon worden zo’n beetje uit
mijn hoofd. Hij las nooit wat. Een
tandje minder kan ook, leerde ik van
hem. Met zijn basiskennis kon hij het
ook prima af. Als leidinggevende zijn
bovendien andere dingen belangrijk.
Nadenken over de strategie en mensen
motiveren, bijvoorbeeld.’

5.

Wat verwacht men niet snel van jou?
‘Ik ben niet per se ambitieus. Ik wilde
ooit graag afdelingshoofd worden,
omdat het me leuk leek een team aan
te sturen. Mijn carrière is verder niet
gepland. Ik herinner me nog een loop
baangesprek waarin de MD-consultant
een beetje gek opkeek toen ik vertelde
dat ik in mijn huidige functie eigenlijk
al heel gelukkig was. Al moet ik ook
zeggen dat het heel leuk is meer zeggen
schap te hebben.’

6.

Wat is je achilleshiel?
‘Ik kan niet goed tegen dikdoenerij.
Toen ik als raadadviseur vaak meeging

op werkbezoek met de premier, merkte
ik dat mensen soms alleen aardig waren
als ze doorkregen dat ik bij de premier
hoorde. Ik let er ook op of mensen net
zo aardig tegen bijvoorbeeld mijn
secretaresse zijn als tegen mij. Ik vind
het belangrijk iedereen met respect te
behandelen.’

7.

Hoe ontspan je?
‘Ik loop elke week 10 kilometer hard,
ik tennis en ik rijd paard. Met die laatste
twee activiteiten ben ik pas op latere
leeftijd begonnen. Ik ben trouwens ook
dol op lezen.’

8.

Waar droom je van?
‘Ik hoop dat er echt ruimte is voor
reflectie op de politiek-ambtelijke ver
houdingen met alle betrokken actoren.
In de maatschappelijke en politieke
context zie je steeds meer verruwing en
dat treft ook steeds vaker individuele
ambtenaren. In mijn beleving kunnen
die zich lastig verdedigen in de media
of in de politiek. Versterking van de
politiek-ambtelijke verhoudingen
vergt iets van ons als ambtenaren,
maar zeker ook van de politiek.’
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tekst Gerben Holwerda
foto Jurgen Huiskes

Loopbaan stap

loopbaanontwikkeling

‘A

ls dochter van twee onderwijzers
kon je erop wachten dat ik ooit
bij OCW terecht zou komen.
In het onderwijs kun je echt een verschil
maken, vind ik. In mijn vorige baan bij
JenV was ik verantwoordelijk voor de
stelselherziening rond de rechtsbijstand.
In die baan stak ik veel energie in het
opbouwen of verbeteren van relaties
tussen het departement en de sociale
advocatuur, het Juridisch Loket, de
rechtspraak en gemeenten. Dat was
hard nodig, omdat de verhoudingen
soms echt niet goed waren. Niet
gemakkelijk, maar lastige klussen
zetten mij op scherp.
Recht raakt mensen, is een gevleugelde
uitspraak bij Justitie en Veiligheid,
maar voor onderwijs geldt dat net zo
goed. In mijn loopbaan bij Justitie heb
ik veel narigheid gezien, bijvoorbeeld
bij slachtoffers. Ik ben ervan overtuigd
dat het helpt om mensen op het juiste
moment een duwtje in de goede rich
ting te geven. Daarom is deze overstap
naar het onderwijs ook een keuze voor
een domein dat werkt aan een kansrijke
toekomst voor mensen. En het mbo is
echt een superleuke sector. Het samen

spel met het bedrijfsleven is interessant
en er zijn zóveel toffe opleidingen!

HENRIKE
KARREMAN
VAN
PROGRAMMADIRECTEUR
STELSELHERZIENING RECHTSBIJSTAND
BIJ JENV

NAAR
DIRECTEUR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS BIJ OCW

Overigens liep mijn baan bij JenV niet
meteen over in mijn nieuwe baan bij
OCW. Ik heb eerst een mini-sabbatical
genomen om me te wijden aan de
selectie van GroenLinks-kandidaten
voor de aankomende Tweede Kamer
verkiezingen. De politieke belangstel
ling kreeg ik van huis uit mee. Aan tafel
werd veel over politiek gesproken.
Mijn ouders waren beiden actief in de
vredesbeweging. En mijn vader was
politiek actief in de EVP, een partij die
later opging in GroenLinks.
Op 1 januari 2021 startte ik bij OCW.
In mijn eerste weken heb ik vanwege
de lockdown helaas nog geen werk
bezoeken naar ROC’s kunnen afleggen.
Dat houd ik nog tegoed. Ik houd me
nu veel bezig met hoe we de ontstane
studievertragingen gaan opvangen en
inlopen. Daarnaast staat het tekort aan
stageplekken hoog op de agenda van
mijn directie. Praktijkervaring is heel
belangrijk voor het vakmanschap van
mbo-studenten.’

Wisselingen in de TMG

Bezoek voor het overzicht van de meest recente benoemingen binnen de ABD
www.algemenebestuursdienst.nl
BZ

CAROLA VAN RIJNSOEVER
functie: plaatsvervangend secretaris-generaal
per: 1 augustus 2021
was: directeur Inclusieve Groene Groei, tevens
Arctisch ambassadeur en ambassadeur
Duurzame Ontwikkeling bij BZ

BZ

MARC KUIPERS
functie: consul-generaal in Osaka
per: 1 augustus 2021
was: inspecteur-generaal bij de Inspectie SZW

BZK

PETER HENNEPHOF
functie: consultant bij ABDTOPConsult
per: 1 maart 2021
was: raadadviseur Algemene Bestuursdienst
bij BZK

BZK

ROB VAN LINT
functie: consultant bij ABDTOPConsult
per: 15 juni 2021
was: buitengewoon adviseur bij de Algemene
Bestuursdienst bij BZK
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht.
Dit keer Marjolijn van de Zandschulp.
Was: plv. gemeentesecretaris en directeur bij
de gemeente Nijmegen. Is sinds 1 januari:
hoofdingenieur-directeur (HID)
RWS Oost-Nederland.

loopbaanontwikkeling

HID bij RWS: een droombaan voor een planoloog?
‘Ik heb altijd gedacht: “Als ik dáár eens zou kunnen
werken.” Ik loop echt warm voor wat RWS doet en de
maatschappelijke impact die dat heeft.’
Komt vast goed van pas, die planologische kennis?
‘Ik heb door mijn achtergrond veel “voeling” met de
inhoud. Bij mijn eerste baan schreef ik zelf ruimte
lijke onderbouwingen bij bestemmingsplannen en
verdedigde ik besluiten bij Rechtbank en Raad van
State. De inhoud is voor mij ook het uitgangspunt bij
gesprekken met collega’s. Als ik de inhoud begrijp,
kan ik ook beter naar buiten uitdragen waar we
mee bezig zijn.’

Je startte met deze baan tijdens de lockdown?
‘Het was wel gek om kennis te maken via glasvezel.
Op 31 december sloot ik mijn werk bij de gemeente
Nijmegen af en op 4 januari startte ik bij RWS. Thuis
zat ik nog steeds op dezelfde stoel aan hetzelfde
bureau, maar aan de andere kant van het scherm
stond ineens een andere organisatie. Ook vrijwel het
hele sollicitatieproces heb ik online doorlopen,
inclusief assessment. Een jaar geleden had ik dat
onbestaanbaar gevonden.’
Wat wil je bereiken bij RWS?
‘Meervoudig kijken is belangrijk. De rol van RWS
verschuift steeds meer van beheerder naar speler en
gastheer. Daarnaast wil ik, naast onze eigen kracht,
ook de innovatiekracht van spelers buiten RWS goed
benutten. De nieuwe Omgevingswet die eraan komt
biedt daarvoor veel kansen.’

TEKST Trudy van Dijk FOTO Jarno Kraayvanger

Wat neem je nog meer mee?
‘Politieke sensitiviteit, een mensgerichte benadering
en doe-kracht. En ik vind het belangrijk om middenin
het werk staan en dus niet erboven of ernaast. Ik heb
me de afgelopen jaren veel beziggehouden met
beleidsstrategie. Nu ga ik me meer richten op de
uitvoering. Ik kan ook niet wachten om mijn oranje
veiligheidsjas en werklaarzen vies te maken.’
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Het Rijk

IN

‘M

BAMBA KONTÉ Was: manager Bedrijfsvoering en
Concerncontrol bij PCOU Willibrord. Is nu: directeur
Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij SZW.

eer openheid over onze werkwijze
en een beter contact met burgers.
Dat zijn twee thema’s waar ik me de
komende tijd bovenal voor wil inzetten bij SZW.
Het debacle met de kinderopvangtoeslag heeft
laten zien welke risico’s er kleven aan te weinig
transparantie en contact met de maatschappij.
Als overheid moet je altijd aan burgers kunnen
uitleggen wat je doet en waarom. En wie intern
waar verantwoordelijk voor is. Dat vraagt onder
meer om een nauwe werk-afstemming en
heldere communicatie tussen de verschillende
organisatielagen binnen het ministerie. Van
het topmanagement tot en met de beleids
afdelingen.
Samen met mijn team wil ik onderzoeken
wat SZW-medewerkers nodig hebben om
elkaar beter te vinden, en om die openheid naar
en feeling met de samenleving te vergroten.
Op basis van de resultaten kunnen wij kijken
hoe we hen daar zo goed mogelijk bij kunnen
ondersteunen.

Bij het Rijk kan ik me op landelijk niveau inzetten
voor de publieke zaak. De réden waarom ik
solliciteerde op deze baan. Hiervoor werkte ik
onder meer bij de Provincie Utrecht en de
gemeente Amsterdam. In deze functies heb ik
al vaak burgers, stakeholders en beleidsmakers
dichterbij elkaar gebracht. Die ervaring zet ik nu
graag opnieuw in.
Maar er is nog veel meer te doen. Zo bereiden
we ons nu met de pilot Hybride werken voor op
het einde van de corona-crisis. We zoeken naar
een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoor
werken. Diversiteit en inclusie hebben daarnaast
ook mijn aandacht. Ik heb gezien dat SZW daar
al flink werk van maakt. Gelukkig maar, want
we hebben een voorbeeldfunctie te vervullen.
Als leider neem ik mensen graag mee in mij
ambities en ik geef veel ruimte. Ik ben loyaal.
Daar verwacht ik wel een optimale inzet voor
terug. Niets is vrijblijvend.’

tekst Jeannine Westenberg foto Hans Roggen

loopbaanontwikkeling

‘Niets is
vrijblijvend’
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Lezen,
leren &
luisteren

Boekrecensie Ladders tegen wolken.
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Excelleren in het 5e innovatietijdperk

COVER

Excelleren in het 5e innovatietijdperk

René Vrugt | Directeur Programma Luchtruimherziening bij het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
‘Vanwege mijn achtergrond leverde
het boek mij geen schokkend nieuwe
inzichten op, maar ik vind het wel
een aanrader. Het boek is goed
gestructureerd, bevat praktijkcases
en wijze lessen van een tiental gang
makers in innovatie. Het zet rele
vante, heel praktische lessons learned
op een rij. In een vijfstappenplan
wordt uitgelegd hoe je de innovaties
organiseert. Daarbij wordt benadrukt
dat ze een lange adem vragen. Dat is
interessant vanuit een overheids
perspectief. Spannend is de vraag
hoe die lange adem zich verhoudt
tot de cyclische oriëntatie vanuit de
politiek en de vaak overheersende
waan van de dag.

loopbaanontwikkeling

‘Het boek Ladders tegen wolken van
Hans Bakker en Dirk-Jan de Bruijn
zet helder uiteen hoe je volgens de
inzichten van de laatste jaren grote
innovaties organiseert. Een belang
rijke les daarbij is dat grote innova
ties in de kern sociale innovaties
zijn, ook al worden ze vaak technisch
aangevlogen. Voor mij herkenbaar:
bij de grote innovaties – de systeem
innovaties – zijn altijd meerdere
partijen betrokken. Het gaat uitein
delijk om de interactie tussen die
partijen.’
René was eerder onder meer
afdelingshoofd Innovatie- en
Kennismanagement en directeur
Strategie bij Rijkswaterstaat.

Hans Bakker
Dirk-Jan de Bruijn
Michiel Jak

Iets minder sterk vind ik de beperkte
aandacht voor borging en realisatie
in het boek. Dat is het dunste hoofd
stuk terwijl de vragen Hoe houd je het
vast? en Hoe zorg je ervoor dat een
innovatie doorgevoerd en ingevoerd wordt?
ontzettend belangrijk zijn. Wat dat
betreft zou er echt een vervolgboek
moeten komen.’ Een goede titel
heeft hij al in gedachten: Vanaf de
wolken met beide benen op de grond.’

Leestip
Grenzeloos samenwerken, van A naar B, via B

Het essay Grenzeloos samenwerken, van A naar B, via B is een uitgave van de
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur die in co-creatie met het
ministerie van BZK verscheen. Het essay is te downloaden via www.nsob.nl
(Denktank>Publicaties). Liever een paperback? Stuur dan een e-mail met je
adresgegevens naar grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl.

tekst Trudy van Dijk

Grenzeloos samenwerken is een belangrijke opgave voor het Rijk. Volgens
Martijn van der Steen en Jorren Scherpenisse, de schrijvers van het essay
Grenzeloos samenwerken, van A naar B, via B is het op dit moment echter eerder
uitzondering dan regel. Ze hebben op twee manieren gekeken om daar
verandering in te brengen: hoe zou grenzeloos samenwerken als de default
(standaardoptie) eruit kunnen zien? En hoe is de beweging naar grensover
schrijdend samenwerken te realiseren? Daarbij is veel aandacht voor gedrags
patronen. ‘Serieuze verandering kan pas plaatsvinden als we de
onderliggende gedragspatronen beter gaan begrijpen’, aldus de auteurs.

JAAP VAN
DELDEN
‘Het allereerste coronavaccin dat in Neder
land werd toegediend, was voor mij een
heel bijzonder moment: “het begin van
het einde van de coronacrisis”. Het heeft
echt wel bloed, zweet en tranen gekost om
dit voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd
snap ik ook de mensen die vinden dat het
vaccineren niet snel genoeg gaat. Bij het
RIVM werken we keihard om het vaccinatie
programma goed en snel uit te voeren.
Maar het is echt ingewikkeld! De vele
kleine puzzelstukjes zijn op zichzelf goed
te snappen en te beïnvloeden, maar omdat
alles met alles samenhangt, kunnen die
kleine stukjes bij elkaar toch een soms
razend complexe legpuzzel vormen.
Ik heb nooit eerder meegemaakt dat
werkelijk iedereen met wie je samenwerkt
zo gefocust is op één doel. Mensen werken
’s avonds en in het weekeinde door.
Partners nemen vrij om onze RIVM’ers
door te kunnen laten werken.’
Jaap deelt nog een leuk weetje: ‘de ampul
waarin het eerste coronavaccin zat,
hebben we na gebruik geschonken aan
het Rijksmuseum Boerhaave voor weten
schapsgeschiedenis.’

tekst Gerben Holwerda foto VWS

Eerste coronavaccinatie
GGD Hart voor Brabant, Veghel,
6 januari, 08.30 uur

