
Michèle Blom (pagina 4):  
‘Overal waar mensen werken, 
worden fouten gemaakt. Daar 
ben ik vrij nuchter in’

Maarten Camps (pagina 4): 
‘Er is nu momentum: de 
politiek is ontvankelijker voor 
de mening van de uitvoering’

blad 
№2
juni 2021

loopbaanontwikkeling 
VANAF PAGINA 12: MIJN LOOPBAANSTAP Olaf Koetsenruijter van Financiën naar 
Autoriteit Persoonsgegevens TOPTRANSFER Abdeluheb Choho is nu algemeen 
directeur bij RVO HET RIJK IN Cathelijn Peters is sinds februari programma
directeur Aan de slag met de Omgevingswet bij BZK LEZEN, LEREN & LUISTEREN 
Masterclass Openbaarmaking EEN BIJZONDERE KLUS Een breed erkennings
pakket ontwikkelen voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg 

10
Openhartig
Nanette van Schelven,  
DG Douane: ‘Aan etalage-
bezoeken heb je niets’

4 
Dilemma’s  
politiek en  
uitvoering
‘Alle lichten staan  
op groen’ 

8
De klimaat
opgave
Terug op nummer één

Boegbeeld pag. 7
Annemieke van Dam 
(JenV): ‘Om vaart te 
maken, moet je patronen 
doorbreken’



Bureau ABD geeft sinds kort meer informatie 
over het hoe en waarom van benoemingen. 
Peggy Bruijns, hoofd MD-Consultancy bij 

Bureau ABD geeft uitleg.

Wat is er veranderd?
‘Nieuwe benoemingen op ABD-niveau vinden veel 
mensen interessant en zowel de organisatie als de 

nieuwe manager kijken veelal reikhalzend uit naar de 
nieuwe samenwerking. Op departementaal niveau 
wordt er daarom vaak al wat uitgebreider verteld 

over de nieuwe match. Maar op de ABD-website en 
in de wekelijkse ABD-nieuwsbrief was de informatie 
in het benoemingsbericht vrij summier. Dat wilden 

we veranderen. Voortaan beschrijven we de 
achterliggende overwegingen achter de benoeming 

iets uitgebreider.’

Waarom eigenlijk?
‘De ABD heeft een koers ingezet naar meer 

transparantie. Daarbij hoort ook meer openheid over 
de benoemingen. Het is goed om uit te leggen 

waarom nu precies deze kandidaat zo goed bij die 
specifieke maatschappelijke opgave past. Daarom 
laten we de overheidsorganisatie én de manager in 
kwestie er iets over vertellen. Bijvoorbeeld wat hier 

de exacte opgave is en hoe de manager daarop in zal 
spelen. Daarnaast vinden we het ook belangrijk om 
open te communiceren hoe de sollicitatieprocedure 

is verlopen.’

Zijn er nog andere redenen om dit te doen?
‘Soms is extra uitleg bij een benoeming gewenst. 

Bijvoorbeeld als een manager al binnen drie jaar een 
overstap maakt, of wanneer het op het eerste gezicht 
geen logische loopbaanstap lijkt. Natuurlijk gaat aan 
een benoeming een heel proces van overwegingen 
vooraf. Er wordt altijd goed nagedacht en getoetst 
welke expertise, ervaring en leiderschapsstijl het 
verschil kunnen maken in de maatschappelijke 

opgave waar de manager voor komt te staan. In een 
wat uitgebreider benoemingsbericht kun je daaraan 

meer recht doen.’

DE INSPIRATIE VAN MARC KERDIJK 

Cricket: leiderschap, rust en energieCricket: leiderschap, rust en energie
‘Het Engelse cricketteam lag in 2017, na het behalen van 
hun doel om eerste te staan op de wereldranglijst, met 
elkaar in de clinch. De militaire training die hen naar de top 
had geholpen, had de teamleden keihard gemaakt en de 
staf en captain kregen het niet meer gemanaged. Joe Root, 
toen pas 26 jaar, bracht als nieuwe captain de rust terug 
binnen en buiten het spel en gaf het team de energie terug 
die het nodig had. Zijn leiderschap bevestigde voor mij 
waarin ik heilig geloof: Als mensen goed in hun vel zitten, 
presteren ze beter. Laat ze niet over de kling gaan en geef  
ze de ruimte als hun privé-situatie daarom vraagt. Dan 
presteren ze daarna drie keer beter. Zelf speel ik overigens 
ook al jaren cricket. De combinatie van fysieke en mentale 
inspanning – het is een behoorlijk psychologisch spel – 
geeft mij ook inspiratie, rust en energie.’

Marc Kerdijk, hoofd afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en 
Wetgeving Algemeen bij SZW.

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.
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VORMGEVING Ontwerpwerk, Den Haag
DRUK Xerox

HET CIJFER Bureau ABD 
verstuurde 1573 jaarverslagen 
over 2020. Alle ABD’ers en 
enkele andere relevante 

groepen hebben het jaarverslag op het huisadres gekregen. 
Het was voor het eerst in jaren dat er weer een Jaarverslag 
over de ABD is opgesteld. Bureau ABD hoopt met het jaar-
verslag de transparantie over de ABD te vergroten. Daarom 
is het ook te vinden op de site en verspreid via Twitter en 
LinkedIn. En als iemand nog feedback, adviezen of kritiek 
wil leveren: altijd welkom via abd@minbzk.nl. 

1573

COLOFON

En?

Save the Date: ABD Symposium

Het jaarlijkse ABD Symposium vindt plaats op 
donderdag 30 september 2021, online. Het thema is 
Grenzeloos Samenwerken. Grote maatschappelijke 
opgaven vragen om samenwerking over de grenzen 
van departementen heen, maar ook over die van 
bestuurslagen en in samenwerking met burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Het symposium is dé bijeenkomst voor ABD’ers om 
kennis te delen en hun vakmanschap te vergroten. 
Alle ABD’ers ontvangen over enige tijd een uitnodiging 
met nadere informatie.
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Voor: Nationaal Archief, Bendienplein 5 in Emmen

‘Heel vaak kom ik niet in Emmen’, zegt Marens Engelhard, rijksarchivaris en 
directeur van het Nationaal Archief. ‘Maar ik ben wel groot fan van het werk 
van Zoro Feigl. Hij maakte voor ons gebouw hier in Drenthe een roterende 
replica van een hunebedsteen, aangedreven door zonne-energie. Het team in 
Emmen beschrijft het weleens als “weerhuisje”, omdat de steen in de vijver 
gaat draaien als er genoeg zon is. Je kunt aan het kunstwerk dus afleiden hoe 
het weer is. Anderen hebben meteen de associatie met rolling stones. Ik vind 
het mooi dat het kunstwerk een spel met je speelt: het lijkt heel zwaar maar is 
toch dynamisch. De hunebedsteen symboliseert de historie, tegelijker tijd blijft 
het in beweging – als de zon schijnt. Dat onverwachtse bewegen vind ik 
kenmerkend voor het werk van Feigl. Je ziet dat ook in zijn kunstwerk “Echo” 
in het atrium aan de Haagse Rijnstraat. Ik vind het geweldig!’
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Dilemma’s politiek en uitvoering

‘Alle lichten staan op groen’

Uitvoeringsorganisaties liggen momenteel onder een vergrootglas. Wat is er nodig  
om de uitvoeringskracht te versterken en meer oog te kunnen hebben voor de 

menselijke maat? Maarten Camps, voorzitter RvB UWV, en Michèle Blom, DG RWS, 
leggen het uit aan de hand van vier dilemma’s.

Wat de politiek wil, kan niet altijd. 

De uitvoering krijgt vaak pas echt aandacht van de politiek als het misgaat. In de driehoek politiek, 
beleid, uitvoering is de verbinding tussen politiek en uitvoering het zwakst. 

Maarten: ‘In het politieke proces is er inderdaad niet 
altijd belangstelling voor de uitvoering. Wij doen 
natuurlijk een uitvoeringstoets, maar naar aanleiding 
van het politieke debat wordt ook nog weleens een 
amendement aangenomen, waarbij wij als uitvoerders 
niet betrokken zijn en waardoor de wet niet meer goed 
uitvoerbaar is.’ Michèle legt uit dat uitvoeringsorgani-
saties steeds meer positie nemen om dit soort situaties 
te voorkomen. ‘Het is na een heel traject dat al achter de 
rug is, soms best moeilijk om te zeggen: “Ja, maar dat is 

niet uitvoerbaar.” We waren gewend te zeggen “Ja dat 
kan, mits” en dan volgde er een enorme rij met voor-
waarden. Bij RWS zijn we er – net als veel andere uitvoe-
ringsorganisaties – naar overgestapt om als dat relevant 
is “Nee, tenzij” te zeggen. Daarnaast doen we tegen-
woordig op eigen initiatief uitvoeringstoetsen.’ 
Ze legt uit waarom meer samenspel ook voor politici 
van belang is. ‘Als politicus wil je je ideeën uitgevoerd 
krijgen. Wij hebben als uitvoerdersorganisaties de 
kennis en creativiteit in huis om die politieke droom 

Dilemma 
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De ICT- en financiële middelen zijn 
niet altijd op orde. 

Michèle: ‘Het grootste probleem is dat er eigenlijk geen 
geld wordt gereserveerd voor onderhoud. Zie het als een 
huis waarbij je alleen geld opzijzet om het te kopen, 
terwijl je het ook af en toe moet schilderen. Dat is iets heel 
menselijks: we willen eigenlijk niet betalen voor wat we  
al hebben. Maar het treurige is, dat als je het niet doet je 
straks niets hebt en er ongelukken gebeuren. Denk aan 
het onderhoud van het glasvezelnet. Als je niet bereid 
bent daarvoor te betalen kun je ook geen bruggen en 
sluizen openen. Dat is penny wise, tóns of foolish.’ 
Ze vervolgt: ‘Uit verschillende audits blijkt dat we bij RWS 
de helft van ons budget te kort komen voor onderhoud: 
1,4 miljard. Dat is ook naar de Kamer gegaan. Je verwacht 
dan reactie, omdat je als uitvoerder snapt wat het bete-
kent als je het beheer en onderhoud onvoldoende kunt 
uitvoeren. Maar die reactie bleef achterwege. Als je als 
uitvoerder kunt toelichten wat de essentie van zo’n bood-
schap is, dan kunnen ook Kamerleden en pers dat beter 
begrijpen.’ 
Maarten: ‘Je moet blijven uitleggen dat geld voor onder-
houd belangrijk is. Dat is nodig om te houden wat je hebt 
en te voldoen aan de eisen van deze tijd, bijvoorbeeld  
op het gebied van privacy, openheid en informatie-
voorziening.’

Er wordt tot nu toe veel gepraat over het belang van continue dialoog 
tussen de uitvoeringsorganisaties en de Tweede Kamer. Wanneer 
gaat dit concreet gebeuren? 
Michèle: ‘Wij hebben als uitvoeringsorganisaties daarin  
al het voortouw genomen en onszelf uitgenodigd in de 
Tweede Kamer.’ Maarten: ‘Ook in de Kamer is het besef 
doorgedrongen dat dit nodig is. Alle lichten staan op 
groen. Nog voor we een nieuwe regering hebben hoop ik 
dat de eerste gesprekken gevoerd gaan worden.’ 

‘Overal waar mensen 
werken, worden fouten 

gemaakt’
DG RWS MICHÈLE BLOM

Lees verder →

De overheid mag geen 
fouten maken.

Het publiek/de burger kijkt kritischer 
naar de overheid dan naar het 
bedrijfs leven.

Michèle: ‘Ik ben daar tamelijk nuchter 
in. Overal waar mensen werken, worden 
fouten gemaakt. Daar moet je natuur-
lijk aandacht voor hebben. Zo moet je 
aandacht hebben voor degene die jouw 
fout overkomt en de collega’s die de 
fout hebben gemaakt. Daarna moet je 
ervan leren en proberen fouten te voor-
komen.’
Maarten benadrukt: ‘Er gaat overigens 
ook onvoorstelbaar veel goed. 1,2 mil-
joen mensen ontvangen elke maand 
vlekkeloos een uitkering en zo zijn er 
ontzettend veel dingen die heel goed 
gaan. Het is een kwestie van communi-
catie om beide aspecten goed naar 
buiten te brengen.’
Michèle: ‘Het beste zou zijn als we 
überhaupt het brede verhaal kunnen 
vertellen. Dus ook als er geen problemen 
zijn.’
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waar te maken. Het is dus belangrijk dat wij daarbij 
betrokken worden. Dan kunnen we aangeven wat er 
kan en hoe, wat niet kan en wat voorwaarden zijn.’ 
Er is nu momentum, denken beiden. Maarten: ‘De poli-
tiek is momenteel ontvankelijker voor de mening van 
de uitvoering. Wij zijn nu in een betere positie om uit  
te leggen wat wel en niet kan en wat de marge is en om 
het belang van eenvoudige wetgeving met ruimte voor 
maatwerk onder de aandacht te brengen. Daardoor 
ontstaat een beter gesprek en een betere uitkomst.’
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→

‘De politiek is momenteel 
ontvankelijker voor de 

mening van de uitvoering’
VOORZITTER CVB UWV  

MAARTEN CAMPS

‘DE VIJF’
Binnen vrijwel alle domeinen werken uitvoeringsorgani-
saties samen. Bijvoorbeeld bij de Dwanginvordering niet 
fiscale douanetaken. Daarnaast werken uitvoerings-
organisaties samen binnen de Manifest groep.
De organisaties van Maarten en Michèle behoren tot de 
vijf grootste uitvoeringsorganisaties: RWS, UWV, DJI, de 
Belastingdienst en de Politie Michèle: ‘In deze uitvoerings-
organisaties komen drie domeinen samen: het sociale, 
het veiligheids- en het ruimtelijk domein. Sinds een aantal 
jaren ontmoeten de toppen elkaar eens per jaar en 
proberen we van elkaar te leren op bijvoorbeeld personeels- 
en IT-gebied. Recent hebben we de krachten gebundeld 
om de kracht van de uitvoering meer voor het voetlicht te 
brengen. Maarten: ‘Zo hebben we gezamenlijk een brief 
gestuurd aan de informateur. Daarin geven we onder 
meer aan dat we willen meekijken of politieke doelen 
uitvoerbaar zijn.’ 

Begrijpt de burger het wel?
20 procent van de burgers heeft moeite de 
bomen door het bos te zien als het gaat om 
wet- en regelgeving die hen direct raakt.

Maarten: ‘Weten wat het “doenvermogen” van 
burgers is, is ontzettend belangrijk als toets- 
element bij wetsvoorstellen. Ook omdat we weten 
dat burgers niet altijd gebruik maken van regelin-
gen, omdat het te ingewikkeld is. Eenvoudigere 
wetten en ruimte voor maatwerk helpen dan 
natuurlijk. We werken eraan om beter inzichtelijk 
te krijgen wat het doenvermogen is. Ook dat willen 
we meenemen naar de Kamer.’ Michèle benadrukt 
dat niet alleen burgers, maar ook bedrijven het 
moeten kunnen volgen. ‘Denk aan het uitleggen 
van vertragingen vanwege de stikstofregeling. Dat 
is heel ingewikkeld. Die ervaring kunnen wij als 
uitvoeringsorganisatie inbrengen bij nieuw beleid.’ 

Onlangs opperde minister-president Mark Rutte om tussen 
de burgers en de overheid nog een nieuw orgaan te plaatsen, 
waar burgers die vastlopen bij uitvoeringsorganisaties 
gehoor moeten krijgen. 
Maarten ziet veel liever dat we investeren in het 
verbeteren van de uitvoering zelf en ook kijken 
naar hoe wet- en regelgeving uitpakt in de praktijk. 
Hij benadrukt dat onderlinge samenwerking ont-
zettend belangrijk is om burgers beter te kunnen 
helpen. ‘Wij werken bijvoorbeeld met een meld-
systeem rond schuldhulpverlening, waarin we de 
verschillende publieke organisaties waarmee de 
burger te maken heeft, samenbrengen. Zo voor-
komen we dat iemand van de regen in de drup 
komt.’ 

Michèle besluit: Ik zou de collega’s bij de ABD 
willen oproepen wat vaker te wisselen tussen 
functies in de uitvoering en beleidsfuncties. De 
mobiliteit in de driehoek politiek, beleid en uit-
voering is minimaal. Maarten en ik komen allebei 
uit de beleidshoek en zijn wat dat betreft echt een 
uitzondering. Jammer, want het verrijkt je enorm 
om vanuit een ander perspectief naar de zaak te 
kijken.’ Maarten: ‘Én het is ontzettend leuk.’

Dilemma 
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Maarten: ‘Ik merk wel dat er de afgelo-
pen anderhalf jaar een omslagpunt is 
geweest. We maken zichtbaar wat we 
doen en waar we tegenaan lopen. Zo 
begrijpen mensen het ook beter als er 
een keer iets misgaat. Ik zoek zelf ook 
bewuster de media op om ons verhaal 
te vertellen. Bijvoorbeeld bij de publi-
catie van het jaarverslag van UWV en 
over de NOW.’ 
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‘Om vaart te maken, moet je patronen doorbreken’, vindt Annemieke  
van Dam. Zij is sinds 1 september 2020 programma directeur-generaal 
Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij JenV.

ONTWRICHTEND
‘Het DG ‘Ondermijning’ is ontstaan uit 
een Tweede Kamer-motie, die kort na de 
afschuwelijke moord op advocaat Wier-
sum is ingediend. Vervolgens is beslo-
ten tot een gecoördineerde aanpak van 
georganiseerde en ondermijnende cri-
minaliteit, omdat het een urgent maat-
schappelijk probleem is en een 
ontwrichtend effect heeft op de samen-
leving. Ik ben daar bezorgd over.’

FUNDAMENTEN 
‘Het is mijn taak de aanpak van onder-
mijnende criminaliteit te versterken  
en te versnellen. We hebben een 
programma plan gemaakt voor twee 
jaar. Dat betekent natuurlijk niet dat we 
dan klaar zijn. Iets wat de afgelopen 
decennia krom is gegroeid, buig je niet 
zomaar weer recht. Met het team wer-
ken we aan twee fundamenten. Er moet 
straks een sterke, brede maatschappe-
lijke coalitie staan, waarin alle partijen 
hun kennis delen en van elkaar leren. 
Bij het bouwen van die coalities houd ik 
altijd de vraag in mijn achterhoofd: wat 
helpt jou nou om je rol beter te kunnen 
uitvoeren? Door die vraag goed te 
beantwoorden kun je bruggen bouwen 
of verstevigen tussen de eilandjes die 
onder meer politie, justitie, het OM, 
douane, Europese mainports, burge-
meesters, banken, andere ministeries, 
Europol nog te vaak vormen. Daarnaast 
moeten we kunnen bouwen op een 
sterk kennisfundament: een systeem 
van een lerende overheid, met een 

centrale rol voor het WODC, het kennis-
instituut van ons ministerie, en lijntjes 
naar universiteiten. We weten al veel, 
maar ook nog heel veel niet.’ 

PIONIEREN
‘Het nieuwe Programma-DG is een 
experiment. Dat betekent pionieren en 
omgaan met onzekerheden, en daar 
houd ik wel van. Ik doe niet aan loop-
baanplanning. Als ik denk dat ik het 
verschil kan maken, er plezier aan kan 
beleven en het vraagstuk maatschap-
pelijk relevant is, steek ik er graag mijn 
energie in. Medewerkers kunnen 
rekenen op drie waarden die ik centraal 
stel: vertrouwen, samenwerken en 
transparantie. We zetten ons nu met 
zo’n veertig mensen in voor deze grote 
maatschappelijke opgave. Velen van 
hen hebben hun thuisbasis binnen een 
ander organisatiedeel.’ 

GROTE PLAATJE
‘Ik besef dat ik veel van de medewerkers 
vraag: om lef te tonen, de luiken open 
te zetten, boven zichzelf uit te stijgen 
en patronen te doorbreken. Om goed 
transparant samen te werken, zul je 
soms je standaardwerkwijze moeten 
aanpassen. Ik vond bijvoorbeeld dat 
externe partijen best veel invloed 
mochten hebben op ons programma-
plan. Dat is ook gebeurd. Verder heb ik 
een monitoringcommissie opgezet, die 
ons werk evalueert. Ook vind ik dat we 
niet, zoals vaak gebruikelijk, vanuit 
dossiers moeten denken. Je moet het 

grote plaatje en de mensen voor wie je 
het uiteindelijk doet, als uitgangspunt 
nemen. Dat betekent dat ik ook aan-
dacht wil voor preventie, het sociale 
domein en onderwijs. Hoe komt het dat 
jongeren zich voor criminele activiteiten 
laten ronselen? Het gaat dan om het 
weerbaar maken van jongeren, perspec-
tief bieden en armoede aanpakken.’ 

LEREN
‘Ik kom uit een onderwijsgezin. Voort-
durend leren is ons er met de paplepel 
ingegoten. Ook heb ik veel geleerd in 
mijn tijd bij de IND. Dan belde iemand 
om middernacht met de vraag waar de 
vluchtelingen die zojuist per bus waren 
aangekomen, moesten slapen. Dan zit 
je direct op de werkelijkheid. Het is 
goed om je in verschillende complexe 
werelden te verdiepen.’ 

ONTSPANNEN
‘Hoe ik ontspan na mijn werk? Ook 
tijdens het werk moet je kunnen ont-
spannen. We lachen veel, dat moet ook 
omdat we een zwaar onderwerp behan-
delen. COVID-19 trekt een wissel op 
iedereen. Ik ben inmiddels ook wel uit-
gekeken op mijn voortuintje en ik mis 
de inspiratie die ik krijg van bioscoop- 
en theaterbezoek. Soms lijken we wel 
in opleiding voor bejaarde! Ik mis het 
avontuur. Anderzijds, optimisme zie ik 
als een morele verplichting. Ik ren dan 
ook met veel plezier tijdens de zonsop-
gang in het nabije duingebied, om te 
trainen voor een volgende marathon.’ 
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Half april trok president Joe Biden van de VS vastgelo-
pen klimaatbesprekingen weer los vanachter een pc 
in het Witte Huis. Op ongeveer hetzelfde moment 

pleitte VN-secretaris-generaal Antonio Guterres voor het uit-
roepen van de klimaatnoodtoestand. Verderop dit jaar volgt 
de klimaattop van Glasgow, die wordt gezien als de belang-
rijkste klimaattop sinds ‘Parijs’ in 2015. In Glasgow worden 
nieuwe en nog ambitieuzere klimaatplannen besproken om 
te zorgen dat de afspraken van Parijs in zicht blijven. Niels 
Kastelein, directeur Klimaat bij EZK, heeft er gemengde 
gevoelens bij. Hij is blij met de hernieuwde aandacht voor 
het klimaat, maar maakt zich zorgen over het schijnbare 
gemak waarmee klimaatdoelen worden geformuleerd en 
zelfs aangescherpt. Niels: ‘Terwijl er voor de uitvoering nog 
heel veel aandacht nodig is. Zie het aangescherpte Europese 
doel van 55 procent CO2-reductie in 2030, terwijl we in Neder-
land nog niet eens aan de afgesproken 49 procent komen.’

Vertraging
Het ideale klimaatbeleid bestaat volgens Niels uit het steeds 
weer incorporeren van nieuwe ideeën, maar wél in combina-
tie met de uitvoering ervan. ‘Aan het laatste schort het’, stelt 
hij. ‘Er zijn door het afgelopen kabinet bij de formatie onvol-
doende middelen beschikbaar gesteld om de klimaatambi-
ties in te vullen. Dat betekent dat we vier jaar achter de feiten 
aanliepen. Dat is lastig en jammer, want het is bekend dat als 
je vroegtijdig veel investeert in verduurzaming, je daar later 
goed de vruchten van plukt. Kijk maar naar wat er met wind-
op-zee is gebeurd. Daarvan dacht ook iedereen tien jaar 
geleden dat het alleen maar heel veel geld zou kosten en het 

tegendeel blijkt waar. Wij hebben daarom al vorig jaar een 
groene herstelagenda met concrete maatregelen voorbereid. 
Voor mij was het spannend of het kabinet bereid zou zijn om 
die al vroeg te presenteren. Natuurlijk vond iedereen in mijn 
directie dat een supergoed idee, maar het kabinet kiest 
vooral voor noodsteun en nog minder voor herstelbeleid op 
langere termijn. Voor ons een tegenvaller en dat maakt het 
natuurlijk ook weleens lastig om mijn mensen hierin te 
blijven motiveren. Toch denk ik dat het werk niet voor niets  
is gedaan; de agenda ligt er en komt misschien nu in de 
formatie aan de orde.’

Vaart maken
Klimaatbeleid gaat over alles en dat maakt de uitvoering 
complex. Niels: ‘Maar we moéten doorpakken. Wat voorop-
staat is de ontwikkeling van een nieuwe energie-infrastruc-
tuur. Tachtig tot negentig procent van het klimaatprobleem 
is energie-gerelateerd. Er moet dus heel snel een nieuwe 
infrastructuur komen voor elektriciteit, waterstof en warmte. 
De overheid zal daarin een veel meer sturende en regisserende 
rol op zich gaan nemen dan in de afgelopen decennia, daar 
ben ik van overtuigd.’ Tegelijkertijd moet die sterkere sturing 
wél meer in samenspraak gebracht worden met wat de bur-
ger ervan vindt. Dat kwam althans uit het recente rapport van 
de commissie Brenninkmeijer over de inzet van burgerfora 
rondom klimaatbeleid. Maar hoe verhoudt zich dat tot de 
urgentie van de klimaatcrisis, verliezen we dan niet te veel 
tijd? ‘Ik ben persoonlijk best enthousiast over dat rapport’, 
reageert Niels. ‘Klimaatbeleid kun je prima vanuit Den Haag 
dicteren, maar bij de uitvoering ontstaat strijd. Want dan 

Het klimaat  
terug op  
nummer één

De klimaatcrisis was door corona even een onder
geschoven kindje. Hoe komen we terug op koers?  
Niels Kastelein, directeur Klimaat, en David Pappie, 
directeur Topsectoren en Industriebeleid, geven uitleg.
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krijgen mensen een windturbine in hun achtertuin of 
moeten ze verplicht van het aardgas af. Laten we niet vergeten 
dat, hoe urgent het probleem ook is, de transitie een proces 
van minstens dertig jaar is. Daarin zullen steeds nieuwe 
inzichten opkomen en moeten we ingrijpende keuzes 
maken. Ik vind het goed dat burgers daarover mee kunnen 
praten. Ik ben bijvoorbeeld best benieuwd naar hoe zo’n 
burger forum aankijkt tegen de rol van kernenergie in de 
energiemix van de toekomst. Die blik hebben we nodig.  
In de coronacrisis zag je ook dat er aanvankelijk weinig 
discussie was over het beleid. Naarmate de tijd vordert 
worden de onenigheden manifester en heb je meer dialoog 
nodig. Ik verwacht geen remmend effect. Het lijkt een 
dilemma: burgers betrekken én tempo maken, maar dat kan 
heel goed. Juist door je ideeën vooraf goed door te spreken, 
kun je vervolgens snel doorpakken.’

Bereidheid
De vrees dat Nederlanders na coronamoe ook klimaatmoe 
worden is volgens Niels onterecht. ‘Ik geloof dat mensen 
eigenlijk meer bereid zijn tot verandering dan je denkt.  
Maar er moet wel zicht zijn op een oplossing. Je moet niet 
aankomen met de boodschap: “er kan straks van alles niet 
meer vanwege de klimaatmaatregelen”. Als je een mooi 
perspectief op een duurzamer wereld kunt bieden, willen  
de meeste mensen best een stapje verder zetten. Investeren 
in verduurzaming moet lonen, maar mijn overtuiging is  
dat zelfs zonder grote financiële compensatie mensen  
best bereid zijn meer te doen om klimaatverandering tegen 
te gaan.’

‘Stabiel overheidsbeleid is 
het belangrijkst’
David Pappie, directeur Topsectoren en 
Industrie beleid EZK

Hoe staat het met de klimaatvorderingen in de 
sector met de meeste CO2-uitstoot: de industrie?
‘Er wordt gelukkig nog steeds veel vaart gemaakt in de 
klimaattransitie van de industrie. Van energiebesparing 
tot CO2-afvang en -opslag en van de inzet van groene 
waterstof tot elektrificatie. Mijn grootste actuele zorg 
is dat de grote CO2-uitstoters zoveel financiële schade 
oplopen door de coronacrisis dat er onvoldoende 
investeringsbudget overblijft. Om alleen al het klimaat-
doel van 2030 te behalen moet de industrie in Neder-
land zo’n tien tot vijftien miljard euro investeren. Wij 
moeten als rijksoverheid de omstandigheden en rand-
voorwaarden realiseren waaronder de industrie die 
investeringen kan en wil doen. We werken daaraan via 
heffingen en subsidies, maar ook door belemmeringen 
in wet- en regelgeving weg te nemen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in het Versnellingshuis Energietransitie 
Haven- en Industrieel Complex.’

Waardering voor de industrie
David ziet – net als Niels – de snelle aanleg van nieuwe 
energie-infrastructuur als hoge prioriteit voor de 
klimaatt ransitie, maar wil daaraan nog iets toevoegen. 
‘Van de industrie vragen we als Nederlandse maat-
schappij een heel grote bijdrage in CO2-reductie. En dat 

is prima, want juist in deze sector kun je de 
meest kosteneffectieve grootschalige 

CO2-reductie behalen, ten opzichte 
van sectoren als landbouw of 
mobiliteit. Maar daar moet wel iets 
tegenover staan. Om te beginnen 

vertrouwen in en waardering voor de 
industrie, en dat is er nu nog te 

weinig. Er wordt wel érg kritisch 
naar de industrie gekeken. 
Bovenal zijn de bedrijven het 
meest gebaat bij stabiel 
overheids beleid, voor een 
termijn van dertig jaar. Ik 
hoop dat dat besef in de 
kabinets formatie mee 
wordt genomen, net als de 
kans die het Herstelplan 
voor Europa biedt om onze 

industrie te verduurzamen.’
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1.
Had je een ‘standaard’ jeugd?
‘Mijn vader en later mijn stiefvader, 
mijn moeder is hertrouwd, zaten in de 
luchtmacht en waren gestationeerd  
op de NATO-basis in Blomberg, zo’n 
100 kilometer van het toenmalige ijzeren 
gordijn. Daardoor had ik bepaald geen 
standaard jeugd: alle vaders van de 
kinderen die ik kende hadden hetzelfde 
beroep en bijna alle moeders waren 
huisvrouw. Aan de straat waar iemand 
woonde kon je zien welke rang een 
vader had. Samen met de andere Neder-
landse kinderen, inclusief mijn oudere 
broer en jongere zusje, ging ik er naar 
de Nederlandse Anjerschool.’

2.
Ging je in Duitsland ook naar de 
middelbare school?
‘Op mijn 13e gingen we terug naar 
Nederland en zou ik in Enschede naar 
een havo/vwo-brugklas gaan. Maar ik 
vond leren leuk en na een goed gesprek 
met de decaan was hij ervan overtuigd 
dat ik echt op het vwo thuishoorde. 
Thuis stelde ze wel de voorwaarde dat  
ik na het vwo zou gaan studeren, maar 
dan moest ik wel direct bepalen wat. 
Zonder ooit naar een open dag geweest 
te gaan stond het daardoor vanaf dat 
moment vast dat ik Rechten ging 
studeren.’

3.
Kreeg je daar later spijt van?
‘Op mijn 17e ging ik op kamers in Leiden 
en begon voor mij de eerste dag van de 
rest van mijn leven: ik vond het heerlijk. 
Ik ben altijd erg autonoom geweest en 
het was daardoor geen probleem dat ik 
in eerste instantie niemand kende in 
Leiden. Het analytische van Rechten 
past bij mij: als je een probleem wilt 
bekijken moet je het als een ui afpellen. 
Daarnaast had ik al jong een sterk 
rechtvaardigheidsgevoel. Ik wilde in 
eerste instantie dan ook kinderrechter 
worden. Het gevoel op te willen komen 
voor mensen die dat zelf niet goed 
kunnen, heb ik altijd gehouden.  
De studie heb ik zelf bekostigd met 
verschillende baantjes in de horeca.’

4.
Het werd uiteindelijk het Rijk?
‘Op mijn 23ste werd ik wetgevingsjurist 
bij VWS en hielp ik vaak burgers bij het 
juridisch loket. Na twee jaar stapte ik 
over naar JenV. De directie Wetgeving 
van JenV is het walhalla van de wetgeving 
en ik had in eerste instantie sterk het 
gevoel dat ik “door de mand zou gaan 
vallen”. Bij de koffieautomaat stonden 
hoogleraren en ging het nooit over 
gewone dingen, best intimiderend op 
die leeftijd. Zelf probeer ik sinds ik 
leiding gevende functies heb de afstand 
tussen mensen juist te verkleinen. Als 
leidinggevende heb je veel invloed op 
het werkplezier van je mensen. Als een 
medewerker mij mailt, neem ik de tijd 
voor hem of haar.’

5.
Je gaat ook wekelijks op werkbezoek?
‘Voor mij de uitjes van de week. Ik pro-
beer zoveel mogelijk medewerkers te 
spreken en hun ongefilterde verhalen 
te horen. Daar haal ik veel rode draden 
uit. Aan etalagebezoeken heb je niets. 
Mijn MT en ik treden ook zelf veel naar 
buiten. Awareness kweken over wat wij 
doen en vertrouwen scheppen zijn 
enorm belangrijk. Ook een serie als  
De douane in actie draagt daaraan bij, we 
zien dat er daardoor meer mensen bij 
ons komen solliciteren.’

6.
Wat is het grootste dilemma waarmee 
je de afgelopen twee jaar te maken 
had?
‘Dat zijn er eigenlijk twee. Door de 
aankomende Brexit moesten we in 

korte tijd met 20 procent uitbreiden,  
en ging het hele opleidingstraject op  
de schop. Vervolgens werd de Brexit-
datum steeds verschoven. Daardoor 
ontstond er onzekerheid bij personeel: 
word ik ontslagen als de Brexit niet 
doorgaat? Belangrijk is dan de boog 
gespannen te houden. Daarom hebben 
we veel geïnvesteerd om de urgentie 
hoog te houden.’

7.
Wat was het tweede dilemma?
‘We hebben te maken met een enorme 
vervangingsvraag, omdat veel werk-
nemers binnenkort met pensioen gaan. 
Dat zijn vaak wandelende encyclope-
dieën, omdat veel van hen hier zo’n 
beetje hun hele leven al werken. Via 
een warme overdracht proberen we de 
kennis te behouden. Daarnaast hebben 
we veel nieuwe specialistische kennis 
nodig, bijvoorbeeld over datamining. 
De hoeveelheid werk groeit door de 
toename in handelsvolume en de 
Brexit, daar moeten we slim mee 
omgaan. Al die nieuwe mensen hebben 
veel impact op de organisatie.’ 

8.
Hoe ontspan je?
‘Ik heb veel energie en ben altijd bezig. 
Wandelen met de hond, in het weekend 
taart bakken met de jongste, een beetje 
fröbelen of klussen. Ik heb bijvoorbeeld 
alle glas-in-loodramen in huis zelf 
gemaakt. Daarnaast houd ik erg van 
muziek maken tussen de schuifdeuren 
en luister ik graag alle soorten muziek. 
Mijn man speelt saxofoon, mijn zoon 
en oudste dochter spelen gitaar, de 
jongste schudt de schudeitjes en zelf 
zing ik. Voor corona was het bij ons 
thuis ook vaak open podium voor 
vrienden. Dat muzikale heb ik echt van 
mijn moeder. Zij zette altijd heel hard 
muziek op en zong vrolijk mee tijdens 
het strijken.’

‘Aan etalage-
bezoeken heb  

je niets’ 
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InspectIe sZW
RITS DE BOER
functie: inspecteur-generaal
per: 1 juni 2021
was: directeur Analyse, 
Programmering en Strategie/plv.  
IG bij de Inspectie SZW

JenV
EMINE ÖZYENICI
functie: hoofddirecteur 
Bedrijfsvoering, tevens CIO
per: 1 mei 2021
was: CIO bij de Sociale 
Verzekeringsbank

IenW
HILLIE BEENTJES
functie: plaatsvervangend 
secretaris-generaal
per: 1 mei 2021
was: hoofddirecteur Financiën en 
Integrale Bedrijfsvoering bij IenW

Ymere
ERIK GERRITSEN
functie: directievoorzitter
per: 1 juni 2021
was: secretaris-generaal VWS

nVWa
GERARD BAKKER
functie: inspecteur-generaal 
per: 16 augustus 2021
was: hoofddirecteur Dienst Justitiële 
Inrichtingen bij JenV

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

Mijn vader werkte zijn hele 
leven bij de politie, mijn 
moeder in het ziekenhuis. 

Dat ik als bestuurskundige steeds weer 
kies voor banen in de publieke sector  
is dus niet toevallig. In deze nieuwe 
functie kan ik een bijdrage leveren aan 
een leefbare en veilige maatschappij, 
net als in mijn vorige baan. 
Ik vind het belangrijk dat we een over-
heid hebben die er is voor haar burgers. 
Het beschermen van persoonsgegevens 
hoort daar vanzelfsprekend bij. De 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
houdt een stevige vinger aan de pols op 
dat terrein, en met de toenemende 
digitalisering is dat ook hard nodig. 
Ons werk zal alleen maar toenemen.

Als directeur bedrijfsvoering is het mijn 
taak om de AP-collega’s maximaal te 
faciliteren, zodat zij hun dagelijkse 
werk goed kunnen doen. Pleiten bij 
JenV en bij de politiek voor voldoende 
financiële middelen hoort daar onder 
meer bij. Daarnaast willen we fors uit-
breiden. Uit onderzoek van KPMG  
blijkt dat we moeten groeien van 
185 medewerkers nu naar circa 470 om 

onze opgave goed te kunnen (blijven) 
uitvoeren. 
Ook staan de komende tijd enkele grote 
projecten op de agenda, waaronder de 
geplande de verhuizing. Collega’s 
moeten tijdens zo’n overgangsfase 
zowel thuis als op kantoor zonder pro-
blemen hun werk kunnen blijven doen. 
Dat vraagt om een intensieve samen-
werking met JenV, onze ICT-dienstver-
lener en met het Rijksvastgoedbedrijf. 

Bij ingewikkelde projecten denk ik vaak 
terug aan Martin van Rijn. Twintig jaar 
geleden werkte ik als consultant voor 
hem bij de opbouw van het eerste 
Shared Service Center voor alle departe-
menten (nu P-Direkt). Hij was toen DG 
bij Binnenlandse Zaken en zette heel 
helder zijn visie en koers voor de 
komende jaren uiteen en wist iedereen 
mee te nemen in die verandering. 
Indrukwekkend hoe hij alle partijen 
aan de voorkant van het traject betrok, 
met oog en respect voor ieders drijf-
veren en belangen. Altijd optimistisch 
en stevig wanneer nodig. Een leerzame 
ervaring.’ 

Loopbaan stap

‘
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TOPTransfer
Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 

Abdeluheb Choho. Was: bestuursvoorzitter van 
VluchtelingenWerk Nederland. Is sinds 1 maart: 

algemeen directeur bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

Waarom deze overstap? 
‘Mijn drijfveren zijn teruggeven aan de samenleving 

en maatschappelijke waarde bieden. RVO heeft 
ondernemers en burgers wat dat betreft veel te bieden.’

Hoe verklaar je jouw behoefte om terug te geven?
‘In het westen vraag je kinderen: wat wil jij later 

worden? In de oosterse cultuur staat “het wij” meer 
centraal: hoe breng je de groep of het gezin verder? 

Dat heb ik van huis uit meegekregen. Ik voel me 
Amsterdammer, Nederlander en Europeaan en wil op 

al die vlakken wat betekenen voor de groep.’

Je was de eerste wethouder Duurzaamheid in Amsterdam,  
hoe komt die ervaring nu van pas?

‘De belangrijkste les die ik daar leerde, is dat je alleen 
het verschil kunt maken als je handelt vanuit het 

perspectief van de burger. In Amsterdam heb ik bij-
voorbeeld vier milieuzones ingevoerd. Dat was niet 

eenvoudig. Door ook met de tegenstanders te praten 
kreeg ik het inzicht dat ondernemers best willen 

investeren in nieuwe mobiliteit, maar dan wel van de 
overheid verwachten dat het langetermijnperspectief 

biedt. Door dat te geven was er minder weerstand.’

Wat neem je nog meer mee vanuit je vorige functies? 
‘Door de persoonlijke gesprekken met asielzoekers 

en statushouders besefte ik hoe belangrijk het is ook 
de menselijke maat hoog op de agenda te houden. 
Dan kun je zeggen dat je te anekdotisch bezig bent, 

maar daar ben ik het niet mee eens. Het besturen van 
het systeem móet juist ook gaan om casussen.’

Welke opdracht ligt er voor jou?
‘Ik heb geen specifieke opdracht gekregen, maar er 

ligt, sinds de toeslagenaffaire, bij alle onderdelen van 
de driehoek politiek, beleid, en uitvoering wel een 

opdracht om te veranderen. Ik voel daarbij een grote 
verantwoordelijkheid die veranderingen – met mijn 

perspectief van buiten en mijn ervaring met het 
werken met klanten en ketensamenwerking – 

positief te sturen.’
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Bij de Waterschappen, waar ik de Omge-
vingswet als directeur al in portefeuille 
had, moest ik 21 kikkers (waterschappen, 

red.) in de kruiwagen houden. Ik leerde er een 
aantal belangrijke lessen. Bijvoorbeeld hoe 
belangrijk het is om álle partijen die het raakt al 
vanaf het eerste begin bij een veranderings-
proces te betrekken. Je redt het echt niet met 
het bij elkaar zetten van een club slimme koppen 
die gaan bedenken hoe de verandering er voor 
anderen uit moet gaan zien. 

De invoering van de Omgevingswet valt of staat 
met een goede interbestuurlijke samenwerking. 
Daar geven we binnen het programma gezamen-
lijk vorm aan met de VNG, het IPO, de Unie van 
Waterschappen en rijkspartijen. Straks zijn 
onder meer 26 wetten gebundeld in één wet. 
De voorbereidingen zijn al in 2011 gestart, en 
het proces is een hobbelige weg. Maar we gaan 
dit varkentje met elkaar wassen. We moeten 
wel. We hebben deze wet hard nodig om in de 
drukbezette fysieke leefomgeving integrale 
afwegingen te kunnen maken. 
De wet vereenvoudigt de regels voor projecten 
op het gebied van bouwen, milieu, water, ruim-

telijke ordening en natuur. Bewoners en onder-
nemers kunnen straks via één loket projecten 
voor ruimtelijke projecten starten. Bijvoorbeeld 
voor de aanleg van een steiger of dakkapel, of 
voor de bouw van windmolenparken. Daar-
naast helpt de Omgevingswet ons met een 
samenhangende aanpak van diverse maat-
schappelijke opgaven: de woningbouwopgave, 
energietransitie, klimaatadaptatie en bescher-
ming van onze natuur. 

Ons projectteam stelt momenteel alles in het 
werk om gemeenten, provincies, waterschap-
pen en Rijkspartners te ondersteunen bij de 
invoering van de wet per 1 januari 2022. Met 
webinars, spreekuren, praktijksessies, noem 
maar op. Er wordt ook al volop geoefend met de 
invoering van het Digitaal Stelsel Omgevings-
wet (DSO), en dat is ook hard nodig om er 
straks goed mee te kunnen werken. Natuurlijk 
vind ik dat spannend. Ook omdat partijen alle 
achterliggende processen op orde moeten 
hebben. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar 
zo lang we gezamenlijk de focus houden op het 
hogere doel, ben ik ervan overtuigd dat we deze 
mega-klus samen gaan klaren.’

‘

‘Je redt het echt niet 
met alleen het  

bij elkaar zetten  
van een club  

slimme koppen’

CATHELIJN PETERS Was: directeur bij de Unie van Waterschappen.  
Is nu: programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet
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ABD-masterclass
Actieve 

openbaarmaking Lezen, 
 leren & 
luisteren

tekst Willem Fledderus

Waar hield je je de afgelopen tijd mee bezig?
‘Van september 2019 tot april 2021 werkte een inter departe-
mentaal projectteam van VWS en JenV aan het ontwerpen 
en vervolgens uitvoeren van erkennings maatregelen voor 
slachtoffers in de jeugdzorg. Wat mij betreft begint die 
erkenning met aan de slachtoffers vragen wat zij goede 
erkenningsmaatregelen vinden. Daarom heb ik geïnves-
teerd in een proces waarbij uitgebreid is gesproken met 
slachtofferorganisaties en een aantal melders van geweld. 
Uiteindelijk zijn we gekomen tot een breed pakket: een 
website, een documentaire, financiële ondersteuning van 
lotgenotencontact en een monument, toeleiding tot zorg, 
en een symbolische financiële regeling.’

Waarom vroegen ze jou voor deze klus?
‘Ik ben een verbinder. Bovendien was ik eerder directeur 
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daar heb ik flink 
geïnvesteerd om van een juridische organisatie een men-
selijke organisatie te maken: brieven schrijven in heldere 
taal, en bellen met iedere aanvrager. Ik had dus ervaring 
met hoe je door persoonlijk contact je dienstverlening en 

het vertrouwen in de overheid kunt verbeteren. Ik vind het 
delen van kennis erg belangrijk. Dat is ook de reden 
waarom ik bij de afsluiting van het project nog iets extra’s 
heb opgeleverd. Ik heb met mijn team een handreiking 
gemaakt op basis van onze lesson’s learned. Die is bedoeld 
voor overheidscollega’s die te maken hebben met het ont-
werpen en implementeren van erkenningsmaatregelen.’

Kun je meer vertellen over die handreiking?
‘De overheid heeft momenteel op meerdere plekken te 
maken met het erkennen van onrecht en het recht doen aan 
slachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan het Groninger gas-
dossier, interlandelijke adoptie en de toeslagen affaire. Ik 
benoem in de handreiking vier kernelementen die belang-
rijk zijn voor erkenning: recht op weten; recht op gerechtig-
heid; recht op herstel & ondersteuning; en herhaling 
voorkomen & leren voor de toekomst. Daarnaast deel ik 
lessen uit het werkveld. Inmiddels heb ik al verschillende 
collega’s met de handreiking op weg geholpen, onder meer 
degenen die bezig zijn met de regeling voor de kinderen van 
de gedupeerde ouders uit de Kinderopvangtoeslagaffaire.’ 

'Bij de afsluiting van het project heb ik iets extra’s opgeleverd'

Een bijzondere klus
NAAM: Nina Huygen FUNCTIE: Programmamanager Implementatie 
Maatregelen ‘De Winter’ KLUS: Een breed erkenningspakket ontwik-
kelen voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg VIA: ABD Interim

Rebecca van Riel |  MT-lid Bureau Bestuursraad bij EZK 

‘Op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur maakt de overheid al langer 
bepaalde informatie – veelal passief – 
openbaar. De Wet open overheid gaat 
waarschijnlijk 1 januari 2022 in. 
Getriggerd door de debatten over de 
toeslagenaffaire heeft het kabinet aan 
de Kamer toegezegd per 1 juli al meer 
informatie actief openbaar te gaan 
maken. Ik vond het daarom heel nuttig 
om tijdens deze masterclass met twaalf 
collega’s van gedachten te wisselen over 
de kansen en dilemma’s van het actief 
delen van informatie. Een kans voor 
ons is dat Nederlanders beter kunnen 

zien hoe besluiten tot stand komen en 
welke afwegingen daarbij gemaakt 
worden. Anderzijds betekent de toezeg-
ging concreet dat onderliggende beslis-
nota’s openbaar worden. Een dilemma 
kan zijn: als informatie over je onder-
handelingsstrategie openbaar wordt 
gemaakt, wat betekent dat dan voor 
toekomstige onderhandelingen? Verder 
moeten leidinggevenden ervoor zorgen 
dat ambtenaren objectief kunnen blijven 
adviseren en zich vrij blijven voelen om 
dingen op te schrijven. Voor leiding-
gevenden is het belangrijk om een 
veilige omgeving te waarborgen en het 

gesprek te voeren over dilemma’s die 
zich voordoen.’ 
Voorafgaand aan de masterclass ont-
vingen de deelnemers een e-learning 
met basisinformatie. De sessie zelf was 
interactief. ‘In de vorm van een virtueel 
bordspel kwam je op een positie terecht 
waar een kaartje lag met een vraag of 
prikkelende stelling. Nadat je jouw 
mening had gegeven, ging de groep het 
gesprek met elkaar aan. Het goede 
gesprek over dit onderwerp vind ik 
belangrijk: het gaat veel impact hebben 
op ons werk.’ 



ANNEMIEKE 
NIJHOF
Seminar Zoektocht naar Publiek 
Leiderschap, Studio De Loft, 
Amsterdam, 13 april, 16:00 uur
Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares, 
reflecteerde tijdens dit seminar – samen met 
Maarten Camps, voorzitter RvB UWV, Pim van 
Vliet, gemeentesecretaris Leiden, en Mark 
Frequin, buitengewoon adviseur ABD – op het 
onderwerp “de complexe overheid”. Annemieke 
was 14 jaar ABD'er, werkte daarna 14 jaar in de 
private sector en nu bij een kennisinstelling.  
‘De publieke dienst vond ik de moeilijkste omge-
ving. Als DG Water had ik eigenlijk drie banen. 
Regisseur en oplossingenbedenker voor de 
samenleving. Eerste adviseur van de minister, die 
op die plek zat om iets te veranderen. En leiding-
gevende. Op de verhouding tussen die drie banen 
en in de relatie met de minister zit spanning.  
Je moet ervoor zorgen dat je niet te veel wordt 
“opgegeten” door het politieke bedrijf, de 
continuïteit bewaakt en je organisatie niet 
verwaarloost. Wat ik daarvan leerde? Het aller-
belangrijkst is in te zien dat hoewel de politiek 
van het “wat” is, en de ambtenaren van het  
“hoe” zijn, we elkaar vinden in het “waarom”. We 
trekken uiteindelijk allemaal aan dezelfde kant 
van het touw voor een betere samenleving.’
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