
D
e scheidend SG van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken 
(door de ambtenaren van het 
departement aangeduid met 
het eerbiedige ‘S’) maakt op het 

eerste gezicht een beheerste en zakelijke 
indruk. Door de kieren van het zakelijke 
voorkomen, bubbelt echter de vrolijk-
heid en levenslust. Renée Jones-Bos heeft 
lol in haar werk, zelfs als ze moet interen 
op haar nachtrust. Op de ochtend van 
het interview gaat ze rechtstreeks uit het 

vliegtuig aan het werk. Moeheid is voor 
haar een gepasseerd station. Ze heeft een 
knop omgezet en heeft besloten dat ze 
het niet erg meer vindt. ‘Ik ben een keer 
voor anderhalve dag naar San Francisco 
gevlogen. Dan ben je zo totaal uit je 
ritme…. Ik heb niet eens meer de moeite 
genomen om dag en nacht aan te passen.’  
Hoe ze dat volhoudt? ‘Het heeft deels te 
maken met geestelijke resilience. Met veer-
kracht. In de diplomatieke dienst is het 
belangrijk dat je je snel kunt aanpassen. 

Onder leiding van secretaris-generaal Renée Jones-Bos van 
Buitenlandse Zaken kreeg de moderne diplomatie haar uitein-
delijke vorm. Hybride en vooral flexibel, met als kernwoor-
den: vertegenwoordigen, onderhandelen en verbinden. Als 
ambassadeur in Moskou mag Jones-Bos deze zelf in de praktijk 
brengen. ‘Een klein land kan in diplomatieke zin behoorlijke 
invloed uitoefenen in de wereld.’

Tekst Hester Jansen
Beeld Buitenlandse Zaken

Terug de  
bühne op!
Scheidend SG Renée Jones-Bos  
gaat ‘invloed uitoefenen’ in Moskou 
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Dat geldt ook voor onze posten. Er kunnen dingen 
gebeuren, aanslagen bijvoorbeeld, dan moet je als 
diplomaat veerkracht en energie hebben om daar 
snel op te kunnen reageren. Bovendien moet je 
je steeds nieuwe talen en culturen eigen kunnen 
maken.’
Die veerkracht had Jones-Bos niet van nature. Ze 
lacht: ‘Nee, ik was een traag en sloom kind. Ach, het 
is natuurlijk een kwestie van nature en nurture. Ik zal 
er wel aanleg voor gehad hebben, maar daarnaast 
leer je het ook door het gewoon te doen. De loop-
baandienst bij BZ dwingt je om je telkens weer een 
ander onderwerp eigen te maken, om snel op veran-
derende omstandigheden in te spelen. In Den Haag 
ken je iedereen. Dan kom je ineens in Washington, 
Moskou of Beijing en dan ken je helemaal 
niemand. Dat netwerk moet je telkens van nul weer 
opbouwen.’

Rechtvaardiger wereld
Onder leiding van Jones-Bos heeft het ambtelijk 
apparaat zich ontwikkeld tot een ‘flexibele netwerk-
organisatie’. Dat was een opdracht die voortkwam 
uit het regeerakkoord in 2012. ‘We hebben positieve 
voorbeelden gezien in de afgelopen jaren. Bij de 
migratiecrisis hadden we heel snel een interdepar-
tementaal team ter plekke. Hetzelfde geldt voor de 
Ebola-uitbraak in West-Afrika. We bewegen ons van 
crisis naar crisis.’ 
Aan deze omslag kwamen geen consultants te 
pas. ‘We hebben het echt samen gedaan. Het SG/
DG-beraad vormde zélf het veranderteam. Bij elke 
stap was de ambtelijke directie betrokken.’ De bezui-
nigingsdoelstelling die ook gerealiseerd moesten 
worden zag Jones-Bos vooral als een uitdaging: 
‘Het dwingt je om na te denken hoe je het werk zo 
efficiënt mogelijk kunt inrichten. Natuurlijk, je kunt 

daar wel bozig over doen. Maar de laatste tijd 
krijg ik vooral veel positieve verhalen terug 
van de posten over de veranderingen.’
In 2012 is het ministerie ook begonnen met het 
formuleren van een missie. Jones-Bos: ‘BZ wil 
Nederland veiliger en welvarender maken. We 
komen op voor burgers in het buitenland en 
we werken samen met partners aan een recht-
vaardiger wereld. Onder dat laatste wordt 
ontwikkelingssamenwerking en mensenrech-
tenbeleid verstaan.’ 
Verder kreeg de modernisering van de diplo-
matie zijn uiteindelijke vorm. ‘De kernwoor-
den zijn vertegenwoordigen, onderhandelen 
en verbinden.’ De moderne diplomatie noemt 
ze ook wel ‘hybride’, dat wil zeggen: contacten 
die diplomaten tegenwoordig onderhou-
den zijn niet alleen van staat tot staat. Het 
werkveld is breder: diplomaten moeten zich 
ook tot andere groepen verhouden dan de 
overheid alleen.’
Flexibel, hybride, het past helemaal in de 
eenentwintigste eeuw. Maar zo’n netwerk-
organisatie blijkt volgens Jones-Bos een stuk 
lastiger aan te sturen dan het ouderwet-
se, hiërarchische BZ. ‘Een netwerk heeft per 
definitie geen leider,’ legt ze uit. ‘Je moet wel 
steeds blijven kijken of je uit je netwerk haalt 
wat je eruit wilt halen. Een leidinggeven-
de wordt meer een meewerkend voorman. 
Maar je kunt doelstellingen best hanteer-
baar maken: in het jaarplan van de post in 
München kun je formuleren dat er meer 
Nederlandse mkb’ers ondersteuning moeten 
krijgen. Om dat te bereiken breng je vervol-
gens het netwerk in stelling.’

Russisch verhaal
Binnenkort wordt Jones-Bos Chef de Poste 
(ambassadeur) in Moskou. De relatie tussen 
Nederland en Rusland is sinds het ‘vriend-
schapsjaar’ 2013 aardig bekoeld. Een mooie 
uitdaging voor de scheidend SG, wier motto 
‘hoe moeilijker, hoe leuker’ lijkt te zijn. Maar 
Moskou is nog altijd geen hardship post. Jones-
Bos: ‘Nee hoor, dat zijn posten als Zuid-Sudan, 
Afghanistan of Irak.’
De naam ‘Jones’ suggereert een link met het 
Angelsaksische. En inderdaad, de nieuwe 
ambassadeur is getrouwd met een Brit en voelt 

‘Dan kom je 
in Moskou of 
Beijing en ken 
je helemaal 
niemand’
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zich daarom extra betrokken bij de relatie tussen 
Groot-Brittannië en het ‘vaste land’. ‘De Brexit heeft 
me behoorlijk geraakt,’ bekent ze. ‘Het land is zo 
verdeeld. Nu het net iets rustiger op het Europese 
front is, zal het departement zich met de gevolgen 
van de Brexit moeten bezig houden.’ 
Volgens Jones-Bos kan een klein land in diploma-
tieke zin behoorlijke invloed uitoefenen in de 
wereld. ‘Het is wel een voorwaarde dat je je doel 
heel goed definieert. En soms moeten ambassa-
deurs meer op de voorgrond treden, een actievere 
rol in het buitenland spelen. Bijvoorbeeld bij een 

gevoelig onderwerp zoals TTIP (het 
Trans-Atlantisch Vrijhandels- en 
Investeringsverdrag tussen Europa 
en de Verenigde Staten). We zullen 
daarbij ook aan het publiek beter 
duidelijk moeten maken wat we 
daarmee willen bereiken. Waarom 
TTIP voor ons een belangrijke stap 
voorwaarts is.’ 
Is dat een rol die haar persoonlijk ligt, 
de barricade op gaan, het publiek 
overtuigen? Na een kleine aarzeling: 
‘Ja hoor. In mijn periode als ambassa-
deur in Washington moest ik voort-
durend op de bühne staan, interviews 
geven, het verhaal van de Amerikaans-
Nederlandse relatie vertellen: over 
de sterke bilaterale verhouding en 
de samenwerking op het gebied 
van veiligheid, internationaal recht, 
energie, klimaat en waterbeleid.’ Het 
Russische verhaal zal ongetwijfeld iets 
anders klinken, maar aan de overtui-
gingskracht van Renée Jones-Bos zal 
het niet liggen. n

‘Hardship posts?  
Dat zijn posten 
als Zuid-Sudan, 
Afghanistan of Irak’

Renée 
Jones-Bos 
(1952) was de laatste 
vijf jaar secretaris-gene-
raal van het ministerie 
van Buitenlandse 
Zaken. Van 2008 
tot 2012 werkte ze 
als ambassadeur 
voor Nederland in de 
Verenigde Staten. 
Jones-Bos spreekt 
zes talen: Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, 
Italiaans en Russisch.
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