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Tjerk Opmeer, directeur Internationale programma’s bij 
RVO, won in november 2022 de eerste Bold Champion 

Award voor zijn inzet voor gendergelijkheid. 

De Bold Champion Award? Vertel?
‘Veuve Clicquot reikt al veertig jaar de Bold Woman Award uit aan 

vrouwelijke ondernemers, ook bekend als de ‘Zakenvrouw van 
het jaar’. Dit jaar is daar ook in Nederland een ereprijs bij gekomen 
– de Bold Champion Award – bestemd voor een man die zich inzet 
voor vrouwelijk ondernemerschap en gendergelijkheid. De prijs, 

een verzilverde champagnefles, krijgt een plekje in de RVO- 
vitrinekast.’

Hoe zet jij je in voor gendergelijkheid?
‘Tijdens mijn vorige baan bij BZ merkten we dat er onder vrouwen 
niet zoveel animo was om mee te gaan op handelsmissie. Ik ben 
toen een programma gestart om te achterhalen wat daarvoor de 
reden was en wat we hieraan konden doen. Dat programma is in 

opdracht van BZ bij RVO voortgezet. Wat de redenen zijn? Ze 
willen niet zo lang weg zijn van huis – vanwege de zorgtaken die 
ze thuis vaak ook hebben – en geven de voorkeur aan een meer 
praktisch programma: minder kennismaken, meer doen in een 

praktische setting. Ook is er een drempel als er geen andere 
vrouwen meegaan. We werken daarom aan een andere invulling 
van de missies, inclusief vrouwelijke rolmodellen, en organiseren 

bijeenkomsten om zakenvrouwen met elkaar in contact te brengen.’

Waar komt jouw drive vandaan?
‘Mijn moeder was altijd erg bezig met vrouwenemancipatie. Mede 

dankzij haar was vrouwengeschiedenis bijvoorbeeld in 1990 en 
1991 een examenonderwerp bij het centraal eindexamen. Thuis 
was het ook heel normaal dat iedereen bijdroeg aan het huis-
houden. Mijn eigen zoons zijn het ook gewend, zij zijn bij wijze  

van spreken verbaasd als mijn vrouw kookt.’

Heb je nog tips voor mannelijke ABD-collega’s?
‘Laten we beginnen bij de sollicitatieprocedures. Bij sommige 

ministeries is de bestuursraad of het bredere management 
immers nog steeds niet divers genoeg. Stap één is je bewust zijn 
van je eigen vooroordelen: je wil geen kopie van je zelf. Zorg er 

daarnaast voor dat de selectiecommissie divers is. En laat 
vrouwelijke collega’s meelezen met de vacatureteksten. Zo toets 

je of zij zich in de vacature herkennen.’  

TMG-BENOEMINGEN
Het overzicht van de meest recente benoemingen binnen  

de ABD vind je op www.algemenebestuursdienst.nl.

DE INSPIRATIE VAN JORIS GROEN 

‘Wij moeten de bal in één keer 
zien te raken’
‘Ik begon op mijn zevende en heb vervolgens 
jarenlang fanatiek gevoetbald. Ik zie veel 
parallellen tussen het spel en mijn huidige werk 
als raadsadviseur bij AZ. Zo gaat het in beide 
gevallen om een team effort waarbij het belangrijk 
is dat de juiste spelers op de juiste positie spelen 
en dat iedereen meedoet. Daarnaast moet je bij 
AZ zorgen dat je de balbaan goed inschat, de bal 
krijgt, het overzicht houdt en dan de bal in één 
keer raakt. Wij hebben als kleine organisatie 
onder de ministerraad “de bal” net zoals in het 
voetbal niet zo lang in bezit. Het is vooral onze 
taak een dossier op juiste plek te krijgen en soms 
aan het eind van het spel nog een goede voorzet 
of een beslissend tikje te geven. Of ik nu nog 
voetbal? Ik ben inmiddels 38 jaar, dan ben je in 
het voetbal een oude man. Ik val nog wel eens in 
mijn oude team in en trap af en toe een balletje 
op vakantie met mijn kinderen. Al hebben die 
meer interesse in hockey en paardrijden.’ 

Joris Groen is raadadviseur Staatsrecht en 
Binnenlands Bestuur bij AZ
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En?

bZK
ARNE VAN HOUT
functie: directeur-generaal Openbaar 
Bestuur en Democratische Rechtsstaat
per: 1 december 2022
was: gemeentesecretaris/algemeen 
directeur gemeente Nijmegen

Planbureau voor de 
leefomgeving
MARKO HEKKERT
functie: directeur
per: 1 januari 2023
was: hoogleraar Dynamics of 
Innovation Systems aan het 
Copernicus Institute of Sustainable 
Development van de Universiteit 
Utrecht

bZK
ERIK JAN VAN KEMPEN
functie: consultant ABDTOPConsult
per: 10 oktober 2022
was: programma-dg Omgevingswet 
bij BZK

Jenv
ANNET BERTRAM
functie: directeur-generaal Migratie
per: 1 januari 2023
was: dg Vastgoed en Bedrijfsvoering 
Rijk, tevens dg Rijksvastgoedbedrijf  
bij BZK
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Kunstwerk: Zien, Noor Stenfert Kroese. Platanenhof, het plein voor de ingang van Financiën, Den Haag

Han van Gelder, plv. SG, bij FIN: ‘Dankzij 
de inzet van onze kunstcommissie was 
Noor Stenfert Kroese afgelopen mei 
artist in residence bij ons ministerie. Voor 
het project ZIEN, waarvoor ze volledige 
artistieke vrijheid kreeg, liet ze een 
robotarm portretten etsen van voorbij-
gangers, bezoekers en medewerkers 
van ons ministerie, in spiegels. Die 

spiegels bracht ze vervolgens samen in 
dit kunstwerk. Ik word elke keer weer 
blij als ik het werk zie. Enerzijds omdat 
het er telkens weer anders uitziet: het 
staat buiten en als het licht verandert 
heeft dat direct effect. Anderzijds, 
omdat ik vind dat ze ons ontwikkel-
thema “verbinden met de omgeving”, 
zo mooi vertaald heeft. Het is wat dat 

betreft elke dag opnieuw een mooie 
reminder voor wie we hier aan het werk 
zijn: bedrijven en de burger. Met welke 
kunstvorm ik zelf het meest heb? Ik 
houd van moderne vormen van klas-
siek theater, zoals Shakespeare en 
Tsjechov en ga graag naar klassieke 
concerten. Met name Mahler is een 
favoriet.’ 
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Agressie tegen ambtenaren

‘Ik weet waar jij woont!’

Ongeveer een derde van de ambtenaren heeft het afgelopen jaar te maken 
gehad met agressie of geweld, zo blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 
2022. Met als tragisch dieptepunt het recente overlijden van een DJI-collega 

na een ernstig steekincident. De laatste twee jaar is sprake van een forse 
toename, zowel van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten. Wat doet 

dat met je en hoe maak je als publiek leider medewerkers weerbaar?
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Lees verder →

Plezier terugvinden
‘Al onze inspecteurs volgen een weerbaarheidstraining voor
dat ze aan hun baan beginnen. En zij zijn nooit alleen aan het 
werk, maar minstens met z’n tweeën. Daarnaast hebben we 
een opvangteam om meteen na een incident het gesprek aan 
te gaan met onze inspecteurs. We gaan waar nodig een 
gesprek aan of schrijven een brief aan de veroorzaker waarin 
we aangeven dat we dergelijk gedrag niet accepteren. Ook 
doen we aangifte bij de politie van zo’n incident. Onze mensen 
voelen zich na een incident soms langere tijd onprettig en 
onveilig. Het is aan ons als leiders om dat serieus te nemen 
en medewerkers proberen weer het vertrouwen en werk
plezier terug te laten vinden. Want we moeten ongehinderd 
onze publieke taak kunnen uitvoeren!’

De agressie die wij tegenkomen komt veelal voort uit 
multiproblematiek’, zegt Henk Viersen, afdelings
manager vergunningverlening en handhaving bij 

RVO. ‘Een voorbeeld? De veehouder die in de clinch ligt met 
de overheid over zijn fosfaatrechten, in financiële nood zit en 
zijn dieren verwaarloost. Aan ons dan de taak om boetes uit 
te delen of de dieren in bewaring te nemen en soms zelfs de 
gehele bedrijfsvoering over te nemen. Binnen RVO worden 
we wel eens geconfronteerd met agressief gedrag tijdens een 
hoorzitting hier op kantoor. We zorgen er dan bijvoorbeeld 
voor dat er een beveiliger in de buurt is voor een veilig 
gevoel.’

Mensen beschermen
‘Vanzelfsprekend trainen wij onze mensen in weerbaarheid 
en werken we met strikte protocollen. We hebben bijvoor

‘

Henk Viersen (RVO)

‘Ik zoek doorlopend naar de beste manier 
om mijn mensen te beschermen’

Minjon van Heijningen (Arbeidsinspectie)

‘Je hoeft het niet eens te zijn met 
wat wij doen, maar je kunt je wél 
fatsoenlijk gedragen’

Helaas worden veel van onze inspecteurs regelmatig 
tijdens hun werk geconfronteerd met agressie en 
zelfs geweld, vertelt Minjon van Heijningen, Vak

groephoofd Arbeidsinspectie. Dat varieert van schelden en 
bedreigingen tot en met fysiek geweld. De teammanagers 
zijn de eerst aangewezenen om onze inspecteurs hierin bij te 
staan. Daarnaast dienen bedrijven die zich onheus bejegend 
voelen weleens klachten tegen onze inspecteurs in. Die 
klachten neem ik in behandeling maar eerlijk gezegd zijn ze 
regelmatig doorspekt met onfatsoenlijk taalgebruik en dis
kwalificatie van onze medewerkers. Dat dóet mij iets. Ik zeg 
altijd: “je hoeft het niet eens te zijn met wat wij doen, maar  
je kunt je wél fatsoenlijk gedragen”. Een klacht die op die 
manier is geformuleerd, heeft weinig kans van slagen.’

‘
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→

Incidenten met agressie komen gelukkig bij 
ons niet vaak voor’, vertelt Joël Schoneveld, 
plaatsvervangend directeur Asiel en Bescher

ming bij de IND. ‘Als het gebeurt, is dat meestal  
op een van onze drie aanmeldcentra. De asiel
procedure trekt helaas ook mensen aan die van 
tevoren best weten dat ze geen kans maken op 
asiel, en misbruik maken van de voorzieningen 
die de Nederlandse overheid biedt. Een aantal van 
die mensen wordt weleens agressief tijdens een 
gehoor. Soms gaat dat er stevig aan toe. We doen 
dan melding bij de politie, maar die kan er niet 
altijd meteen iets aan doen. Wel kunnen wij een 
cooling downmaatregel toepassen: zo’n overlast
gever gaat dan naar de handhaving en toezicht
locatie in Hoogeveen.’

Ter Apel
‘In Ter Apel is zoals bekend een heel hoge instroom 
en veel te weinig doorstroom. Daar is onlangs een 
vechtpartij geweest in onze wachtruimte. Het ging 
om jongens uit veilige landen in NoordAfrika.  
We zijn er erg van geschrokken. Onze betrokken 
medewerkers reageren verschillend op zulke inci
denten. De een wil voorlopig geen gehoren meer 
afnemen en de ander voelt zich niet bedreigd en 

‘ heeft eerder medelijden met de overlastgevers. 
Overigens gaan de meeste gehoren er kalm aan 
toe; onze medewerkers zijn heel goed getraind in 
weerbaarheid en gesprekstechnieken, begrijpen 
de kwetsbare positie van de geïnterviewden en 
kunnen de dingen goed uitleggen.’

Korte lontjes
‘Als leidinggevende houdt het mij bezig of we als 
uitvoeringsorganisaties stevig genoeg benadruk
ken dat het zo echt niet langer kan met de asiel
instroom; of vooral het gebrek aan doorstroom. 
De lontjes worden korter bij onze medewerkers en 
dat is slecht voor de werksfeer. Ik heb zelf onlangs 
in Ter Apel ervaren hoe het is als er honderd man 
tegen een hek aanduwen waar jij doorheen moet. 
Ik heb er moeite mee dat we in Nederland dit 
probleem niet opgelost krijgen. Ik moet ervoor 
zorgen dat mijn medewerkers hun werk goed 
kunnen doen, maar hoe lang houden ze dit nog 
vol? Dat vind ik een grote zorg, want bij het COA 
zie je al een hoog ziekteverzuim.’

Joël Schoneveld (IND)

‘Soms gaat het er bij een 
gehoor stevig aan toe’

beeld een agressieprotocol en ook een zelfmoordprotocol. 
Want soms loopt de nood zo hoog op dat mensen naar 
vreselijke middelen grijpen. Tegelijkertijd ben ik er vooral 
voor mijn eigen mensen natuurlijk. Onze handhavers kunnen 
wel tegen een stootje, maar de een kan een incident sneller 
naast zich neerleggen dan de ander. Nog onlangs kreeg een 
van mijn mensen te horen “ik weet waar jij woont” en dan 
gaan natuurlijk alle alarmbellen af. We doen dan aangifte of 
een melding bij de politie en in dit geval werd ook de burge
meester geïnformeerd en de wijkagent.
Ik zoek doorlopend naar de beste manier om mijn mensen te 
beschermen. En altijd stel ik me de vraag: heb ik het incident 
serieus genoeg genomen? Heb ik alles gedaan wat in mijn 
macht lag? Ik denk dat een oplossing ligt in vroegtijdiger 
signaleren en wegnemen van de multiproblematiek. Dan 
kun je nare situaties voorkomen.’
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Waarom spreekt deze baan je zo aan? 
‘Criminele netwerken in Nederland werkten liefst 
onzichtbaar. Het ging ze alleen om geld. Steeds meer 
treden ze nu naar buiten en laten ze hun macht zien. 
Dat gaat gepaard met intimidatie en veel geweld. In 
landen als Colombia en Mexico is die ontwikkeling 
volledig uit de hand gelopen. Zo ver is het hier 
gelukkig niet. Maar we moeten alle wettelijke 
middelen benutten om dat te voorkomen. Daar zet  
ik me graag voor in.’ 

Welke opgave ligt er op je bordje?
‘De opbouwfase van het samenwerkingsverband NSOC, 
uitgevoerd door het Multidisciplinair Interventie 
Team, is net achter de rug. Alle betrokken diensten 
hebben zich verbonden aan een nieuw gezamenlijke 
actieplan. Nu moeten we snel zichtbare resultaten 
laten zien, en samen nieuwe interventies bedenken 

om criminele structuren en hun verdienmodellen te 
verstoren. Dat vergt intensieve samenwerking en het 
levert meer aanhoudingen en grote inbeslagnames op. 
Bovendien, door effectiever datadeling, doorgronden 
we de criminele systemen beter.’ 

Waarom ben jij de juiste man voor deze functie?
‘Ik werkte een groot deel van mijn loopbaan bij de 
Nederlandse politie, met name aan de bestrijding van 
zware, georganiseerde criminaliteit. Ik weet daardoor 
veel over criminele processen, de inhoud en operatio
nele kant van het werk, inclusief de internationale 
aspecten ervan. Ik heb bovendien een groot en stevig 
netwerk opgebouwd onder de samenwerkende 
diensten. Daarnaast ben ik iemand die voor zijn 
mensen gaat staan, als een soort hitteschild. Dat is 
nodig want in dit werk kan de druk flink oplopen.’ 

Een interessante overstap 
uitgelicht. Dit keer Joost van 
Slobbe. Was: Hoofd Opsporing 
van de Nederlandse Arbeids-
inspectie bij SZW. Is sinds 
26 september de eerste direc-
teur van de Nationale Samen-
werking tegen Ondermijnende 
Criminaliteit (samenwer-
kingsverband Belastingdienst, 
politie, Douane, FIOD, Open-
baar Ministerie, Koninklijke 
Marechaussee en operationele 
delen van Defensie).
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Er valt bijna niet op te bouwen tegen de bevolkings
groei. Momenteel is er een tekort van 3,2 procent aan 
woningen. Tot en met 2030 staat daarom de bouw van 

900.000 woningen op de planning van de directie Woning
bouw, waarvan twee derde betaalbare huur en koopwoningen 
moet zijn. Marja Appelman, directeur Woningbouw: ‘Die 
opgave raakt op Defensie na alle ministeries, want het gaat 

bijvoorbeeld ook om goede infra, voldoende woningen voor 
ouderen, starters, statushouders en om energie en groen.’ 
Met al die departementen is er dan ook hechte samenwerking. 
Zo werkte de directie van Marja onlangs nauw samen met de 
directie van Suzan Orlebeke, VWSmanager directie Lang
durige zorg, aan nieuwe afspraken over ouderenwoningen. 
Deze vormen een derde van de woningopgave. Suzan: ‘Het 
aantal ouderen stijgt sterk en ouderen wonen langer thuis, 
dus moeten er voldoende geschikte woningen voor hen zijn. 
Dat stimuleert bovendien de doorstroom in de woningmarkt. 
Als ouderen verhuizen naar een geschikte woning komen er 
meer eengezinswoningen vrij. In het programma Wonen en 
zorg voor ouderen is daarom vastgelegd 170.000 nultreden
woningen, 80.000 geclusterde woningen (hofjes met extra 
gemeenschappelijke ruimtes) en 40.000 verpleegzorgplekken 
(woningen met extra aanpassingen) te bouwen.’

GESCHEIDEN WERELDEN
Over dit programma, dat vrijdag 18 november door de 
minister raad werd aangenomen, vond de afgelopen maanden 
veel overleg plaats tussen de directies van Marja en Suzan en 
met stakeholders zoals Bouwend Nederland. Marja legt uit 
waarom: ‘BZK en VWS zijn op het gebied van beleid twee 
totaal gescheiden werelden en we hebben veel moeten leren. 
Zo is de financiering anders ingericht. Bij woningbouw richt 
het beleid zich op huishoudens (bv huurtoeslag) en op de 
realisatie van woningbouwprojecten. Bij zorg richt het beleid 
zich op zorginstellingen en individuele cliënten. Om wonen 
en zorg voor ouderen beter te organiseren moesten we die 
twee systeemwerelden op elkaar laten aansluiten.’ Suzan: 
‘We hebben bijvoorbeeld veel tijd gestoken in het begrijpen 
van elkaars taal.’ Marja: ‘Het was niet bepaald appeltje eitje, 
want er was veel jargon. Bij ons was er bijvoorbeeld onduide
lijkheid over verpleegzorgplekken. Wat zijn die precies en 
hoeveel zijn er nodig? Naar die aantallen hebben we extern 
onderzoek laten doen.’

STIKSTOF
Net als voor andere ministeries is de stikstofproblematiek 
een sterk complicerende factor voor de directie Woningbouw. 
Marja: ‘De woningbouw en de stikstofcrisis strijden om 
voorrang. Voor ons als ambtenaren gaat het om de vraag hoe 
die twee publieke belangen – woningtekort en natuur – zich 
tot elkaar verhouden en wat mogelijk is binnen de juridische 
kaders. Dat betekent samen puzzelen onder grote tijdsdruk 
en met grote belangen.’ Vera Pieterman, directeur (en plv. DG) 

Marja Appelman

Belangen verenigen binnen één overheid

‘ Wij ABD’ers moeten het perspectief schetsen, zodat alle 
betrokkenen hun werk goed kunnen doen’

Het woningbouwbeleid van BZK raakt 
vrijwel alle ministeries. Bijvoorbeeld VWS 
als het gaat om woningen voor ouderen. 
Voor het stikstofbeleid van LNV geldt 
hetzelfde, ook dat raakt alle ministeries  
en dus ook het woningbeleid. Marja 
Appelman, Suzan Orlebeke en Vera 
Pieterman leggen uit hoe zij hierin samen-
werken en wat daarbij dilemma’s zijn.
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Landelijk Gebied en Stikstof bij LNV: ‘Zo is er bijvoorbeeld 
een snelheidsverlaging ingevoerd waardoor we tot 19.00 uur 
maximaal 100km/uur rijden. De stikstofruimte die vrijkwam 
is onder meer uitgegeven aan woningbouw, waardoor 34.000 
woningen vergund konden worden. Over de consequenties 
van het vervallen van de bouwvrijstelling is nu veel overleg, 
ook met de directie van Marja. Het vervallen van die vrijstel
ling betekent overigens niet dat Marja niet verder kan, maar 
wel dat ze vertraging oploopt.’ Marja: ‘Die woningen gaan er 
komen voor 2030, maar langzamer dan we wilden. En het 
gaat meer geld kosten.’ Die kosten zitten vooral in het 
inschakelen van experts die een voortoets moeten doen op 
de stikstofuitstoot, en in de controle daarvan. Op langere 
termijn is Marja positief: ‘De stikstofuitstoot van woning
bouw is laag en wordt steeds lager doordat we van het gas 
afgaan en doordat de bouw steeds meer met elektrisch 
materieel wordt gedaan. Desondanks is stikstof voor mij echt 
het meest lastige dossier waarmee ik te maken heb.’ 

ONZICHTBAAR 
Vera beaamt de complexiteit: ‘Wat we niet moeten vergeten 
is dat het stikstofvraagstuk om veel meer gaat dan om uit
stootvermindering en de verdeling van stikstofruimte. Zo 
lang de natuur verslechtert, is er niets te verdelen. Dat is een 

probleem dat we met elkaar moeten oplossen.’ Suzan valt bij: 
‘Wat het moeilijk maakt, is dat schade aan natuur niet altijd 
zichtbaar is. Dat maakt het stikstofprobleem een recept voor 
wantrouwen tegen de overheid.’ Marja: ‘Het is inderdaad 
vaak bijna niet uitlegbaar aan burgers, bedrijven en belangen
organisaties. En de gevolgen zijn groot. Als het gaat om 
woningbouw is er zo’n enorme maatschappelijk nood. Ieder
een kent wel iemand waarvan het leven praktisch stil staat, 
omdat er geen woning voor hem of haar beschikbaar is. Dat 
geeft mensen veel stress en heeft invloed op de gezondheid.’

SPIEGEL
Hoe we hieruit gaan komen? Marja: ‘Wat ons als ABD’ers 
bindt is het langetermijnperspectief dat we moeten schetsen 
voor de stakeholders en de samenwerking met hen. Als wij 
geen perspectief schetsen, kunnen zij hun werk niet goed 
doen.’ Vera’s werk draait volledig om de samenwerking met 
stakeholders binnen en buiten het rijk. ‘Het moeilijke in 
deze crisis is dat de oplossing voor de ene partij, vaak door 
een andere partij moet worden gegeven. Het platform Duur
zaam evenwicht helpt daar enorm bij. Dit is een initiatief van 
Bouwend Nederland, VNO NCW, Natuurmonumenten, 
Natuur & Milieu en LTO Nederland. Zij sloten het Versnellings
akkoord om uit de stik stofimpasse te komen, en toen zijn we 
met hen gaan samenwerken. Dat deden we vanuit het idee: 
jullie zijn “een goede vriendengroep” en zo’n “vrienden
groep” heeft onze directie ook met de departementen.  
Het platform helpt ons betere beslissingen te nemen.’
Marja beaamt dit belang: ‘Bij ons gezamenlijke aanpak rond 
woningen voor ouderen merkten we ook dat onze stake
holders in de zorg en woningbouw elkaar goed weten te 
vinden en hebben we de verbinding gezocht. Ze zijn onze luis 
in de pels en houden ons een spiegel voor: dat hebben we 
echt nodig!’

Suzan Orlebeke

Vera Pieterman

Belangen verenigen binnen één overheid

‘ Wij ABD’ers moeten het perspectief schetsen, zodat alle 
betrokkenen hun werk goed kunnen doen’
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Feite Hofman
DG Hoger Onderwijs, Beroeps-

onderwijs, Wetenschap en 
Emancipatie bij OCW

8
openhartige 
antwoorden



1.
Wat kreeg je van huis uit mee?
‘Mijn vader was dominee en ving buiten
landse studenten op. Dat waren studen
ten uit Azië en Afrika die, vanwege het 
(veranderde) regime in hun eigen land, 
moesten vluchten. Mijn vader hielp 
hen om in Nederland een nieuw 
bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld 
door het regelen van onderdak. Hij 
hield kantoor vanuit huis in Amstel
veen, en privé en werk liepen door 
elkaar heen. Zo aten de buitenlandse 
studenten vaak met ons aan tafel mee. 
Mijn broer, zus en ik kregen daar 
natuurlijk het een en ander van mee. 
Dat je er moet zijn voor anderen en dat 
het belangrijk is om open te staan voor 
mensen uit andere culturen, bijvoor
beeld. Al heb ik me er als kind ook wel 
tegen afgezet dat mijn vader zo enorm 
op ging in zijn werk. Hij vormde daarin 
een tweeeenheid met mijn moeder die 
op de achtergrond zijn werk mogelijk 
maakte. Inmiddels betrap ik mij erop 
dat ik ook wel heel erg opga in mijn 
werk. Maar ten opzichte van mijn ouders 
neem ik meer ruimte om van “wereldse” 
zaken te genieten, zoals lekker eten, 
concertbezoek en mooie reizen.’ 

2.
Het belang van kansengelijkheid 
kreeg je al jong mee. Hoe zorg je daar-
voor in de teams die onder jouw 
hoede vallen?
‘Met die kansengelijkheid lijkt het bij 
OCW op het eerste oog best goed te 
gaan. De diversiteit in medewerkers 
qua leeftijd, man/vrouwverdeling, 
culturele achtergrond en seksuele 
oriën tatie gaat gestaag de goede kant 
op. Tegelijkertijd moet je je er bewust 
van zijn dat er altijd blinde vlekken zijn. 
Vorig jaar is intern onderzocht of mede
werkers zich thuis voelen bij OCW. 
Daaruit bleek dat veel medewerkers 
voelen dat er toch een bepaalde onuit
gesproken norm is waaraan ze moeten 
voldoen. Het is ingewikkeld om precies 
de vinger te leggen op waaraan dat ligt 
en wat je daaraan kunt doen. Het heeft 
in elk geval te maken met oprechte 
interesse hebben in elkaar en in de 
verschillen in bijvoorbeeld geloof en 
overtuigingen. Nieuwsgierigheid en 
openstaan voor anderen probeer ik de 

mensen in mijn teams sindsdien nog 
meer mee te geven.’ 

3.
Wat was de afgelopen twee jaar voor 
jou het meest lastige dilemma?
‘Met stip op één staat alle beleidsadvi
sering rond covid, door anderen al 
“sturen in de mist” genoemd. In mijn 
geval was het grootste dilemma het wel 
of niet sluiten van de roc’s, hogescholen 
en universiteiten. Dat waren beslissin
gen met ongekende consequenties en 
onder extreme tijdsdruk. Daarnaast 
kwam bij mij, net als bij andere ABD
collega’s, de toeslagenaffaire keihard 
binnen.’

4.
Waarom kwam de toeslagenaffaire zo 
hard bij je binnen?
‘Naast het enorme leed voor de betrok
kenen, ging het om de vraag: Is het 
mogelijk dat ook mijn DG onbedoeld 
beleid maakt waarbij individuele men
sen zo in de knel komen? En het ant
woord was niet volledig “nee”. De vraag 
hoe beleid in de praktijk uitpakt voor 
individuele studenten is sindsdien nóg 
belangrijker geworden. De knelpunten 
waarmee studenten worstelen moeten 
bij ons op het bureau komen, zodat we 
beter beleid kunnen maken. De banden 
met DUO hebben we dan ook verder 
aangehaald, omdat de collega’s daar de 
signalen als eersten binnenkrijgen.’

5.
Sinds je eigen afstuderen bekleedde 
je dik tien functies bij de rijksoverheid. 
Ben je snel verveeld? 
‘Ik ben erg nieuwsgierig van aard. 
Vooral in mijn eerste banen ben ik snel 
geswitcht. Als ik dacht “dit onderwerp 
snap ik”, vond ik het tijd voor iets 

nieuws. In mijn laatste banen blijf ik 
langer zitten. Als je op dit niveau na 
3,5 jaar alweer vertrekt, blijf je te kort.’

6.
Trok het bedrijfsleven nooit?
‘Ik ben nog nooit uitgekeken geraakt 
bij de overheid. Ik heb veel plezier in de 
complexe afwegingen waar wij dagelijks 
mee te maken hebben en de politieke 
en maatschappelijke druk om oplos
singen te vinden. Ik gedij bovendien 
goed in een werkomgeving waarin het 
om inhoud en samenwerking gaat. In 
een enorm commerciële omgeving zou 
ik mij minder thuis voelen.’

7.
Wie of wat is je belangrijkste 
inspiratie bron?
‘Dat zijn mijn twee dochters. Ze stude
ren allebei psychobiologie aan de UvA, 
een soort neurowetenschappen. Ik zie 
ze als mijn belangrijkste adviseurs. 
Laatst belden ze me en zetten ze me 
direct op de speaker, omdat een mede
student wilde weten hoe het zat met de 
rente op de studielening. Ze houden 
me scherp en hebben me ook doen 
inzien hoe zwaar de coronaperiode 
voor studenten was, zeker ten tijde van 
de avondklok. Studentenwelzijn vond 
ik eerder altijd een beetje een luxe
probleem, maar daar denk ik nu echt 
anders over. Veel studenten hebben last 
van prestatiedruk en depressiviteit en 
ook het drugsgebruik is toegenomen, 
voor veel studenten is dat een escape. 
Dat zijn serieuze problemen.’

8.
Hoe ontspan jij om alle ballen goed 
in de lucht te kunnen houden?
‘Sinds covid wandel ik veel en elke vrij
dag tennis ik met vrienden die ik ken 
van het schoolplein, uit de tijd dat mijn 
kinderen naar de basisschool gingen. 
Daarna drinken we een biertje: een 
fijne start van het weekend. En op zater
dagochtend ga ik graag met mijn vrouw 
Noortje de stad in, in Leiden. Dan lopen 
we langs vaste kramen op de markt en 
drinken we ergens lekkere koffie. Het is 
inmiddels een vast ritueel.’ 

‘Mijn dochters 
houden  

me scherp’
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In jullie werk ontmoeten jullie elkaar ‘op de Noordzee’. 
Welke uitdagingen komen jullie daarin tegen?

Mariëlle: ‘De realisatie van windopzee is een 
enorme opgave. In het ambitieniveau is een grote 
sprong gemaakt: aanvankelijk was het doel om in 
2030 11 Gigawatt aan windopzee te hebben, 
inmiddels praten we over 21 Gigawatt in datzelfde 
jaar, en het kabinet heeft een ambitie gesteld van 
50 Gigawatt in 2040 en 70 Gigawatt in 2050. Dat 
geeft spanning: de marktsector moet dat kunnen 
realiseren, er moet infrastructuur komen, de 
ruimtelijke ordening moet bepaald zijn, en het 
gesprek dat ik met Jan als “beheerder van de 
Noordzee” heb gaat over de vraag of de Noordzee 
dat allemaal nog wel aan kan? Want we merken 
dat het gaat knellen.’

Jan: ‘We hebben op de Noordzee te maken 
met ecologie, ruimtelijke vraagstukken, lei
dingen, scheepvaartroutes, visserij, toegan
kelijkheid van onze zeehavens en 

kustbescherming. En even ter vergelijk: 
dezelfde hoeveelheid windturbines die in de afge
lopen tien jaar is gebouwd, moet nu per jaar door 
de markt sector worden neergezet. De grootste uit
daging momenteel ligt op het vlak van de ecolo
gie. Want de nieuwe EUverordening 
Natuurherstel stelt voor om niet alleen de ecologie 
– denk aan de vogelstand – op peil te houden, 
maar zelfs te verbeteren. Ook daarop moeten we 
een antwoord vinden. De doelen voor duurzame 
energie zijn belangrijk voor het klimaat, maar de 
doelstellingen voor ecologie zijn dat óók.’

Hoe werken jullie hierin samen?

Mariëlle: ‘We werken eigenlijk pas sinds afgelopen 
zomer samen, toen ik vanuit EZK verantwoordelijk 

werd voor het onderdeel windopzee binnen 
EZK. We spreken elkaar eens per maand en 

als het nodig is vaker.’

Jan: ‘We vinden het beiden belangrijk 
om de lijnen kort te houden. Je wilt 
mogelijke problemen tijdig onder
vangen. Daarbij passen we ook innova
tieve werkwijzen toe: zo ontwikkelen 
we het project “StartStop”, waarbij de 
rotatiesnelheid van windturbines wordt 
aangepast tijdens de vogeltrek. Zo voor
komen we zoveel mogelijk vogelslacht
offers met zo min mogelijk verlies van 
energieproductie.’

Mariëlle: ‘EZK is verantwoordelijk voor 
de inpassingsplannen en de kavel
besluiten, en RWS is onze belangrijkste 
adviseur daarin en de opdrachtnemer 
van uitvoeringstaken. Maar ik ben niet 
de enige die bij Jan aanklopt. Verschil
lende departementen maken beleid dat 
gevolgen heeft voor de Noordzee. Dat 
komt allemaal samen bij Jan. Ik vind 
het belangrijk dat we ons departemen
tale beleid onderling goed afstemmen. 
Anders wordt het voor Jan wel erg lastig 
om al die verschillende beleidsdoelen 
met elkaar te verenigen. Ik daag hem 
dus uit om ons als beleidsmakers een 
spiegel voor te houden en de dilemma’s 
te schetsen. We kunnen niet verwachten 
dat wij vanuit allerlei hoeken de doel
stellingen verhogen en erop hopen dat 
RWS het allemaal wel aan elkaar lijmt.’

Jan: ‘Ik heb zelf ook jarenlang aan de 
beleidskant gewerkt, bij IenW, en snap 
dus de neiging om vooruit te kijken en 
ambities te formuleren. Als uitvoerder 
word je veel directer geconfronteerd 
met wat dat allemaal in de praktijk 
betekent. Gecoördineerd opdracht
geverschap is dus belangrijk. Dat 
gebeurt nu in het Interdepartementale 

‘Je mag er niet vanuit gaan dat de uitvoering alle beleidsdoelen wel aan elkaar lijmt’

Mariëlle Hetem, manager directie Realisatie Energietransitie 
(EZK) en Jan Busstra, afdelingshoofd Netwerk Ontwikkeling 
en Visie (RWS Zee en Delta).
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‘Je mag er niet vanuit gaan dat de uitvoering alle beleidsdoelen wel aan elkaar lijmt’

Directeuren Overleg Noordzee (IDON), 
dat de ontwikkeling van beleid coördi
neert. Doordat beleid en uitvoering 
hierin samenwerken zijn we steeds 
beter in staat om de gevolgen van voor
genomen beleid van tevoren in beeld te 
krijgen en met elkaar te verbinden, 
zodat het ook uitvoerbaar is.’

Hebben jullie daarover weleens 
onenigheid?

Jan: ‘Nauwelijks. Eigenlijk zijn we 
gezegend met de urgentie van het 
vraagstuk. Dus meestal worden we het 
snel eens. Ik denk dat vooral het vraag
stuk om ecologische doelen en duur
zame energiedoelen in evenwicht te 
houden een moeilijk op te lossen pro
bleem wordt. Daar wordt een politieke 
keuze noodzakelijk.’

Mariëlle: ‘RWS heeft in windopzee en 
alles wat daarbij komt kijken niet alleen 
toetsende rol, maar ook een adviserende 
rol. Volgens mij is dat een belangrijke 
reden waarom het tussen ons nooit 
botst. Ik heb bewondering voor hoe zij 
die combinatie vormgeven en in balans 
houden. Zij maken helder waar we 
moeten kiezen. De spanning neemt 
zeker toe, dus ik denk dat het goed is als 
in de komende maanden de benodigde 
politieke keuzes gemaakt gaan worden.’

Gaat de tijd dringen?

Mariëlle: ‘Op een gegeven moment 
moet je door met de kennis die je op 
dat moment hebt. We doen veel onder
zoek naar de impact van windenergie 
op de Noordzee, investeren ook in 

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

beleid in uitvoering

natuurontwikkeling op de Noordzee en geven 
natuurontwikkeling mee in de tender van het 
nieuwe windpark Hollandse Kust West. De ambi
tieuze doelstelling voor windopzee vereist een 
strak tempo in de besluitvorming terwijl diep
gaander ecologisch onderzoek veel tijd vergt. 
Het natuurherstel zie je pas na een tijdje, 
maar daarop zullen we moeten vertrouwen 
want we hebben de tijd niet om te wachten. 
De vraag is dus 
of we door 
durven 
gaan met 
windop
zee, ook al weet je dat de 
natuurontwikkeling daar pas na enige jaren 
zichtbaar wordt. Dat is een politieke vraag die 
we samen voorleggen.’ 

Jan: ‘Het kabinet heeft de start van een 
partiële herziening van het Programma 
Noordzee aangekondigd voor begin 2023, om 
op tijd aan te kunnen wijzen waar er windpar
ken kunnen komen. Je moet je bedenken dat 
als je vandaag besluit om een windpark te bou
wen, het pas over een jaar of acht, negen opera
tioneel is. Dus ja, de tijd gaat dringen.’

Mariëlle: ‘Wij moeten als overheid een voorspel
baar tempo aangeven om de marktpartijen zoveel 
mogelijk zekerheid te bieden. Alleen dan kan 
windopzee het succes worden dat we ervan ver
wachten. Momenteel heeft Nederland nog een 
goede en voorspelbare planning. Dat moeten we 
vooral vasthouden, zodat bouwers liever op onze 
Noordzee aan de slag gaan dan in andere delen 
van de wereld.’
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Toen ik werd benaderd voor deze functie 
moest ik zelf ook eerst even opzoeken wat 
een intendant doet. In mijn nieuwe functie 

ben ik primair verantwoordelijk voor de paleizen: 
van beheer tot onderhoud en renovaties. Het 
neusje van de zalm op cultuurhistorisch gebied. 
Daarnaast mag ik een bijdrage leveren aan het 
verder ontwikkelen van de dienst. Daarbij gaat het 
onder meer om verzakelijking, en zorgen voor 
meer ruimte voor de professional en voor gezonde 
en fitte medewerkers. Ik werk hier nu vier weken 
en het leukst vind ik de variatie. Het ene moment 
bespreek ik een politiek/bestuurlijke kwestie met 
een lid van de hofhouding en het andere moment 
heb ik een bespreking met een hovenier. Bij JenV 
was de verbinding met de dagelijkse praktijk veel 
minder groot. Wat ik meeneem is mijn ervaring en 
netwerk bij het Rijksvastgoedbedrijf, waar ik ook 
in verschillende functies werkte. Ik heb daarnaast 
veel ervaring met verandermanagement. Bij JenV 
begeleidde ik de verandering van directie Huis-

vesting van een projectorganisatie naar een 
concern directie Huisvesting & Facilities. Er was door 
miscommunicatie veel ruis en chagrijn, bovendien 
zagen veel mensen het nut van veranderen niet zo 
in omdat ze al jaren geprezen werden voor hun 
goede werk. Bij de start stond ik dus al 1-0 achter. 
Gelukkig kreeg ik de tijd om de organisatie mee te 
krijgen. Knippen, scheren en klaar, is niets voor 
mij. Ik vind het belangrijk mensen te verbinden 
door te luisteren, gesprekken te voeren en mensen 
te laten meedenken. Natuurlijk dacht ik wel eens 
“wáár ben ik aan begonnen”, maar door vasthou-
dend en betrouwbaar te zijn is het wel gelukt. En 
achteraf gaf het veel voldoening. Mijn huidige 
team, zo’n 20 mensen, heeft in het algemeen een 
lange staat van dienst en het vakmanschap is 
groot. De kans bestaat dus best dat er hier ook 
mensen zijn die het nut van veranderen in eerste 
instantie niet zo inzien. Mijn ervaring zal me dus 
ook hier van pas komen. Ik heb er zin in.’ 

‘

‘Ik vind het 
belangrijk 
mensen te 
verbinden’

ROGER PAAS Was directeur Huisvesting en Facilities bij JenV. Hij is 
nu Intendant der Koninklijke Paleizen bij de Dienst Koninklijk Huis.

14 abdblad no.4/2022

te
ks

t T
ru

dy
 va

n D
ijk

  
fo

to
 Ju

rg
en

 H
ui

sk
es

 

lo
o

pb
aa

no
nt

w
ik

ke
li

ng

Het Rijk
UIT



NAAM: Bart Zijlstra, interimmanager Beleid DJI KLUS: invullen 
beleidsfunctie en verbetering samenwerking stakeholders  
VIA: ABDinterim

Wat is jouw opdracht?
‘Ik heb er eigenlijk twee. Als tijdelijk afdelingshoofd van 
de afdeling Beleid van DJI geef ik leiding aan een team van 
dertig mensen. Daarnaast is aan mij gevraagd meer 
samenhang te brengen in het beleid en de wisselwerking 
tussen mijn afdeling, JenV en de penitentiaire inrichtingen. 
Er komt veel op de uitvoering af. Denk aan de nieuwe uit
dagingen die de zware criminaliteit met zich meebrengt. 
Of aan de grote groep gedetineerden die kampt met 
complexe problematiek wat de reintegratie na detentie 
bemoeilijkt. Tegelijkertijd is het niet altijd duidelijk wie 
waarvoor verantwoordelijk is en signalen uit de praktijk 
worden onvoldoende gehoord. Dat moet veranderen: de 
“pendel” tussen beleid en uitvoering moet zodanig 
functioneren dat het personeel in de inrichtingen goed  
en veilig hun werk kan doen.’

Waar sta je nu met de verbeteropdracht?
‘Ik heb inmiddels duidelijk in kaart wie de spelers zijn. 
Volgende stap is om hen in sessies bij elkaar te zetten – 
bring the whole system in the room – en met elkaar te bepalen 
wat de prioriteiten zijn en afspraken te maken over rollen 

‘Dit is niet in een paar maanden gebeurd’
en verantwoordelijkheden. Met elkaar moeten we bepalen 
wat nodig is om goed in te spelen op de uit dagingen waar
voor DJI staat. Dat is niet in een paar maanden gebeurd. 
Door mensen echt mee te nemen en dit samen te doen, is 
het effect straks groter.’

Heb je iets nieuws over jezelf geleerd?
‘Bij mijn vorige interimopdracht hield ik me bezig met de 
ontwikkeling van het expertisecentrum Interlandelijke 
Adoptie. Daarbij was het heel concreet voor wie je het uit
eindelijk doet. Die vraag staat hier natuurlijk ook centraal, 
maar is door “de leemlaag van beleid” in de praktijk soms 
wat minder zichtbaar. Ik denk dat ik de blik van buiten naar 
binnen weet te brengen en de focus kan houden op de 
vraag of we de goede dingen goed doen.’

Hoe bevalt de combi van opdrachten?
‘De variëteit is leuk en de combinatie heeft zo zijn voor
delen. Doordat ik ook manager ben, is het makkelijker om 
mensen mee te nemen in de veranderopgave. Ik hoop een 
vuurtje aan te steken en iets in beweging te brengen waar
mee DJI straks verder kan.’

Interesse?  
Alle lezingen binnen 
de leerlijn Ethiek zijn 
ook los van elkaar  
te volgen. De eerst-
volgende vindt 
plaats op 19 januari 
2023 en gaat over 
Macht en tegen-
macht (spreker 
Oscar David) 

Jeroen Weijers | Afdelingshoofd BDO en LRP Particulieren bij de Belastingdienst

‘Door de Toeslagenaffaire staan we er als Belasting
dienst niet best voor als het gaat om het vertrouwen 
in de overheid. We werken er hard aan daarin  
verandering te brengen, en proberen onszelf een 
spiegel voor te houden door bijvoorbeeld de inzet 
van moreel beraad en dialoogsessies over casuïs
tiek rond ethisch gevoelige kwesties. Het gaat er 
daarbij om de verschillende gezichtspunten – van 
burgers, ondernemers, intermediairs en de 
Belasting dienst – boven tafel te krijgen, zodat we 
binnen onze organisatie minder eendimensionaal 
handelen. De leerlijn Ethiek en Integriteit helpt 
me daarbij. Leren van anderen vind ik daarbij het 
meest interessant. Bovendien helpt het me kritisch 
naar mezelf en mijn eigen, soms impliciete, 
gezichts punten, te kijken. Dat is nodig om 

vervolgens mijn unit verder te kunnen helpen. 
Daarbij gaat het niet alleen om grotere kwesties, 
maar juist ook om de kwesties die in het hier en  
nu spelen. Hoe we als unit omgaan met een koers
verandering binnen de organisatie of met een 
conflict, bijvoorbeeld. 
Ik heb inmiddels twee bijeenkomsten binnen de 
leergang bijgewoond. De combinatie van inspire
rende sprekers en vervolgens met peers verder 
praten spreekt me erg aan. Er doen zo’n 60 deel
nemers mee vanuit alle denkbare domeinen bij de 
overheid, inclusief collega’s die over grote dossiers 
gaan, zoals stikstof, wonen en corona. Heel 
interessant en leuk dus om op deze manier 
“gevoed” te worden.’
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TEKST Trudy van Dijk

Leerlijn Ethiek 
en integriteit Lezen, 

 leren & 
luisteren

Een bijzondere klus



THEODOR KOCKELKOREN
Werkbezoek gedupeerden Groningen, onderweg, 5 december

‘Zitten ze wel te wachten op een of andere pief uit Den Haag? Dat was 
een van de gedachten die door mijn hoofd schoot voor mijn 
eerste bezoek aan de gedupeerden van de aardbevingen in 
Groningen. Daarbij speelt mee dat ik van mezelf vooral een 
probleemoplosser ben, maar als toezichthouder alleen 
indirect invloed kan hebben op hun persoonlijke situaties. 
Inmiddels weet ik dat de gedupeerde bewoners in Groningen 
het enorm waarderen dat ze gehoord worden en dat Staats
toezicht op de Mijnen hun verhalen een zichtbare rol geeft 
in adviezen aan de minister en in de Tweede Kamer. Ik vind 
het enorm belangrijk voor de ontwikkeling van beleid om 
de gedupeerden een gezicht te geven en te laten zien dat de 

gevolgen van de aardbevingen een stuk verder gaan dan de 
schade aan een huis. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel 
en de stress die ze nu hebben en om inzicht in hoe zij naar 
het schadeherstel en versterking kijken.’ Bijzonder is dat 
verschillende Groningers Theodor onlangs nomineerden 
voor de verkiezing Overheidsmanager van het jaar. ‘Ik heb daar 
wel een dubbel gevoel bij. Het is ongemakkelijk genomi
neerd te worden voor een prijs door mensen die zelf nog 
steeds in de ellende zitten. Tegelijkertijd ben ik er trots op 
dat wij burgers onderdeel van het toezicht weten te maken. 
De nominatie is een bevestiging dat we op de goede weg 
zitten.’
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