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In het Coalitieakkoord is één zin opgenomen over 
de ABD: ABD’ers moeten over meer ‘domeinspe-

cifieke expertise’ beschikken en langer op hun 
functie blijven. Beleidsadviseur bij Bureau ABD 

Caroline Grootscholten legt uit wat dat betekent 
voor de ABD.

Waarom die focus op inhoud en functieduur?
‘Dat is een al langer lopende discussie in Den Haag en 
in de media, en daaraan geven wij ook al langer aan-

dacht. Nu heet het ‘domeinspecifieke expertise’, maar 
dat is nog steeds ambigu. Wat is een domein? Welke 

kennis is specifiek voor een domein? Wat betekent dat 
voor het loopbaanbeleid voor ABD’ers? Wat is een 
betere studie voor een directeur communicatie bij 

JenV: rechten of communicatie? Moet je arts zijn om in 
de VWS-top te werken? Misschien moeten we eerder 

mensen voorbereiden op moeilijk te vervullen functies. 
Of zou het kunnen helpen als we functies bekijken die 
qua inhoud of netwerk op elkaar lijken. Of als we meer 

samenwerken met organisaties buiten het Rijk.’
 

En die roulatiesnelheid?
‘Topambtenaren blijven nu gemiddeld vier jaar en 

negen maanden in één functie werken. Maar we vinden 
nu dat vijf tot zeven jaar de norm zou moeten zijn. 

Daarom gaan bijvoorbeeld de gesprekken met ABD’ers 
tegenwoordig vooral over wat je nodig hebt om je 
werk nog een tijdje goed en met plezier te kunnen 

blijven doen.’

Welke dilemma’s levert dit op?
‘We kunnen mensen natuurlijk niet dwingen om te 
blijven. Ik denk dat millennials sowieso wat minder 
lang in één functie willen blijven werken. Het zal dus 

steeds lastiger worden om mensen langduriger op één 
plek te houden. Ook is functieduur niet het enige 

belangrijke, je wilt als Rijksdienst ook meer diversiteit 
en mensen van buiten de overheid naar binnen halen. 

Daar moet je ook ruimte voor houden.’

DE INSPIRATIE VAN PETROUSCHKA WERTHER 

‘De klimaatopgave is als een escaperoom’
‘Hier ligt een cijferslotje waarvan je een viercijferige code moet kra-
ken. En hier staat een wereldbol. Zouden die iets met elkaar te maken 
kunnen hebben? De klimaatopgave is een wicked puzzel die je 
alleen samen kunt oplossen. Ik gebruik daarvoor vaak de 
metafoor van een escaperoom. Wil je uit de escaperoom 
komen, dan moet je beginnen met elkaar vertellen wat je 
ziet en open zijn over en open staan voor ideeën. Mensen 
zijn vaak wat zwaarmoedig over de klimaatopgave, ik 
probeer het luchtig te maken en heb er een ongebreideld 
vertrouwen in dat we er wel uit komen. Het helpt natuur-
lijk dat ik het altijd leuk gevonden heb om ingewikkelde 
puzzels op te lossen. Ik heb sterke voelsprieten voor ant-
woorden op de vragen wat goede technische oplossingen 
zijn om klimaatproblemen op te lossen en hoe je dat met 
elkaar aanpakt. In mijn achterhoofd ben ik daar eigenlijk 
altijd mee bezig.’

Petrouschka Werther is directeur Duurzame Mobiliteit bij IenW
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En?

Financiën
COEN VAN DE LOUW
functie: programma-
directeur-generaal 
Ketenregie
per: 1 januari 2022
was: kwartiermaker 
programma-directoraat-
generaal Herstel 
Toeslagen bij Financiën

Financiën
FRANK VAN
DIEPENBEEK
functie: programma-
directeur-generaal 
Herstelbeleid
per: 1 januari 2022
was: kwartiermaker 
programma-directoraat-
generaal Herstel 
Toeslagen bij Financiën

OcW
FEITE HOFMAN
functie: directeur-
generaal Hoger 

Onderwijs, Beroeps-
onderwijs, Wetenschap 
en Emancipatie
per: 1 januari 2022
was: directeur Hoger 
Onderwijs en Studie-
financiering, tevens wnd. 
DG bij OCW

inspectie belas-
tingen, tOesla-
gen en dOuane
BART SNELS
functie: inspecteur-
generaal 
per: 1 februari 2022

bZK
YARDENA SHITRIT
functie: consultant 
ABDTOPConsult
per: 1 februari 2022
was: lid raad van bestuur 
Arnold Participaties bv 
a.i.

BZ
MARCEL DE VINK
functie: directeur-
generaal Politieke Zaken
per: 1 augustus 2022
was: plaatsvervangend 
DG Politieke Zaken bij BZ

bZ
JOEP WIJNANDS
functie: ambassadeur in 
Turkije
per: 1 augustus 2022
was: directeur-generaal 
Beleid bij Defensie

naVO
THIJS VAN DER PLAS
functie: permanent 
vertegenwoordiger
per: 1 augustus 2022
was: directeur-generaal 
Politieke Zaken bij BZ 

WISSELINGEN IN DE TMG
Op www.algemenebestuursdienst.nl vind je het overzicht van 
de meest recente benoemingen binnen de ABD.
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Voor: EMA, Domenico Scarlattilaan 
6, Amsterdam

Ton de Boer, voorzitter College ter Beoor-
deling van Geneesmiddelen: ‘Tekst en 
uitleg bij een kunstwerk vind ik altijd wel 
fijn’, zegt Ton, die zich een beetje ingele-
zen heeft in het kunstwerk met de naam 
Pendulum. ‘Ik lees in een museum ook 
graag de kaartjes. Ik merk dat ik het dan 
meer waardeer. Het idee van deze kun-
stenaar is qua vorm de enzymstructuren 
in medicijnen te benaderen. Dat is goed 
getroffen. Wat ik mooi vind, is de balans. 
De voet is smal en de draad waaiert 
breed uit naar boven. Dat past bij het 
werk dat we met EMA doen: bij medica-
tie moeten de gunstige werking en de 
bijwerkingen ook in balans zijn. Verder 
zie ik de transparantie van EMA terug in 
het werk: de spelregels voor de 27 Euro-
pese agentschappen die hier besluiten 
nemen zijn glashelder. Daarnaast is EMA 
heel transparant in zijn communicatie 
naar buiten. Wat ik met kunst heb? Ik 
ben vooral muziekliefhebber en luister 
graag naar klassiek en de Beatles. Maar 
mijn vriendin neemt me regelmatig mee 
op sleeptouw naar een museum.’
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Voor Hans Brug speelde corona de afgelopen twee jaar 
een hoofdrol in zijn functie als directeur-generaal 
RIVM. Ronnie van Diemen die in juni 2020 de overstap 

van Inspecteur Generaal bij de inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd naar directeur-generaal Curatieve Zorg maakte, ervoer 
corona vanuit twee functies. Wat maakte op hen de afgelopen 
twee jaar de meeste indruk? Ronnie: ‘Het mooist van ons 
werk – en misschien wel van het hele leven – is dat een 
nieuwe situatie heel snel went. Hoewel het soms moeilijk 
was om ons als VWS’ers elke keer weer aan te passen aan 
nieuwe vraagstukken, hebben we dat met elkaar steeds 
opnieuw echt goed gedaan. Vooral tijdens de eerste golf 
vroeg dat veel van alle medewerkers.’ Hans: ‘Ik ben bovenal 
supertrots, blij en soms ook verrast hoe we als collega’s bij 
het RIVM, zonder dat we zijn omgevallen, in staat zijn 
geweest ons werk goed te blijven doen. Inclusief al ons niet-
coronawerk voor volksgezondheid, duurzaamheid en veilig-
heid. We zijn van een relatief onbekende organisatie in de 
bossen van Bilthoven uitgegroeid tot een organisatie met 
een naamsbekendheid zoals van Coca Cola en McDonald’s. In 

het begin van de coronacrisis kregen we veel complimenten. 
Maar daarna, zoals te verwachten, ook steeds meer kritiek en 
veel te vaak ook gewoon bagger over ons heen. Ik denk en 
dacht geregeld: hoe lang houden we het nog vol?’ 

Uitdagingen
Ronnie en Hans leggen uit wat voor hen de grootste uitdaging 
was de afgelopen twee jaar. Ronnie: ‘Voor mij draaide het er 
uiteindelijk steeds om of de zorg het nog aankon. Het span-
nende gesprek ging eigenlijk altijd over wat er nodig was om 
de gehele gezondheidszorg draaiende te houden. Daarnaast 
ging het om het duiden van de gebeurtenissen in de zorg en 
zicht geven op alle onderdelen van de zorgketen.’ Hans: 
‘Voor het RIVM was het spannend om gegeven de nog 
beperkte kennis over het virus en al haar aspecten beleid te 
adviseren. Steeds rekening houdend met alle onzekerheden, 
en wetend dat er steeds nieuwe kennis bij zou komen waar-
door we adviezen steeds zouden moeten bijstellen. Dat is 
overigens wel precies waar het RIVM van en voor is: op basis 
van de beste beschikbare kennis adviseren. 

Twee jaar corona

Trots op collega’s
De klok sloeg twee jaar lang corona voor Ronnie van Diemen en Hans Brug.  
Nu is het tijd voor de kop koffie die ze al zo lang samen eens willen drinken. 
Samen blikken ze terug en vooruit.
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Voor mij persoonlijk vond ik de snelheid van opschalingen 
en bijstellingen van het coronavaccinatieprogramma ook 
een echt lastig dilemma. Enerzijds wil je dat het zo snel 
mogelijk gaat om de volksgezondheid te beschermen en te 
bevorderen. Maar tegelijkertijd moest ik uitkijken dat ik mijn 
mensen niet over de kling joeg, waardoor de opschaling juist 
weer zou vertragen. Daarnaast was het moeilijk een goede 
balans te bewaren tussen covid-activiteiten en de andere 
werkzaamheden van het RIVM.’ Ronnie: ‘Corona was soms 
een koekoeksjong dat bijna alle energie dreigde op te slokken. 
Ik merkte dat ik in “mijn brein vol corona” heel bewust 
plekjes vrij moest maken voor andere vraagstukken.’

Sterk specialistische kennis
In het coalitieakkoord staat dat de ABD over meer specialisti-
sche kennis moet beschikken. In het geval van Hans, hij is 
epidemioloog, en, Ronnie, zij is arts en werkte vele jaren als 
kinderarts, betekent hun specialistische kennis dat ze vaak 1-0 
voor staan. Ronnie: ‘Ik spreek de taal van de zorg, heb erva-
ring met de werkwijze en de cultuur. Mijn gesprekspartners 
weten dat. Ik ervaar er dus zeker voordeel van. Maar’, bena-
drukt ze, ‘zonder ambtelijk vakmanschap kan ik mijn werk 
niet doen en het hoge niveau van ambtelijke vakkennis in het 
Rijk is echt uniek.’ Hans beaamt de voordelen, maar zegt ook 
lachend. ‘Ik moet soms de neiging onderdrukken me overal 
mee te bemoeien. Tegelijkertijd ben ik me er heel bewust van 
dat ik zelf niet de cutting edge kennis heb van de dagelijks actieve 
en gespecialiseerde wetenschappers op alle RIVM-terreinen.’

Toekomst
Zoals het er nu naar uitziet zal koekoeksjong corona voorlopig 
veel minder van hun aandacht vragen. Wat betekent dat voor 
hun werk? Ronnie: ‘Om de gezondheidszorg voor iedereen 
toegankelijk te houden moeten we de focus verleggen van 
het verlenen van (medische) zorg naar meer aandacht voor 
gezondheid en kwaliteit van leven. Daarbij gaat het ook om 
de invloed van bijvoorbeeld het armoedevraagstuk, onderwijs-
ongelijkheid en het klimaat. Daar is nu nog te weinig aan-
dacht voor. Die omslag vraagt de komende 10 tot 15 jaar om 
grote veranderingen. Ik heb er veel zin in die veranderingen 
samen met het (zorg)veld en de samenleving in gang te zetten.’ 
Hans: ‘Ik denk dat corona de komende tijd nog heel veel aan-
dacht blijft vragen. Maar hoe dan ook wil ik de komende tijd 
vooral meer ruimte creëren voor het RIVM om weer verder 
vooruit te kijken. Het RIVM heeft de afgelopen jaren alle aan-
dacht moeten besteden aan de urgente vragen van vandaag, 
en heeft weer meer ruimte nodig om zich ook goed voor te 
bereiden op de vragen van morgen en overmorgen. Daarbij 
is, net als bij Ronnie, een integrale aanpak van belang. Om 
verder te komen moeten we onderwerpen als volksgezond-
heid en preventie, de leefomgeving, stikstof, het klimaat, en 
veiligheid niet vooral als deelonderwerpen behandelen. Ze 
zijn met elkaar verknoopt.’

OVV-rapport

Een kwartier voor het interview verscheen 
het eerste deel van het OVV-rapport waarin 
onderzoekers reflecteren op de eerste 
maanden van de crisisaanpak. Hans: ‘Ik vind 
het belangrijk me in zorgvuldige en weten-
schappelijke evaluaties te verantwoorden 
en sta vanzelfsprekend open voor de kritiek. 
Het is belangrijk de lessen uit dit en volgen-
de OVV-rapporten en andere evaluaties te 
gebruiken om de pandemische paraatheid 
en publieke gezondheidszorg in de toe-
komst verder te verbeteren.’ Ronnie is het 
daarmee eens, maar benadrukt dat ze 
moeite heeft met veroordelingen en het 
gebruik van het woord “fouten” in de 
media. ‘Als je bij een beslissing alle overwe-
gingen hebt meegenomen, maar de beslis-
sing pakt niet goed uit heb je het dan fout 
gedaan of het optimaal mogelijke op dat 
moment? Natuurlijk kunnen er dingen 
beter. Het is belangrijk daar open over te zijn 
en vervolgens van te leren.’ 

Hartslag 200
Hoeveel tijd hadden ze eigenlijk zelf voor 
reflectie de afgelopen twee jaar? Ronnie: 
‘Het is echt niet zo dat we continu met een 
hartslag van 200 slagen per minuut rondlie-
pen. In alle fasen zijn we samen met profes-
sionals, toezichthouders en bestuurders, 
van bijvoorbeeld zorginstellingen, continu 
lerend geweest. Niet wetend hoe het over 
drie maanden zou zijn, hebben we met die 
gemeenschappelijke kennis steeds vooruit-
gekeken. Ik ben supertrots op hoe we met 
alle collega’s vervolgens elke keer de goede 
stappen hebben gezet.’ Hans: ‘Bij ons stond 
en staat Jaap van Dissel als directeur van 
ons Centrum Infectieziektenbestrijding 
natuurlijk vooral in het oog van de corona-
storm. Ik kon met iets meer distantie waar 
nodig met Jaap en zijn mensen reflecteren. 
Ik gebruik bij alle belangrijke beslissingen 
mijn drietrapskompas. Draagt een besluit zo 
goed mogelijk bij aan onze inzet voor de 
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid in 
Nederland? Wat betekenen besluiten voor 
het werkgeluk en de veiligheid van 
RIVM’ers? En wat doet het met de reputatie 
van het RIVM? Dat kompas gebruik ik dage-
lijks voor mijn en gezamenlijke reflecties 
binnen het RIVM.‘
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Een interessante overstap uitgelicht. Dit keer 
Dominique Crijns. Was: MT-lid directie Klimaat 

van EZK. Is sinds 1 december raadadviseur Fysiek 
Domein bij het Kabinet Minister-President van AZ. 

Waarom deze overstap? 
‘In de functie van raadsadviseur Fysiek Domein komen 
mijn inhoudelijke werkervaring en mijn interesse voor 

en werkervaring in de politiek bestuurlijke besluit-
vorming samen. Ik hoop op deze plek een bijdrage  

te leveren aan het verder brengen van een aantal  
grote vraagstukken.’ 

Wat heb je met het fysieke domein? 
‘Ik vind het erg interessant om betrokken te zijn bij de 

inrichting van ons land. Die fascinatie zit er al lang in. Ik 
studeerde Cultuurtechniek aan Wageningen University 
& Research. Daarna rolde ik direct het fysieke domein in 

en sindsdien heb ik op verschillende plekken een 
bijdrage geleverd aan de opgaves die er liggen.’ 

Wat doe je als raadsadviseur zoal? 
‘De raadadviseurs ondersteunen de minister-president 
en zijn onder meer verantwoordelijk voor een ordente-
lijk politiek-bestuurlijke besluitvorming. Daarom zijn 
we ook secretaris van de verschillende onderraden, als 

voorbereiding op de besluitvorming in de Ministerraad. 
Eenheid van kabinetsbeleid en uitvoering van het 

coalitie akkoord zijn daarbij erg belang rijk. Op basis 
hiervan en met de voorbereide stukken voor besluitvor-
ming, adviseer ik de minister-president. Met oog voor 
de verschillende belangen en in goede samenwerking 

met alle betrokken departementen.’ 

Wat wordt je zwaarste klus? 
‘Ik denk dat het oplossen van de stikstofproblematiek 

het meest ingewikkeld is. Er zijn veel verschillende 
belangen en sommige zijn lastig verenigbaar. Er is 

sprake van een politiek complex krachtenveld, waarbij 
het van belang is zo neutraal mogelijk te adviseren.’ 

Wat doe je in de vrije tijd? 
‘Ik heb een heel leuk gezin waar ik vaak mee op pad 

ben, een druk sociaal leven en ik klaverjas graag. Ik kan 
alleen niet zo goed tegen mijn verlies. Ik ben fanatiek 
en wil graag winnen. Maar ik speel wel eerlijk. Dat doe 
ik in het professionele leven overigens ook. Ik kan niet 
tegen trucjes en dubbele agenda’s. Maar als je open en 

transparant bent, kun je bij mij een potje breken.’
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Francine L’Ortye | programmadirecteur/kwartier maker Pandemische paraatheid, VWS

‘Ik moest wel weer wennen aan de 
ambtelijke molens’
Twee jaar geleden was ze eindverantwoordelijke 
voor Crisisbeheersing en Infectieziekten. Nu houdt 
ze zich bezig met de midden- en langetermijnvisie 
voor pandemieën, zoals corona. Hoe kijkt Francine 
l’Ortye terug en vooruit na twee jaar corona?

Wat past het best bij je: crisisaanpak of het 
ontwikkelen van een langetermijnvisie?
‘De dynamiek van een crisisorganisatie is hart-
stikke leuk. Je bent hands-on bezig, moet voort-
durend een enorme informatiedichtheid verwer-
ken en snel schakelen. Bovendien maak je heel 
direct maatschappelijke impact. Tegelijkertijd ben 
je heel de tijd met morgen bezig, terwijl ik al snel 
nadacht over hoe het óvermorgen moest. Ik houd 
van reflecteren en lessen formuleren. Het is fijn 
ergens bovenuit te stijgen met rust in het hoofd, 
goed open te kunnen staan voor signalen en de 
blik naar buiten te richten. Mijn grote voordeel in 
mijn huidige werk is de ervaring met beide.’

Hoe was de omschakeling?
‘Ik was van januari tot september 2020 eindver-
antwoordelijk voor crisisbeheersing. Verschillende 
collega’s gingen mee naar mijn nieuwe team 
(Publieke Gezondheid) en het was echt nodig goed 
te landen, verhalen te delen en de heftige periode 
die we hadden doorgemaakt te verwerken. Onder 
hoge druk werken met al die, vaak negatieve, 
media-aandacht doet iets met je. Door echt even 
de tijd te nemen voor verwerking ontstond 
energie voor de toekomst en konden we goed 
bedenken wat we te doen hadden. Zo is ook de 

directie Pandemische paraatheid ontstaan waar-
voor ik nu verantwoordelijk ben. Overigens moest 
ik ook wel weer wennen aan de ambtelijke molens 
– in een crisisorganisatie zit meer flow – en natuur-
lijk aan het thuiswerken.’

Waarop richt de directie Pandemische paraatheid 
zich?
‘Dit voorjaar informeren we de Kamer over onze 
doelen. In grote lijnen willen we ons richten op 
drie doelen. Het versterken van: de publieke 
gezondheid, de opschaalbaarheid van de zorg 
(wat vraagt opschaling van de IC van de keten?)  
en de leveringszekerheid van hulpmiddelen. Daar 
doorheen lopen vier thema’s: regie en sturing, 
informatievoorziening en ict, internationale 
samenwerking en kennis en innovatie.’ 

Wat heeft wat jou betreft prioriteit?
‘Een van de belangrijkste lessen is de noodzaak 
van centrale sturing. Tijdens de coronacrisis 
hebben de GGD’en daarvoor een organisatie 
opgezet die de schakel vormt tussen het ministerie 
en de GGD’en. Het is belangrijk dat die organisatie 
blijft bestaan en in geval van een crisis snel kan 
opschalen. Ook moet die organisatie beschikken 
over verschillende scenario’s die wij daarvoor 
gaan ontwikkelen. Die scenario’s gaan overigens 
verder dan corona, we richten ons ook op de 
komst van andere virussen en kijken breed. 
Misschien zijn de volgende keer bijvoorbeeld geen 
mondkapjes nodig, maar andere hulpmiddelen.’

7abdblad nO.1/2022

te
ks

t T
ru

dy
 va

n D
ijk

 f
o

to
 Ju

rg
en

 H
ui

sk
es

 

Corona
twee jaar 

later



Marcelis Boereboom
SG VWS

8
openhartige 
antwoorden



1.
Hoe was je jeugd?
‘De eerste vijf jaar van mijn leven 
groeide ik op in een viergeneratiegezin. 
We woonden in bij mijn opa en oma en 
mijn overgrootvader, de vader van mijn 
opa, woonde ook bij ons. Ik was enig 
kind, maar had er geen moeite mee om 
met zo veel volwassenen in een huis te 
wonen. Mijn ouders waren ontzettend 
gastvrij en er kwamen altijd veel 
vriendjes over de vloer. Hoewel we in 
een heel klein flatje woonden was 
iedereen welkom. Er zijn er bijvoorbeeld 
heel wat klassenavonden bij ons thuis 
gehouden.’

2.
Wat wilde je als kind graag worden?
‘Treinmachinist. Dat kwam door mijn 
opa die bij de NS werkte en mij op mijn 
vierde mijn eerste treinbaan gaf. Ook 
nam hij me jaarlijks mee naar het 
spoorwegmuseum. Inmiddels deel ik 
de passie voor treinen met mijn eigen 
kleinzoon van negen die elke dinsdag 
bij ons is. Er is niets leuker dan samen 
met de treinbaan in de achtertuin te 
spelen, ook omdat mijn eigen kinderen 
er nooit iets mee hadden. Die baan is 
nu zo’n 50 meter lang en ik ben in 
onderhandeling met mijn vrouw om 
hem uit te breiden.’

3.
Op je elfde was je al behoorlijk 
assertief?
‘Ik kreeg op mijn elfde de diagnose 
diabetes 1, een auto-immuunziekte en 
silent killer die langzaam mijn zicht, 
organen en de werking van mijn benen 
heeft aangetast. In het ziekenhuis ver-
telde de verpleegkundige die insuline 
toediende dat ik “later als ik groot was” 
mezelf mocht prikken. “Mooi niet”, 
dacht ik. “Morgen prik ik zelf” en dat 
doe ik nu inmiddels 51 jaar.’

4.
Je ziekte was een belangrijke drive 
om je in te zetten voor het elektro-
nisch patiëntendossier (EPD), dat 
ooit unaniem werd afgewezen door 
de Eerste Kamer?
‘Van de week kreeg ik nog medicijnen 

via mijn internist die ik van mijn nefro-
loog vanwege mijn nierziekte absoluut 
niet mag. Ik weet dus hoe nuttig het is 
voor patiënten met meervoudige 
ziekte beelden als medische experts 
gegevens zouden delen. Die persoon-
lijke drive zat me destijds in de weg. Ik 
wilde te snel en heb voor te weinig 
draagvlak bij stakeholders gezorgd. Dat 
draagvlak is er nu wel: in het regeer-
akkoord is opgenomen dat er een 
persoonlijke gezondheidsomgeving 
moet komen. Bovendien is er meer 
momentum omdat de wereld digitaler 
is ingesteld. Daar ben ik natuurlijk blij 
mee, want ik vind een EPD nog steeds 
ongelooflijk van belang.’

5.
Wat is het grootste dilemma waar je 
recent voor stond?
‘Zonder meer de toeslagenaffaire: hoe 
kan het dat het zo ver is gekomen en we 
niet in staat waren elkaar te corrigeren? 
Daar heb ik echt slapeloze nachten van. 
Overigens heb ik me er, toen ik zelf bij 
SZW zat, hard voor gemaakt het systeem 
van indirecte financiering – in mijn 
ogen het onzinnig rondpompen van 
geld – af te schaffen.’

6.
Hoe kijk je terug op twee jaar corona?
‘De impact van twee jaar corona op de 
medewerkers van VWS is enorm. De 
maatschappelijke kritiek is heftig en 
raakt mensen persoonlijk. Je moet niet 
onderschatten wat het met mensen 
doet als men je van van alles en nog wat 
beschuldigt. Ik ben erop beducht dat 
deze mensen straks met de kennis van 
nu geëvalueerd worden en sta echt vóór 
ze. We moeten niet vergeten dat deze 
mensen naar eer en geweten in moei-
lijke omstandigheden aan oplossingen 
voor heel Nederland hebben gewerkt. 

Ik ben trots op ze. En niet onbelangrijk: 
alleen mensen die geen verantwoorde-
lijkheid nemen, maken geen fouten. 
Dat laat onverlet dat onze ambtelijke 
professionaliteit vereist dat we ons 
lerend en toetsbaar opstellen. Want als 
we fouten maken moeten we er wel van 
leren.’

7.
Je maakt je ook sterk voor meer 
diversiteit in de top?
‘Ik erger me groen en geel als mensen 
zeggen: “We moeten voor de beste 
kandidaat gaan.” Het zijn altijd mannen 
die dat zeggen waarbij ze uitgaan van 
hun eigen referentiekader. Ik vind het 
belangrijk systematisch te zorgen voor 
meer evenwicht. Dat begint bij het 
opleidingsproces en het aannemen van 
trainees. Maar een sollicitatieprocedure 
zet ik ook gerust stil als de shortlist niet 
in balans is. Vooral als het gaat om 
multi culturaliteit is er nog een wereld 
te winnen.’

8.
Wat zou je nog graag eens doen? 
‘Een treinreis van Vancouver via 
Toronto naar Ottawa dwars door de 
Canadian Rockies, staat nog op mijn 
bucket list. Dat is een van de mooiste 
treinreizen ter wereld. Maar ik kan ook 
goed genieten van de kleine dingen. Ik 
ben echt een familieman: mijn vrouw, 
kinderen en kleinkind zijn voor mij het 
allerbelangrijkst, hoe belangrijk ik 
werk ook vind. Meerdere keren per 
week schuiven ze in diverse samen-
stellingen aan bij het avondeten. Het 
gezinsleven helpt me te ontspannen en 
te relativeren.’

‘Alleen mensen die géén  
verantwoordelijkheid nemen,  
maken geen fouten’
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Na bij het bedrijfsleven, de gemeente en in 
de regio gewerkt te hebben, voelt de stap 
naar het Rijk als een logische. Ergens nieuw 

beginnen geeft een zekere spanning die mij helpt 
het beste uit mezelf te halen. De directie Onder-
nemerschap binnen EZK zet zich in voor een uit-
muntend ondernemers-, vestigings- en 
investerings klimaat. Samen met mijn collega’s ga 
ik me richten op betere regelgeving en start-ups en 
scale-ups. Dat betekent veel contact met onder-
nemers. Daar krijg ik energie van; onder nemers 
denken in kansen en mogelijkheden en zoeken 
naar oplossingen. Zo zit ik ook in elkaar. Daarnaast 
zoek ik altijd de verbinding, vanuit de praktijk en 
vanuit een open communicatie. Het zoeken naar 
oplossingen en het leggen van verbinding zijn 
waarden die ik ook mijn kinderen meegeef.
We staan voor belangrijke uitdagingen: de over-
gangen van een lineaire naar een circulaire econo-
mie en van fossiele naar hernieuwbare energie bij-
voorbeeld. Die transities kun je alleen gezamenlijk 
tot een succes maken; interdepartementaal, met 
ondernemers, overheden en maatschappelijke 
organisaties. Mijn doel is om de wereld een beetje 

beter te maken, de volhoudbaarheid – dat vind ik 
een mooi woord – te vergroten. Hoe kunnen we 
samen leven, zonder onze grondstof- en energie-
bronnen uit te putten en mensen uit te sluiten of 
achter te laten? Dat betekent balans zoeken. 
Ruimhartig zijn, maar ook richting geven en aan-
spreken als het nodig is. Ik moet nog ontdekken 
welke instrumenten daarvoor binnen het Rijk ter 
beschikking staan en hoe we onze krachten 
kunnen combineren met andere partijen, zodat we 
dezelfde kant op werken.
Leren doe ik elke dag en van iedereen – ook over 
hoe ik zaken niet wil aanpakken. Ik leer van 
collega’s, managers en bestuurders en bijvoor-
beeld ook van trainees. Het inspireert me als ik zie 
hoe ze een probleem op een verassende en oncon-
ventionele manier aanpakken. En ik geniet ervan 
als ik hen later bijvoorbeeld als senior projectleider 
terugzie. Als manager, inspirator en coach heb ik 
ruimte nodig, maar ik geef ook ruimte terug. 
Iemand zei ooit: jij bent een trampoline en een 
vangnet tegelijk. Jij probeert mensen hoger te 
laten springen, maar je kunt ook altijd bij jou 
terecht, als je net niet helemaal lekker neerkomt.’ 

‘

‘Ik probeer een 
trampoline en vangnet 

tegelijk te zijn’

ILKNUR DÖNMEZ Was projectmanager MRA agenda 2.0 en 
MRA Investeringsagenda bij de Metropool Regio Amsterdam.  
Is nu MT-lid Ondernemerschap bij EZK.
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Barto Piersma | directeur Nationale Programma’s bij RVO

‘Het thuiswerken was echt niet voor iedereen 
goed te doen’
RVO voert beleid uit voor verschillende ministeries 
– denk aan landbouw-, stikstof- en klimaatbeleid. 
De coronamaatregelen hadden een flinke 
omschakeling tot gevolg. Barto Piersma vertelt 
over de impact hiervan.

Wat was de grootste omslag?
‘Collega’s die normaal gesproken in een zaaltje 
spraken over de aardgasvrije wijk, moesten plot-
seling alles vanuit huis organiseren. Dat viel niet 
mee. Zeker, veel werk kan vanachter de pc, maar 
bij een geslaagde presentatie, inspraakavond of 
goed debat hoort nu eenmaal een aanzienlijk deel 
non-verbale communicatie en die komt online 
niet over. Ik vond het zelf ook een hele omslag om 
vanuit huis te gaan werken. Ik ben bij uitstek 
iemand die werkt met management by walking 
around en dat was opeens niet meer mogelijk. Het 
gesprek naast de koffieautomaat mis ik nog 
steeds, net als spontane acties, zoals taart na een 
geslaagd project. Dat vind ik moeilijk. Overal moet 
je een online afspraak voor maken. Dat werkt 
prima voor een gestructureerd overleg waarbij je 
je punten kunt doornemen, maar voor persoonlijk 
contact is het niet geschikt.’

En je grootste dilemma in coronatijd?
‘Dat zat ‘m in wat ik van mijn medewerkers kon 

vragen. Het thuiswerken was echt niet voor 
iedereen goed te doen. Vooral de jongere, nieuwe 
mensen die kleinbehuisd zijn en toch al last 
hadden van de maatregelen die een sociaal leven 
bemoeilijkten, kon ik het eigenlijk niet aandoen 
om hele weken vanuit huis te laten werken. Daar-
om hebben we afgesproken dat sommige groepen 
toch op kantoor mochten werken. Bijvoorbeeld 
mensen die zich erg eenzaam voelden.’

Wat zijn je leerpunten uit deze twee jaren?
‘We hebben ons gericht op wat wél kon: zo maak-
ten we met de collega’s strandwandelingen en 
stadswandelingen. Het samenwerken met collega’s 
op de ministeries ging ook prima. Veel werk deden 
we superefficiënt en we merkten dat we meer 
konden digitaliseren dan gedacht. Ik leerde zelf 
ook dat er meer vanuit huis kan.’

Hoe bezie jij de komende tijd?
‘We moeten ervoor oppassen dat je bij hybride 
overleggen niet te maken krijgt met eersterangs 
deelnemers op kantoor en tweederangs deel-
nemers thuis. Dat gevaar ligt echt op de loer. En lol 
maken en diepgang aanbrengen in een relatie kan 
alleen als je elkaar in levenden lijve ziet. Daar kijk 
ik naar uit!’
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Open, dicht, open, dicht. Het onderwijs heeft  
nogal wat klappen gehad. Met allerlei gevolgen. 
Wat waren in de afgelopen periode jullie grootste 

dilemma’s? 

Alida (rechts): ‘Het is mijn werk om ook onder 
moeilijke omstandigheden toezicht te houden. 

In dit geval werd de Inspectie geconfronteerd 
met scholen die, terwijl het water hen aan de 
lippen stond, toch probeerden de continuïteit 
van het onderwijs te garanderen. Die mensen 

deden hun best om zo goed 
en zo kwaad als het ging 
het onderwijs te laten 
doorgaan. Ik wilde hen 

niet voor de voeten lopen, maar wél 
zicht houden op hoe het eraan toe gaat 

op scholen. Inspectie is per definitie ingesteld 
op vaste kaders, voorspelbare omstandigheden, 
degelijk, grondig en procesmatig werken. 
Maar er waren zoveel wisselingen in regimes 
dat het ook voor ons improviseren werd. Ik 
vond het ingewikkeld om dat goed te doen.

Ook vond ik het lastig dat ik veel van mijn 
mensen alleen via het beeldscherm heb ont-
moet. Daardoor heb je af en toe het gevoel dat 
je de “onderstroom” van je organisatie niet 
helemaal grijpt. Ik had vaak het idee dat ik het 

beter had kunnen doen. Ik vond het lastig om 
mezelf te “vergeven” dat ik het niet helemaal 
goed kon doen. Ik tennis graag en daarbij geldt 
dat als je op de baan staat met het gevoel dat je 
eigenlijk beter kunt, je “tegen jezelf vecht”. Dat 
leidt meestal juist tot slechter spel. Ik heb dus 
hard gewerkt om me daarin niet te laten mee-
slepen, want dan zou ik geen goede leiding-
gevende zijn.’
Inge: ‘Het dilemma dat ik had was: hoe laat je 
het onderwijs in coronatijd op een kwalitatief 
hoog niveau doorgaan, terwijl je het ook veilig 

houdt? Dat is geen exacte wetenschap en de 
context wisselt steeds. Daarin een goede 

balans vinden, was heel lastig. Ik vond 
de schoolsluiting rond de jaarwisseling 
2020-2021 een heftig besluit. Aan de 
andere kant was ook de heropening 
weer spannend: was het wel veilig 
genoeg?
Het was natuurlijk een unieke situatie. 
In Nederland was het nog nooit voorge-
komen dat scholen moesten sluiten.’

Is de kwaliteit van het onderwijs in 
gevaar geweest?

Inge: ‘Dat is nog niet goed te meten, 
maar duidelijk is dat er leervertragingen 
zijn ontstaan en dat is zorgelijk. De 
vraag is nu hoe we ervoor zorgen dat we 
die achterstand inhalen en de kansen-
ongelijkheid laten afnemen. Daarin zit 
ook het samenspel tussen Inspectie en 
het beleidsdepartement. Het beeld dat 
Alida geeft is cruciaal voor wat ons te 
doen staat.’
Alida: ‘Het korte antwoord op die vraag 
is wat mij betreft: ja. Bijvoorbeeld in het 
vmbo. Dat is een vierjarige opleiding, 
waarvan de leerlingen die nu examen 
gaan doen, de helft van hun opleiding 
in de coronatijd deden. De beperkingen 
hebben zeker invloed gehad op de 
kwali teit en de achterstand is niet 
gemakkelijk in te halen.’

Waar raakt jullie werk elkaar en leverde 
dat wrijving op?

Alida: ‘Inge ontwikkelt het beleid om 
kwaliteit te verbeteren en scholieren 
zoveel mogelijk kansen te bieden. Ik 
houd toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs. Geen van ons beiden trekt 
het in de persoonlijke sfeer als er iets 

‘Juist in coronatijd hebben we  elkaar goed gevonden’

Inge Vossenaar (DG Primair en Voortgezet Onderwijs  
bij OCW) en Alida Oppers (IG van het Onderwijs):

12 abdblad nO.1/2022
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‘Juist in coronatijd hebben we  elkaar goed gevonden’

niet goed gaat. In coronatijd nam Inge 
juist op het moment dat we ons begrip 
voor elkaar dreigden te verliezen, het 
initiatief om een stuurgroep in het 
leven te roepen waarin we elkaar weer 
vonden. Ik was natuurlijk niet altijd 
betrokken bij het beleid. Over sommige 
onderwerpen had ik nog wel even mijn 
zegje willen doen, met alle kennis van-
uit mijn organisatie over hoe het er in 
de praktijk in de klas aan toe gaat.’
Inge: ‘Juist in de coronatijd hebben we 
elkaar heel goed gevonden. Dat wil niet 
zeggen dat er nooit wrijving is. Soms 
gaat ons iets niet snel genoeg, of heeft 
de Inspectie nog onvoldoende tijd of 
mogelijkheid gehad om zich echt een 
beeld te vormen. Het belang van goed 
onderwijs delen we, de accenten ver-
schillen wel eens. Dat heb je met elkaar 
te bespreken en mijn ervaring is dat we 
dat ook doen.’
Alida: ‘Ik ken vanuit mijn eigen tijd bij 
OCW de zenuwachtigheid over sommige 
rapporten van de Onderwijsinspectie. 
Mijn eerste “Staat van het onderwijs”, 
een jaarlijks verschijnende verzameling 
rapporten, was zeer kritisch wat betreft 
taal, rekenen en burgerschap. In het 
politieke spel wordt dat natuurlijk als 
verwijt naar bewindspersonen gebruikt. 
Dat leidt aan de beleidskant tot enige 
onrust; dat spanningsveld is er wel.’

Is er voldoende samenwerking tussen 
beleid en inspectie? Of is het juist goed als 
ze verder van elkaar af staan?

Alida: ‘Wij doen aanbevelingen om de 
kwaliteit te verbeteren en daarom vind 
ik dat je heel goed kunt samenwerken. 
Je werkt immers aan dezelfde doelen. 

Een beleidsmaker en een inspecteur aan het woord over de raak-
vlakken van hun werk en het belang van een goede samenwerking.

beleid in uitvoering

Over onze programmering overleg ik ook 
met Inge: wat zijn nuttige thema’s en 
onderwerpen waarop de Inspectie zich kan 
richten?’
Inge: ‘Je hebt een 
andere rol en verant-
woordelijkheid, 
maar je moet elkaar 
wel begrijpen. Het 
helpt als je elkaars 
werelden kent, daarom 
is het goed dat er mensen 
rouleren tussen departe-
ment en de Inspectie. Daarin 
speelt ook het ABD-stelsel een rol. 
Net als bij het versterken van ambte-
lijk vakmanschap.’

En? Gaan we nu weer “terug naar 
normaal” wat betreft het onderwijs?

Inge: ‘Ik denk dat we ons vooral 
moeten voorbereiden op hoe we 
het onderwijs open kunnen 
houden, ook bij onverhoopte 
nieuwe pandemieën.’
Alida: ‘Tijdens corona zijn veel 
nieuwe ervaringen opgedaan met 
blended learning, en daardoor is 
ook de vakdidactiek veranderd. 
Ik denk dat wat dat betreft de 
pandemie een blessing in disguise 
is. De onderwijsvormen zijn in 
rap tempo veranderd en dat kan 
zich wel eens vertalen in beter 
toegeruste vakdocenten. Er 
bleek opeens veel innovatie 
mogelijk.’
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Sandor Gaastra | DG Klimaat en Energie bij EZK

‘Hoe houd je de boel bij elkaar?’
Bij het DG Klimaat en Energie zijn recent flink wat 
nieuwe mensen komen werken. Een van de 
gevolgen van de coronamaatregelen is dat een 
deel van hen nog nooit het ministerie van binnen 
heeft gezien, vertelt DG Sandor Gaastra.

Wat was de grootste omslag in coronatijd voor jou?
‘Omdat de klimaatopgave zo veelomvattend is, 
zijn er veel partijen bij betrokken. Alleen al bij het 
Klimaat akkoord waren dat er zo’n 150. Die over-
leggen met hen verplaats je niet allemaal zomaar 
even naar MS Teams of Webex. Zeker niet met 
zoveel mensen tegelijk. Desondanks hebben we 
veel voor elkaar gekregen, ook van achter de 
computer. Maar hoe langer het duurt, hoe lastiger 
het wordt. Ik heb gemerkt dat je lang kunt doen 
met je opgebouwde “sociaal kapitaal”. Je kent 
mensen al van eerdere persoonlijke ontmoetingen. 
Naarmate de tijd vordert, brokkelt dat af: mensen 
veranderen van baan en er komen nieuwe mensen 
bij, die je nog helemaal niet kent. Dat maakt het 
extra lastig om online goed samen te werken.’

Wat was je grootste dilemma?
‘Hoe houd je de boel bij elkaar? Op mijn DG 
werken 250 mensen, van wie misschien wel 
tachtig nieuwkomers. Er zijn nu mensen die al 
driekwart jaar in dienst zijn en nog nooit in ons 

gebouw aan de Bezuidenhoutseweg zijn geweest. 
Daardoor heb je toch een minder sterke band met 
je organisatie. Werk speelt zich nu eenmaal niet 
alleen online af; een borrel of een lunch horen er 
ook bij en zorgen voor meer sociale verbinding.’

Wat zijn je leerpunten?
‘Onder andere dat het niet goed voor je is om de 
hele dag naar een scherm te kijken. En ook dat dat 
ik bevoorrecht ben met een rustige thuiswerkplek. 
Dat kan ook heel anders zijn. Ik zag bijvoorbeeld 
collega’s die worstelden met thuiswerken vanwege 
zorgtaken en een onrustige thuissituatie. Dat was 
confronterend. Maar wel goed: ik ben mij nu veel 
bewuster van het belang van een goede werk- 
privébalans.’

Hoe beïnvloedt corona jouw werk de komende tijd?
‘Er is veel werk aan de winkel: een nieuwe Energie- 
en Warmtewet, het langer openhouden van kern-
energiecentrale Borssele en de voorbereiding van 
twee nieuwe kernenergiecentrales, waarvoor een 
aanpassing in de Kernenergiewet nodig is. Een 
gevaar van thuiswerken en straks van hybride 
werken is dat je steeds vaker ook buiten reguliere 
werktijden aan de slag gaat. Ik denk dat iedereen 
zijn grenzen wat bewuster moet gaan bewaken.’
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Een bijzondere klus

‘Het boek is niet mijn favoriete genre 
en ik zou het zelf niet kopen. Wat ik 
vooral onprettig vind in dit manage-
mentboek, is dat er voor allerlei 
gewone woorden nieuwe definities zijn 
geformuleerd. Dat noodzaakt steeds tot 
terugbladeren. Toch heeft de inhoud 
me enigszins aan het denken gezet.
Na de “bonnetjes affaire” is binnen JenV 
veel aandacht besteed aan opgave-
gericht werken. In het boek wordt deze 
term geconcretiseerd. Het betekent 
kortweg dat je een manier van samen-
werking met maatschappelijke partners 

kiest die past bij de opdracht. De ruimte 
om te kiezen is soms begrensd omdat je 
vastzit aan Europese regels of een coali-
tieakkoord. De schrijvers zetten goed 
uiteen dat het niet alleen gaat om 
nieuwe manieren van werken, maar dat 
je tegelijkertijd excellent presteert. 
Voor mij is een goed praktijkvoorbeeld 
van opgavegericht werken de manier 
waarop we gezinnen met kinderen in 
bewaring stellen. Dat gebeurt niet meer 
in een cel, maar in een gesloten, kind-
vriendelijke, gezinsvoorziening in 
Zeist. Daarbij betrokken we organisaties 

Boekrecensie De jacht op publieke waarde*

die principieel tegen bewaring van 
kinderen zijn.
Een ander sterk punt in het boek vind ik 
het pleidooi voor diversiteit, zowel in 
personeelsbestand als in teamsamen-
stelling en leiderschapsstijlen. Een 
opvallend inzicht is dat in het boek 
gemeenten vrijer lijken in het invullen 
van werkwijzen dan wij. Dat zet je aan 
het denken: in hoeverre zijn onze 
structuren een gegeven en waar ligt 
ruimte voor maatwerk?’

‘De uitdaging? Achterhalen waar “de moeite” zit voor stakeholders’

NAAM: Matthijs van den Berg: Programmadirecteur 
Implementatie WUS bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
KLUS: opzet implementatieprogramma Wet Uitbreiding Slacht-
offerrechten VIA: ABD Interim

Bart-Jan ter Heerdt | directeur Migratiebeleid bij JenV

*Auteurs: Roeland Stolk, Henk Wesseling en Pepijn van der Beek.
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Wat was jouw opdracht?
‘In het voorjaar van 2021 is de Wet Uitbreiding Slachtoffer-
rechten (WUS) aangenomen. Deze wet regelt onder meer 
dat ook stieffamilie van slachtoffers spreekrecht heeft tij-
dens de terechtzitting en zorgt ervoor dat verdachten van 
ernstige misdrijven een verschijningsplicht krijgen. 
Slachtoffers in de rechtszaal hoeven hun verhaal daardoor 
niet tegen een lege stoel te houden. De invoering van de 
wet vraagt heel wat van betrokken stakeholders, zoals het 
OM, de rechtspraak, DJI, de politie, Slachtofferhulp 
Nederland en de reclassering. Mijn opdracht was om 
samen met die partners tot een gedragen implementatie-
plan te komen.’

Echt iets voor jou?
‘Ja, want deze opdracht zit op het scharnierpunt tussen 
wet en werkelijkheid. Die vertaalslag zorgt voor grote 
dilemma’s. Als programmadirecteur is de uitdaging om te 
achterhalen waar “de moeite” zit voor de stakeholders en 
hen te helpen die te overbruggen.’

Hoe doe jij dat?
‘Dat begint bij echt weten waar je het over hebt en met  
wie je te maken hebt. Ik heb dan ook veel tijd gestoken  
in persoonlijk kennismaken met betrokkenen en het 
opzoeken van de praktijk. Ik heb bijvoorbeeld een aantal 
zittingen in het Justitieel Complex Schiphol bijgewoond 
om het spreekrecht van nabestaanden van slachtoffers 
van de MH17-ramp te zien en horen. 
Door je te verdiepen in je partners kom je erachter waar de 
zorgen zitten. Voor het OM waren dat bijvoorbeeld zorgen 
over het ict-systeem dat een upgrade krijgt, waardoor de 
implementatie van de WUS in het gedrang komt.’

Je klus zit erop en je gaat de interim-pool verlaten?
‘De vacature directeur Kennis bij de Inspectie van het 
Onderwijs kon ik niet aan me voorbij laten gaan: hierin 
komt zo veel samen wat ik belangrijk en leuk vind. Boven-
dien wil ik na drie interim-opdrachten ook wel weer eens 
echt onderdeel van een organisatie zijn en me breder met 
onderwerpen bezighouden.’
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‘Toen ik voor het eerst over het KP hoorde, dacht ik 
direct: “Twee jaar intensief aan de slag met andere 
kandidaten die op verschillende plekken met dezelfde 
problemen te maken hebben? Dat wil ik!” Toen mijn 
algemeen directeur Berry Roks me voordroeg, zei ik dus 
direct ja’, aldus Nes Barkey Wolf, directeur MKB bij de 
Belastingdienst. ‘Extra interessant is dat er niet alleen 
kandidaten binnen de rijksoverheid meedoen, er doet 
bijvoorbeeld ook iemand mee die in een ziekenhuis 
werkt. Tijdens de online kick-off sessie hebben we elkaar 
voor het eerst “gezien”. Maar we kenden elkaar al een 

beetje doordat we allemaal een filmpje van onszelf 
hebben gemaakt en dat hebben gedeeld in de Whatsapp-
groep. Hoewel de kick-off online was, voelde het heel 
intiem. Na een warm welkomstwoord van Marjolein 
Voslamber vertelden twee oud-kandidaten heel enthou-
siast over hoeveel je leert tijdens het KP en hoe leuk het 
is. Daarna hebben we met z’n 24-en geproost op 2022. 
We hadden een klein flesje champagne thuisgestuurd 
gekregen, maar vanwege dry january was mijn flûte gevuld 
met gemberthee. Dat maakte het er overigens niet 
minder gezellig op.’
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