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‘Ik vond het werk als raadadviseur fantastisch. Ik kon het 
goed vinden met Balkenende, maar ook toen al voelde ik 
me soms persoonlijk ongemakkelijk over de wijze waarop 
zaken besproken werden in de ministerraad. Dat kabinet 
viel snel en onder leiding van informateur Wijffels kwam er 
een nieuw kabinet van CDA, VVD en ChristenUnie met een 
heel andere grondtoon. Het woord “samen” vormde de kern 
en het was doordesemd van duurzaamheidsdenken. Ik vond 
dat heel inspirerend. Het gevaar leek geweken. Ik vond weer 
alignment. Ik was inmiddels DG Water bij VenW en ging 
volop aan de slag.

‘Toen viel Balkenende IV over de Uruzgan-kwestie in 
 februari 2010. Mijn flow stopte. De PVV klom torenhoog 
in de peilingen. Ik heb geen oordeel over PVV-stemmers, 
wel over het ideaal dat in het PVV-verkiezingsprogramma 
wordt beschreven. Dat is niet mijn land. In combinatie met 
de beginnende crisis ontstond een grimmig sentiment: 
anti-Europees, anti-ambtenaar, anti-islam. Als dit de op-
dracht wordt, kan ik hier nooit aan meewerken, dacht ik.’

Had u niet vaker zaken onder handen waar u het 
niet mee eens was?
‘Jawel, maar dat ging dan niet om dingen die zo es-

sentieel raakten aan hoe ik gebakken ben. Van maart tot 
na de verkiezingen zat ik in spanning. Ik kreeg misschien 
wel een PVV-baas. Toen de PVV de grote winnaar bleek, is 
nog eerst Paars-plus geprobeerd en na de formatieoptie 
met de PVV kwam er in oktober 2010 een  gedoogcoalitie.’ 

Was u opgelucht?
‘Ja en nee. Ik wilde niet weg. Ik had me  vakinhoudelijk 

heel erg gecommitteerd aan de wateragenda die lag te 
 wachten om afgemaakt te worden. Ik heb intern met 
veel mensen mijn twijfels besproken en vervolgens toch 
 besloten te blijven. In april 2011 kwamen toen de voor-
stellen voor  herinrichting van de beleidskern van IenM. 
Het aantal DG’s zou als gevolg van de fusie van Vrom en 
V&W van vijf teruggebracht worden naar drie. Er was een 
nieuwe start.  Ondertussen zat de PVV zelfs in het water-
dossier vanaf de achterbank behoorlijk mee te sturen bij 
 beleidsbeslissingen. Bijvoorbeeld rond het programma 
Ruimte voor de  rivier, dat ook over de natuurwaarde van 
het rivierengebied ging.’

Hoe heeft u de knoop doorgehakt?
‘Dat was op een wandeling naar het Amelander Gat 

op Terschelling, waar ik voelde dat ik vrij wilde zijn, me 
 uitspreken – ik schaamde me dat ik meewerkte aan het 
 beleid van dit kabinet. Ik vond het wél unfair om weg te 
gaan, er waren ook mensen die zich dat niet konden per-
mitteren en ik wilde zeker niet de suggestie wekken dat de 
 blijvers een minder goed moreel kompas hadden. Het was 
echt een  dilemma met ook lelijke kanten. Ik heb het allemaal 
bekeken en ben toch gegaan. Mensen begrepen de  timing 
niet. Als ik echt principiële bezwaren had gehad, was ik wel 
 direct na het aantreden van het gedoogkabinet vertrokken, 
schreef de Volkskrant. Maar er was discontinuïteit, mijn 
functie  eindigde, van mij werd nieuw engagement verwacht 
en juist dat kon ik niet opbrengen.’ • CvdW

Ambtenaren zijn dienstbaar aan democra-
tisch gelegitimeerde bestuurders, maar 
ergens ligt soms een grens. Annemieke 
Nijhof stapte in oktober 2011 op toen 
 electorale turbulentie haar een richting op 

dreef die niet strookte met haar persoonlijke kernwaarden. 

Wat was de aanloop hiertoe?
‘Ik heb altijd slecht tegen onrecht gekund. Als jong 

meisje al was ik me er enorm van bewust dat het uitmaakt 
of je in Baarn geboren bent of in zwart Afrika. Ik droomde er 
in die tijd van om voor SOS-Kinderdorpen te werken en later 
van de flying doctors. Toen ik uiteindelijk chemische techno-
logie ging studeren werd de droom omgezet in de ambitie bij 
te willen dragen aan een schonere en veilige wereld. Ik ging 
na mijn afstuderen bij Tauw werken en stapte later over naar 
de andere kant van de tafel. Ik begon bij OCW en heb nog 
meegeholpen om het Delft-cluster op te zetten. Later werd 
ik hoofd toekomstverkenningen bij Vrom.

‘Ondertussen was ik bevriend geraakt met een Irakese 
vluchteling, een dierenarts die in Bagdad een melkfabriek 

had gehad. Hij had zijn familie achter moeten laten en zat in 
een asielzoekerscentum. Hij kwam mijn leven binnen wan-
delen en is veel bij ons in huis geweest. Doordat ik hem zo 
goed leerde kennen, beleefde ik de vergroving op straat in 
die jaren en in het politieke debat anders. Ik heb het verdriet 
gezien toen mijn vriend na het overdoen van zijn opleiding 
niet aan de slag kwam als dierenarts, terwijl zijn vrouw 
werk vond en zijn kinderen gingen studeren. Als Arabisch 
uitziende man bleek een plek veroveren in een Hollandse 
boerengemeenschap een brug te ver.’

Hoe beïnvloedde dat uw werk?
‘Ik vond het pijnlijk te zien dat onbeschaafdheid het 

 politieke domein binnendrong. Bolkestein was  vooruitziend 

in het agenderen van een thema, maar hij deed dat nog zon-
der bevolkingsgroepen weg te zetten. Toen de PVV opkwam 
heb ik als raadadviseur van Balkenende weleens  zitten 
 janken boven de notulen van de ministerraad die voorbij 
kwamen. Ik dacht: ze hebben geen idee wat het betekent om 
je gezin achter te laten en vervolgens op Al Jazeera de bom-
men op Bagdad te zien vallen. Asielzoekers werden  collectief 
weggezet als gelukszoekers of als  aantallenprobleem. Als 
een individu geen individu meer mag zijn, maar alleen 
op groepskenmerken wordt  beoordeeld, heb ik daar grote 
moeite mee.’

En dat begon te wringen?
‘Uiteindelijk wel. Een bewindspersoon die wordt uitver-

koren voor een politieke rol in de rijksdienst, wordt op het 
departement met gejuich ontvangen. Duizenden medewer-
kers zijn bezig de beleidslijnen die hij uitstippelt mogelijk 
te maken. Hij is compleet afhankelijk van de kwaliteit van 
het werk in de kolommen. Ik vind dat een DG die leiding 
geeft aan deze medewerkers geen sprankje twijfel mag heb-
ben. Die moet 100 procent integer, loyaal en transparant 

kunnen zijn naar de bewindspersoon. Dat wil niet zeggen 
dat je een ja-knikker bent en geen tegenspel levert, een amb-
tenarenapparaat is er ook om de continuïteit te waarborgen.

‘Het Engels heeft twee woorden voor vertrouwen: 
confidence en trust. Vertaald naar de politiek-ambtelijke 
 verhoudingen is confidence van toepassing op het  vertrouwen 
dat een bewindspersoon mag hebben in de competenties 
van zijn ambtenaar. Trust gaat verder. Dat gaat ook over de 
bereidheid mee te werken aan de politieke opdracht. Sta 
jij wel aan mijn kant, is de vraag die daarbij hoort. Trust is 
voor een politicus aan de macht heel belangrijk. Een goede 
 ambtenaar moet daarom niet alleen professionele kwalitei-
ten bezitten, hij moet ook in totale eerlijkheid zijn loyaliteit 
aan de politieke opdracht kunnen betrachten.   

Annemieke Nijhof was DG Water bij IenM. Ze verliet het Rijk uit  principiële 
bezwaren tegen de gedoogpartner van Rutte I. Nu is ze CEO van advies- en 
ingenieursbureau Tauw. Hoe kijkt ze terug op het dilemma van destijds? 

‘Ik schaamde me dat ik meewerkte aan 
het beleid van dit kabinet’
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Het dilemma van Annemieke Nijhof

‘Een DG mag geen 
sprankje twijfel hebben’

Lees een uitgebreide versie van dit interview op 
www.pm.nl/ambtelijkvakmanschap


