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De Verenigde Naties geeft en neemt elk jaar de gelegenheid om 
als internationale gemeenschap te reflecteren op de kwaliteit van 
de publieke dienst. Een gewoonte en gelegenheid die ik van harte 
ondersteun. Daarmee wordt immers het belang van de publieke 
dienst voor de gehele internationale gemeenschap nog eens 
onderstreept.
Naar mijn overtuiging is de kwaliteit van de publieke dienst essen-
tieel voor het economische en sociale welzijn van een land. Een 
publieke dienst staat of valt met de kwaliteit van de mensen die er 
werken, van de wendbaarheid van de organisaties die de publieke 
dienst vormen en van hoe de publieke dienst om weet te gaan met de 
hedendaagse, technologische ontwikkelingen. 
Voor burgers zijn de mogelijkheden van digitalisering eindeloos, 
en komt digitalisering ook ten goede aan de transparantie van het 
handelen van de overheid. Dit laatste heeft directe invloed op het 
vertrouwen dat burgers in de overheid hebben.
De kwaliteit van de publieke dienst in Nederland is hoog, en daar 
ben ik  - als secretaris-generaal van het ministerie dat zich inzet voor 
een goed en slagvaardig openbaar bestuur - heel trots op. 
Met dezelfde kracht als we deze goede uitgangspositie hebben 
opgebouwd, werken we nu ook aan het onderhoud en het uitbouwen ervan. Want een 
goede overheid is geen rustig bezit. 
We willen graag leren van andere landen over de kansen die er liggen om onze publieke 
dienst te blijven verbeteren. Tegelijkertijd willen we ook graag met anderen delen wat 
we hebben bereikt, welke dilemma’s we het hoofd hebben geboden en tegen welke 
dilemma’s we nog altijd aanlopen. 
We zijn dan ook erg verheugd dat Nederland als gastheer mag optreden van de twee-
daagse conferentie de UN Public Service Day 2017 (UN PSD). Dat deze conferentie wordt 
overgehouden, dat bestuurders, politici en ambtenaren van over de hele wereld samen 
praten over publieke dienstverlening is al winst. 
Nu reikt de ambitie echter ook verder: bestuurders, politici en ambtenaren informeren, 
maar vooral ook inspireren om innovaties toe te passen in hun overheidsorganisaties, 
zodat de dienstverlening beter wordt en maatschappelijke doelen worden bereikt. 
 
Ik hoop u allen volgend jaar te mogen ontmoeten tijdens de UN PSD in Nederland.

Richard van Zwol
Secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VOORWOORD
Kwaliteit van de 
publieke dienst

Wilt u een (proef)abonnement?  
Stuur een e-mail naar info@publiekdenken.nl.

EEN ABONNEMENT OP PUBLIEK DENKEN KOST € 49 EURO PER JAAR
(exclusief 6 procent btw)

NIEUWSGIERIGHEID
U wilt weten waar uw collega’s 

in het publiek domein mee bezig 
zijn, welke ervaringen ze opdoen 
en hoe zij hun ambt uitoefenen.

Drie redenen om een abonnement te nemen op Publiek Denken

VERANTWOORDELIJKHEID
U wilt een actieve bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van het 
ambtelijk vakmanschap in de 

maatschappij van vandaag.

PERSOONLIJKHEID
U bent de topambtenaar 

of bestuurder voor 
wie dit blad op het lijf 

geschreven is.

321

Publiek Denken, het platform voor de publieke 
professional, prikkelt lezers om de eigen bestuurlijke 
visie verder te ontwikkelen en te reflecteren op het 

eigen ambtelijk denken en handelen. 
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BESTE AMBTENAAR 2016

D
e jury heeft weinig tijd nodig 
om tot de top 3 te komen. Na 
het tellen van de stemmen, 
zijn Kern, Belkasmi en Maas 
duidelijk uitgelopen op de 

overige negen finalisten. Kern heeft in 
de korte tijd dat ze in Limburg werkt 
haar sporen verdiend, zo vindt de jury. 
Er was veel gedoe rondom de aan- 
besteding van het openbaar vervoer in 
de provincie, onder andere vanwege 
een geval van bedrijfsspionage door 
één van de inschrijvers. In deze context 
heeft Kern orde op zaken gesteld. Bij de 
implementatie van de concessie weet zij 
van buiten naar binnen te werken, zelfs 
onder tijdsdruk. Ook slaagt ze erin de 
verbinding te maken tussen de be- 
stuurlijk opdrachtgever, de vervoerder 
en haar medewerkers, de provinciale 

organisatie en de samenleving. ‘En dat 
allemaal in de Limburgse provinciecul-
tuur. Dat is heel knap!’
Abdelhak Belkasmi functioneert in het 
moeilijke domein Veiligheid. In dit 
domein is een randvoorwaarde dat je 
een goed netwerk hebt en dat je snel 
en goed kan acteren bij mogelijke cala-
miteiten. Belkasmi staat bekend als 
betrouwbaar en als Nederlander met 
een Marokkaanse achtergrond is hij dé 
contactpersoon met de joodse istellin-
gen binnen stadsdeel Zuid. Bovendien 
is hij is een rolmodel voor zijn oude 
omgeving. ‘Dat is een grote prestatie,’ 
oordeelt de jury, ‘zeker in een handha-
vende functie.’ 
Voormalig directeur DT&V Rhodia 
Maas (ze is inmiddels directeur van de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) 

Tekst Marc Notebomer
Beeld Frans Palm

Juryberaad PD Top 100

‘Maak verschil in  
de buitenwereld’

heeft een dienst ‘uit de grond gestapt 
waarvoor totaal geen maatschappelijk 
draagvlak was,’ aldus de jury. ‘Bovendien 
heeft ze zich daar tien jaar staande weten 
te houden en is het publieke debat nooit 
uit de weg gegaan. Zo heeft ze eraan bijge-
dragen dat het onderwerp van terugkeer 
een veel geaccepteerder onderdeel van het 
migratiebeleid is geworden.’ 

Buzzwords
Drie inspirerende kandidaten, maar wie 
verdient het om Beste Ambtenaar van 
het Jaar te worden. Dat is best lastig, 
geeft de jury toe. Aan sommige criteria 
voldoen alle finalisten. En aan andere 
maar een of twee. De buzzwords van de 
verkiezing zijn  verbinden en samenwer-
ken. ‘Maar iedereen was netwerkend en 
verbindend,’ zegt Sietske Pijpstra, hoofd 
Werkgeverszaken en Gemeentelijke orga-
nisatie/secretaris College van Arbeidszaken 
(VNG). ‘Maar aan lovende verhalen heb je 
niks. Ik heb daarom goed gekeken naar wat 
de kandidaten hebben gedaan.’
Waar let je verder op? En welke waarde 
ken je aan de verschillende criteria toe? 
In de beoordeling van voorzitter van 
de jury en korpschef Nationale Politie 
Erik Akerboom weegt zwaar: hoe maakt 
iemand als persoon het verschil in de 
buitenwereld? Verandert er iets? Wordt er 
iets moois, groots of betekenisvols gerea-
liseerd? Collega-jurylid Michaël Munnich 
van Driessen HRM heeft vooral op het 
innovatie-element gelet. En of de kandi-
daten inhoudelijk betekenis geven aan 
hun ambtenaarschap, in combinatie met 

PD Top12

1   Sabine Kern, 
concessiemanager openbaar 
vervoer provincie Limburg

2   Abdelhak Belkasmi, 
veiligheidscoördinator in stadsdeel 
Amsterdam-Zuid

3   Rhodia Maas, 
voormalig directeur DT&V

4  Astrid Hendriks, 
programmamanager 
Banenafspraak UWV

5  Gretha Leever, 
beleidsadviseur gemeente 
Groningen 

6   Joki Harms, hoofd COWWI 
gemeente Schagen

7   Eugène van Mierlo, 
programmacoördinator 
Risicobeheersing Brandweer 
Nederland

8   Vincent Toms,  
cyber security consultant SSC-ICT

9   Mirella Tijhaar, 
programmamanager Nationaal 
Capaciteitenprogramma ministerie 
van VenJ

10  Jeroen Jonker,  
senior beleidsadviseur gemeente 
Enschede

11  Koen Haer, 
projectmanager Vereniging voor 
OverheidsManagement 

12  Patricia Labije-Keizer, 
teammanager gemeente 
Nissewaard

De jury van de PD Top 100 Beste Ambtenaar 2016 
wordt voorgezeten door Erik Akerboom, korpschef 
Nationale Politie. Verder nemen in de jury plaats:
Olav Welling (ministerie van BZK, directeur Ambte-
naar en Organisatie), Sietske Pijpstra, (VNG, hoofd 

Werkgeverszaken en Gemeentelijke organisatie/
secretaris College van Arbeidszaken), Albert 
Vermuë (directeur Unie van Waterschappen), Ab van 
Ravestein (directeur RDW en voorzitter Handvest-
groep), Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris 

Utrecht en voorzitter VGS), Hans Goedhart (voorzitter 
van de Kring van Provinciesecretarissen en se-
cretaris van de provincie Utrecht), Michaël Munnich 
(directeur Driessen) en de winnaar van vorig jaar 
Richard Baas.

Criteria:
• Hart voor de publieke zaak
• Is ambassadeur van het open-

baar bestuur
• Verbindt buiten met binnen en 

vice versa
• Heeft aantoonbare bijzondere 

resultaten geboekt
• Inspireert, geeft goed leiding en 

zet mensen in hun kracht
• Gepast bescheiden en heeft altijd 

de maatschappelijke opgave 
voor ogen 

• Is een vakman of -vrouw op zijn 
of haar terrein maar ook in de 
ambtelijke context waarin hij of 
zij opereert

• Heeft lef, innoverend vermogen 
en ondernemerschap en is 
kwetsbaar, nieuwsgierig, reflecte-
rend en lerend

• Is loyaal aan de politiek maar 
durft kritisch te zijn en tegengas 
te geven

• Communiceert zowel intern als 
extern

76

De winnaar van de Publiek Denken Top 100 2016 is 
Sabine Kern, concessiemanager Openbaar Vervoer van 
de provincie Limburg. Op de tweede en derde plaats 
zijn respectievelijk geëindigd: veiligheidscoördinator 
in Amsterdam-Zuid Abdelhak Belkasmi en voormalig 
directeur DT&V Rhodia Maas. Deze finalisten opereren 
alle drie in een complex veld en ‘maken daar het verschil’. 
Maar de jury was eensgezind in haar oordeel: Sabine Kern 
verdient het om Beste Ambtenaar van het Jaar te worden. 

hun contacten met de buitenwereld en 
de politiek. 
Algemeen directeur van de RDW Ab van 
Ravestein merkt op dat er in de pitches 
van de kandidaten weinig terugkwam 
over het contact met hun ‘politieke 
broodheren’. Dat vinden ook Olav 
Welling en Hans Goedhart, respectieve-
lijk directeur Ambtenaar en Organisatie 
bij BZK en voorzitter van de Kring van 
Provinciesecretarissen. Terwijl ‘tegen-
spreken’ voor ambtenaren een belangrij-
ke competentie is. 
Gemeentesecretaris Utrecht en voorzit-
ter van VGS Gabrielle Haanen heeft er 
vooral op gelet of de kandidaten hart 
hebben voor de publieke zaak. ‘Heeft 
die persoon het verschil gemaakt?’ 
Voor de winnaar van vorig jaar Richard 
Baas en directeur van de Unie van 
Waterschappen Albert Vermuë ging het 
om de vraag: wie springt erboven uit. 
Baas: ‘Belangrijk is om de extra mile te 
maken. Kun je het voor zoveel mogelijk 
mensen beter maken?’ 

Sterke kandidaat
De juryleden zetten de argumenten voor 
en/of tegen de drie kandidaten nog eens 
op een rij. Gelukkig zijn ze het snel eens: 
Sabine Kern wordt Beste Ambtenaar 
van het Jaar 2016. Abdelhak Belkasmi 
en Rhodia Maas volgen op de tweede en 
derde plaats. De verschillen zijn klein, 
daar is men zich van bewust. Maar, zegt 
Akerboom, Sabine Kern was al een sterke 
kandidaat. ‘Ze is zo mogelijk nog sterker 
uit de discussie gekomen.’ n

2016
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Als manager van het Nationaal Capaciteitenprogramma inventariseert Mirella 
Tijhaar wat er in Nederland aan cyberdreigingen, geopolitieke dreigingen en 
natuurrampen kan gebeuren. Met ‘spullen en knullen’ en wet- en regelgeving 
biedt ze deze risico’s vervolgens het hoofd. In de Publiek Denken Top 100 wist ze 
de meeste stemmen te verzamelen.

Tekst Maurits van den Toorn
Beeld Sander Foederer

BESTE AMBTENAAR 2015

Tekst Maurits van den Toorn
Beeld Jonathan Vos

 Winnaar PD Top 100 Beste Ambtenaar 2016 is Sabine Kern

‘Elke dag een beetje beter’

Het was een grote klus in haar 
bijna vijfentwintigjarige carière 
in het openbaar bestuur. En 
dat terwijl ze heel anders is 
begonnen. ‘Na mijn studie 

scheikunde ben ik gaan werken bij DSM. 
Ik heb daar research gedaan, maar toen 
ik een paar jaar op een zolderkamertje in 
potjes en pannetjes had geroerd wilde ik 
graag weer meer onder de mensen komen. 
Ik heb daarna bij Rijkswaterstaat heel veel 
leuke dingen gedaan, van vergunningver-
lening en het vlottrekken van de bouw van 
de tunnel in de A73 tot het onderhoud van 
snelwegen en het ambtelijk opdrachtge-
verschap voor de ondertunneling van de 
A2 in Maastricht. Ik herinner me nog hoe ik 

een keer in de oudejaarsnacht met oliebol-
len onderweg was naar een stel collega’s in 
een dorp dat onder water dreigde te lopen. 
We kregen voortdurend telefoontjes van 
bezorgde inwoners die wilden weten hoe 
hoog het water zou komen. Ik kreeg toen 
heel sterk het idee dat ik het ergens voor 
deed.’

Samen
Toen het einde van het A2-project in zicht 
kwam, maakte ze begin dit jaar de overstap 
naar de provincie Limburg, waar ze de 
toen nog niet gegunde aanbesteding van 
het trein- en busvervoer onder haar hoede 
kreeg. ‘We zijn begonnen met bijeenkom-
sten van buurtplatforms en dorps- en 

wijkraden om de lijnenloop en de dienst- 
regeling te optimaliseren. Ik geloof echt 
dat dat op 11 december (op die datum gaat 
de nieuwe vervoerder Arriva van start, red.) 
meer bekendheid over de veranderingen 
en dus meer draagvlak oplevert.’ 
Je doet het samen met een team, benadrukt 
ze. ‘Alleen ga je misschien sneller, maar 
samen kom je zoveel verder. Toen ik bij de 
provincie begon heb ik me eerst verdiept 
in de inhoud: waar gaat het over en waar 
draagt het aan bij?  Daarna heb ik het team 
bij elkaar gezet en zijn we gaan dromen. De 
vraag was: waartoe zijn we, als concessie-
team, op aarde? Het antwoord: zorgeloos 
reizen van deur tot deur. Zover zijn we 
nog niet, maar we kunnen die droom wel 
concreet gaan maken door kleine mijlpalen 
te noemen, die te realiseren door het elke 
dag een beetje beter te doen. Door een 
goede focus te creëren weten de mensen 
waar ze aan werken, waarvoor ze  
’s ochtends opstaan. Weten waar je het 
voor doet en waar je aan bijdraagt, zorgt 
voor plezier in het werk. Ook kleine dingen 
dragen daaraan bij, we hebben nu een 
adventskalender die loopt tot 11 december 
als Arriva van start gaat. Tot die dag nemen 
we allemaal elke dag een chocolaatje.’ n

Toen ze bij de provincie begon heeft ze zich eerst verdiept 
in de inhoud: waar gaat het over en waar draagt het aan 
bij? Daarna is ze met haar team gaan dromen. Helemaal 
gerealiseerd zijn die dromen nog niet. ‘Maar,’ zegt  
concessiemanager Openbaar Vervoer bij de provincie 
Limburg en winnaar van PD Top 100 2016 Sabine Kern, 
‘we kunnen die droom wel concreet maken door kleine 
mijlpalen te noemen en elke dag beter ons best te doen.’

Publieksprijswinnaar Mirella Tijhaar over risico- en crisisbeheersing

Veilig gevoel

Na haar studie Europese 
bestuurskunde in Leiden 
heeft Mirella Tijhaar een 
imposante reeks banen 
en functies vervuld. ‘Ik 

ben begonnen bij Deloitte, waar ik als 
managementconsultant opdrachten 
voor overheden en non-profit sector heb 
gedaan. Na een paar jaar ben ik overge-
stapt naar Justitie, waar ik onder meer 
bij Internationale Zaken heb gewerkt. 
Daarna ben ik naar het Nationaal 
Crisiscentrum bij BZK gegaan. Sindsdien 
ben ik altijd actief gebleven op het 
terrein van de nationale veiligheid, 
momenteel bij de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV). Ik ben praktisch ingesteld; wat 
dat betreft ben ik bij crisisbeheersing 
wel op m’n plaats, denk ik, je kunt daar 
beleid en handelen goed met elkaar 
combineren.’
Bij de NCTV heeft ze ongeveer drie jaar 
geleden de Nationale Academie voor 
Crisisbeheersing (NAC) opgezet en verder 
helpen ontwikkelen. De academie biedt 
opleidingen, oefeningen en evaluaties 
op het gebied van crisisbeheersing aan 
voor en door alle departementen, maar 
bijvoorbeeld ook voor veiligheidsregio’s.

Risico’s
Sinds januari dit jaar is Tijhaar 
programmamanager van het Nationaal 
Capaciteiten Programma. Ze vertelt wat 
dat inhoudt: ‘Samen met analisten uit 
verschillende organisaties en discipli-
nes inventariseren we wat er aan cyber-
dreigingen, geopolitieke dreigingen, 
verstoring van vitale voorzieningen en 
natuurrampen kan gebeuren. Op basis 

hiervan en andere bronnen als techno-
logische verkenningen, evaluaties van 
crises en crisisoefeningen, bevindin-
genrapportages en regionale capacitei-
tenanalyses, kijken we wat we in huis 
hebben én wat nodig is om de risico’s 
het hoofd te bieden. Niet alleen met 
‘spullen en knullen’, maar ook met wet- 
en regelgeving: zijn de taken en bevoegd-
heden duidelijk vastgelegd? Hebben we 
voldoende kennis in huis op nucleair 
gebied? Zijn de noodstroomvoorzienin-
gen voldoende? Het programma mondt 
begin volgend jaar uit in een advies aan 
het kabinet.’
Al die bedreigingen en risico’s, hoe theo-
retisch ze misschien ook zijn, maken een 
mens er misschien niet vrolijker op. Dat 
valt wel mee, vertelt ze. ‘Ik sta positief in 
het leven en kan er goed mee omgaan, 
maar je wordt je door dit werk wel bewust 

van wat er allemaal kan gebeuren. Bij 
de deelname aan een groot evenement 
realiseer ik me dat daar risico’s aan vast-
zitten, maar ik vind dat je je leven niet 
moet laten bepalen door een dreiging. 
Ik ben bovendien ook wel gerust omdat 
ik zie hoeveel inzet en expertise er is. Dat 
geeft een veilig gevoel.’
Naast de drukte van het werk en een 
gezinsleven met vier jonge kinderen 
slaagt ze erin aan sport te doen. ‘Als het 
zo uitkomt,’ nuanceert ze direct. Het 
kwam vorig jaar zo uit met de deelname 
aan het wereldkampioenschap zeeroeien 
in Engeland. Een bijzondere activiteit, 
al ging de prijs aan het Nederlandse 
team voorbij. ‘Het was voor ons vooral 
een fantastisch avontuur, met sportieve 
rituelen en een goede les van onze 
Engelse collega’s: geen water in je bidon 
doen, maar gin...’ n
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BESTE AMBTENAAR 2016

Olav Welling over de Strategische Agenda personeelsbeleid

Flexibel organiseren

Hoe ontwikkelt de eigen 
organisatie zich en hoe is 
de situatie op de arbeids-
markt? Dat zijn de twee 
vragen die centraal staan 

in het personeelsbeleid bij het rijk. 
‘Die twee vragen hangen met elkaar 
samen, want misschien wil je als orga-
nisatie wel dingen die helemaal niet 
kunnen,’ zegt Olav Welling, directeur 
Ambtenaar en Organisatie bij het minis-
terie van BZK. De directie Ambtenaar 
en Organisatie bestaat sinds 1 april van 
dit jaar en is onder andere opgezet voor 
het op hoofdlijnen formuleren van het 
personeelsbeleid van het rijk. Het idee 
erachter is dat een groot deel van het 
personeelsbeleid voor alle organisa-
ties hetzelfde is. Welling: ‘Iedereen wil 
vakbekwame en betrokken mensen 
in zijn organisatie, of het nu om het 
bedrijfsleven of om de overheid gaat. 
Met de gezamenlijke uitvoering is het 

aantal functiebeschrijvingen al terugge-
bracht van enkele duizenden tot enkele 
tientallen. ‘Je spreekt hierdoor dezelfde 
taal en dat maakt dat mensen makke-
lijker van functie kunnen veranderen. 
Veel mensen van de Dienst Justitiële 
Inrichtingen konden hierdoor goed 
ander werk binnen de overheid of daar-
buiten vinden.’

Meerjarig personeelsplan
De volgende stap is het opstellen van 
een Strategische Agenda voor het perso-
neelsbeleid tot circa 2025. Parallel 
hieraan maken alle rijksorganisaties 
een meerjarig personeelsplan en onder-
zoeken ze wat ze moeten doen om hun 
ideale plan te realiseren. Als blijkt dat het 
niet haalbaar is, moeten ze de plannen 
aanpassen. Welling geeft twee voorbeel-
den: ‘De afgelopen jaren zijn veel middel-
bare administratieve functies, ruwweg 
in de schalen 5 tot en met 9, geschrapt. 

Maar ook elders verdwenen dergelijke 
functies. De arbeidsmarkt kon al deze 
mensen niet absorberen. Aan de andere 
kant zijn er bij de overheid meer ict’ers 
nodig, terwijl ook het bedrijfsleven ze 
graag wil hebben. Dit zijn ontwikkelin-
gen waar je op moet reageren, enerzijds 
door bestaand personeel bij te scholen 
voor andere taken, anderzijds door 
bepaalde activiteiten uit te laten voeren 
door marktpartijen.’
Waarom is deze agenda nodig? ‘Tot nu 
toe hebben we meestal klassieke reor-
ganisaties bij de rijksoverheid gehad,’ 
zegt Welling,  ‘die kwamen dan met 
een big bang. Zo’n  reorganisatie in een 
paar maanden leidt vaak niet tot het 
gewenste resultaat en heeft ook nog eens 
onrust en onvrede tot gevolg. We willen 
daarom toe naar een flexibeler vorm van 
organiseren en reorganiseren, een gelei-
delijker manier van het aanpassen van 
de organisatie.’

Een flexibeler organisatie betekent ook 
dat er niet altijd meer sprake zal zijn 
van life time employment. Medewerkers 
moeten er rekening mee houden dat 
ze tijdens hun loopbaan ook elders aan 
de slag gaan. Dat vergt een omslag in 
denken. Welling: ‘De afgelopen jaren 
is er niet veel instroom en uitstroom 
geweest. Alle werk werd dus gedaan met 
de bestaande mensen. Tot nu toe was het 
beleid om medewerkers met opleidin-
gen en bijscholingen geschikt te maken 
voor het werk. In de nieuwe strategi-
sche agenda willen we ervoor zorgen 
dat de mensen ook geschikt blijven om 
elders op de arbeidsmarkt aan de slag te 
kunnen. Dat heeft gevolgen voor de oplei-
dingen. We hebben nu veel interne oplei-
dingen zonder formele kwalificaties, 
maar mensen hebben meer diploma’s 
nodig om elders kansen te hebben. We 
gaan dus vaker opleidingen aanbieden 
samen met externe instituten.’

Een ander element van de agenda is een 
individueel keuzebudget. Ook dat is 
een vorm van flexibiliteit: ‘We willen zo 
veel mogelijk  niet-salarisgerelateerde 
zaken bij elkaar brengen en de medewer-
ker zelf laten beslissen wat hij daarmee 
doet: scholing, verlof of uitbetaling. Bij 
de waterschappen hebben ze hier al de 
nodige ervaring mee opgedaan.’

Mobiliteit
Het derde aspect is het vergroten van 
de mobiliteit binnen de organisa-
tie. Dat is goed voor de wendbaarheid 
van de organisatie, maar geeft mede-
werkers ook een betere positie op de 
arbeidsmarkt. Iemand die verschillen-
de functies heeft vervuld komt eerder 
aan de bak dan iemand die twintig 
jaar hetzelfde heeft gedaan. Welling: 
‘Als we als overheid stoppen met life 
time employment, dan kunnen we de 
gevolgen daarvan niet eenzijdig op de 

schouders van de medewerkers leggen. 
We moeten dus zorgen voor activitei-
ten en programma’s om mensen naar 
andere functies te krijgen. Gelukkig 
leert de praktijk dat de meeste mensen 
behoorlijk bereid zijn om te verande-
ren als een verandering eenmaal in 
gang is gezet. En mijn ervaring is dat het 
merendeel van de personeelsvraagstuk-
ken op een termijn van twee tot drie jaar 
op te lossen is door het inzetten van een 
scala aan HR-instrumenten, zoals om- en 
bijscholing.’
De Strategische Agenda wordt op een nu 
nog niet bekend tijdstip een document, 
maar dat is wat Welling betreft niet het 
belangrijkste. ‘Het gaat er vooral om dat 
we met elkaar in discussie zijn om te 
bepalen waar we naartoe willen en wat 
we daarvoor moeten doen zonder meteen 
alles in regels en regeltjes te vatten. 
Eigenlijk is het proces belangrij-
ker dan het eindresultaat.’ n

Rijksorganisaties willen toe naar een meer flexibeler 
vorm van organiseren en reorganiseren. De tijd van 
life time employment lijkt voorbij. Medewerkers moeten 
er rekening mee houden dat ze tijdens hun loopbaan 
ook elders aan de slag gaan. De directie Ambtenaar en 
Organisatie van BZK werkt samen met de bonden aan 
een Strategische Agenda voor het personeelsbeleid. 
Olav Welling: ‘Het gaat er vooral om dat we met elkaar 
in discussie zijn om te bepalen waar we naartoe willen.’ 

‘Iemand die 
verschillende 
functies heeft 
vervuld, komt 
eerder aan de 
bak dan iemand 
die twintig jaar 
hetzelfde heeft 
gedaan’

Tekst: Maurits van den Toorn
Beeld: Arenda Oomen
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BESTE AMBTENAAR 2016

Ranking Naam Organisatie Functie
1 Sabine Kern Provincie Limburg Concessiemanager Openbaar Vervoer

2 Abdelhak Belkasmi Gemeente Amsterdam Veiligheidscoördinator
3 Rhodia Maas Dienst Terugkeer en Vertrek Algemeen Directeur
4 Astrid Hendriks UWV Programmamanager Banenafspraak
5 Gretha Leever Gemeente Groningen Beleidsadviseur
6 Joki Harms Gemeente Schagen Hoofd afdeling COWWI
7 Eug̀ene van Mierlo Brandweer Nederland/IFV Programmacoördinator risicobeheersing Brandweer Nederland
8 Vincent Toms SSC-ICT Cybersecurity consultant
9 Mirella Tijhaar Ministerie van Veiligheid en Justitie Programmamanager Nationaal Capaciteitenprogramma
10 Jeroen Jonker Gemeente Enschede Senior beleidsadviseur
11 Koen Haer Vereniging voor Overheidsmanagement Projectmanager 
12 Patricia Labije-Keizer Gemeente Nissewaard Teamcoördinator
13 Joost van der Wal Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Strategisch adviseur en Procesbegeleider
14 Caroline Smook Provincie Noord-Holland Verandermanager
15 Mark Brabander Provincie Limburg Bode, beveiliger, medewerker Diensten
16 José Cvetanovic Gemeente Apeldoorn Stadsdeelmanager binnenstad en projectmanager LPB-congres
17 Hans Leeflang Ministerie van Infrastructuur en Milieu Adviseur ruimtelijke activering
18 Joost Tanasale Gemeente Grootegast Communicatieadviseur
19 Conny Slot Gemeente Enschede Bode stadhuis, trouwambtenaar
20 Wouter van der Heijde Gemeente Amsterdam Senior bestuursadviseur Europa
21 Lisanne Vis-Boer Kenniscentrum Europa Decentraal Adviseur en coördinator
22 Maaike Ligthart Gemeente Schagen Projectleider huisvesting
23 Jantine Trommelen Gemeente Eindhoven Bestuurlijk adviseur
24 Joep van de Ven Provincie Noord-Brabant Programmamanager Netwerkend werken
25 Reinier Dijkstra Gemeente Apeldoorn HRM-adviseur
26 Rob Tax Gemeente Dronten Manager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
27 Paul Roest Gemeente Amsterdam Teamcoördinator Backoffice Zorg en Jeugd
28 Wim van Wamelen Gemeente Enschede Businesscontroller
29 Saskia Wijkhuijs Gemeente Reimerswaal Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
30 Liesbeth Koning Gemeente Schagen Communicatieadviseur
31 Wilmien Haverkamp Gemeente Enschede Stadsdeelmanager
32 Ton van den Heuvel Gemeente Oss Opzichter openbare ruimte
33 Karin Vos Gemeente Oss Coördinator Mobiliteitscentrum
34 Claudia Nanninga Gemeente Rotterdam Beleidsmedewerker jeugd
35 Gert van Nieuwaal Gemeente Goeree-Overflakkee P&O-adviseur
36 Antoinette Beks Gemeente Eindhoven Beleidsmedewerker dienstverlening
37 Caroline Willers Nationaal Archief Coördinerend adviseur Bestuurszaken
38 Jolanda Hoving Gemeente Aa en Hunze Medewerker burgerzaken en frontoffice medewerker
39 Tom Verbogt Inspectie van het Onderwijs Analist sector MBO
40 Alexander Neels Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Beleidsadviseur Sociaal Domein
41 Gera Arts Rijksdienst Wegverkeer Senior Adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen
42 Maarten de Koning Gemeente Leeuwarden Coördinator Talent Centrum Fryslân
43 Priscilla Freen-Schouten Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgevingsdeskundige
44 Victor Gevers SSC-ICT Innovatiemanager
45 Jeenke van Linge Gemeente Groningen Stadstalent
46 Fons Geraedts Gemeente Oss Teamleider Vastgoedmanagement
47 Harry de Nijs Gemeente Amsterdam Teamleider Handhaving en Toezicht

Ranking Naam Organisatie Functie
48 Jorie Mulder Immigratie- en Naturalisatiedienst Operationeel manager
49 Lieke Berkenbosch Rijkswaterstaat Programmamanger Windenergie op Zee
50 Sanne Borst Ministerie van Veiligheid en Justitie Coördinator Communicatie en Implementatie
51 Meike Barnhard Immigratie- en Naturalisatiedienst Programmamanager
52 Marloes Dooren Gemeente Hengelo Sociaal rechercheur
53 René Boone Gemeente Goes Beleidsmedewerker Arbeidsmarktregio Zeeland Decenraal beleid
54 Roland Siebe Gemeente Amsterdam Arbeidsconsulent Werk en Reïntegratie
55 Nabila Abdellaoui Gemeente Rotterdam Tunnelmanager
56 Eric van Dijk Immigratie- en Naturalisatiedienst Manager
57 Sieme Gerrijts Dienst Uitvoering Onderwijs Medewerker Post & archief
58 Berlinda Westdijk Immigratie- en Naturalisatiedienst Medewerker Verwerken en Behandelen
59 Bregje Bakx Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Senior Adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen
60 Roel Glasbeek Ministerie van SZW Beleidsadviseur
61 Thomas Claessens Immigratie- en Naturalisatiedienst Senior adviseur
62 Abdel Betti Gemeente Amsterdam Coördinator leerplicht
63 Malika Ouali Gemeente Amsterdam Klachtencoördinator 
64 Sandra Balatoni Gemeente Hengelo Juridisch medewerker
65 Nana de Loor Gemeente Amsterdam Gebiedsmakelaar
66 Paul Schmitz Ministerie van Economische Zaken Projectleider Voortgangsnota Bedrijvenbeleid 2016
67 Fred Coesel Gemeente Amsterdam Teammanager Subsidiebureau
68 Rianne Vink Gemeente Tiel Adviseur Sociale media
69 Monique van ‘t Hof Gemeente Goeree-Overflakkee Trajectconsulent
70 Paul Habets Provincie Limburg Bestuursstrateeg
71 Aniek Nijhuis Ministerie van BZK Senior Adviseur Bedrijfsvoering
72 Arjan Lenferink Gemeente Hengelo Beleidsmedewerker/adviseur ICT
73 Erik Douwes Gemeente Amsterdam Senior auditor
74 Noud Veekman Gemeente Amsterdam Jongerenadviseur Werk, Participatie en Inkomen
75 Henk Brongers Gemeente Aa en Hunze Teamleider Backoffice (Wabo/WMO/Evenementen/Drank en Horeca)
76 Remco Hemkes Gemeente Amsterdam Teamleider
77 Muriel Hendrikse Gemeente Amsterdam Senior projectmanager 
78 Latifa Zian Gemeente Amsterdam Projectcoördinator Arbeidsbeperkten aan het werk
79 Hans Posthuma Gemeente Amsterdam Senior beleidsmedewerker Sport 
80 Sandrine Tehi Gemeente Amsterdam Medewerker Bedrijfsbureau Amsterdamse School
81 Wybe Zijlstra Gemeente Dordrecht Manager Stadsontwikkeling
82 Jack Sandifort Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk Manager IPKD
83 Manon van der Zwet-de Vries Gemeente Amsterdam Functioneel beheerder RAAK
84 Marien Bos Gemeente Katwijk GIS-specialist en applicatiebeheerder
85 Elize Pilon Ministerie van Economische Zaken Beleidsondersteuner
86 Inge van der Horst Gemeente Goirle Beleidsadviseur
87 Paul Munnik Ministerie van Economische Zaken Medewerker DIV
88 Piet Meester Gemeente Medemblik Hoofd ruimtelijke ordening
89 Wim Crama Gemeente Noordwijk Projectleider
90 Daan Moerkerken Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Brandwacht
91 Henk Slink Dienst Uitvoering Onderwijs Security-specialist
92 Martijn Klootwijk Gemeente Breda Elementmanager Stedelijk Water
93 Maud Homan Gemeente Goirle Klantmanager Zorg
94 Zeger Nieuwboer Belastingdienst Senior Data Scientist
95 Edwin Keizer Belastingen Amsterdam Medewerker Heffing
96 Gökhan Isik Ministerie van Binnenlandse zaken Teamleider bij UBR/IPKD
97 Richard Llop Mijn gemeente dichtbij Technisch medewerker openbare ruimte
98 Yvonne Snijder-Boon Belastingdienst Administratief medewerker
99 Teruggetrokken
100 Teruggetrokken

Mede mogelijk gemaakt door: 
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Overheden werken steeds 
meer samen met andere 
overheidsorganisa-
ties, maatschappelijke 
partners en inwoners, 

aldus FUTUR. Er ontstaat ruimte voor 
nieuwe mogelijkheden waarvan jonge 
ambtenaren slim gebruik kunnen maken. 
Het thema ‘Over grenzen’ gaat daarom 
ook over de uitdaging van jonge ambte-
naren om over de grenzen van hun eigen 
rol te kijken; hoe kan je echt het verschil 
maken?
De finalisten van dit jaar doen in ieder 
geval hun uiterste best. Hans Hindriks is 
beleidsmedewerker bij de directie 
Middelbaar Beroepsonderwijs van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Hij laat zich inspireren door 

grote denkers maar heeft zelf ook visie op 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Hij past dit in zijn werk toe door actief de 
maatschappij tegemoet te treden. Teun 
Meulepas is projectleider Energie bij de 
provincie Noord-Brabant. Hij is ambte-
naar, ondernemer en initiatiefnemer 
en inspireert omdat grenzen voor hem 
niet bestaan. Karen van Ruiten is project-
leider Innovatie bij het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze 
is als ambtenaar zelfbewust, creatief en 
evenwichtig en zowel inhoudelijk sterk 
als een echte doener. Eveline Zeeman is 
programmamanager Vluchtelingen bij 
de gemeente Zaanstad. Ze is authentiek, 
zelfverzekerd en straalt senioriteit uit. 
Doordat ze al stevige projecten heeft ge-
leid, laat ze zien dat er een nieuwe gene-
ratie aan het roer staat. 

Verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar

Kijk over de  
grenzen van je  
eigen rol heen

Karen van Ruiten
Als ambtenaar gebruik ik graag wat lef om 
het anders te doen. En dat is nodig, want 
maatschappelijke uitdagingen - bijvoorbeeld 
rondom gezondheid en zorg - zijn te groot 
om als overheid alleen te kunnen oplossen. 
Lef door durven Loslaten, Energie doorgeven 
en Focus houden.
Loslaten van traditionele rollen en proces-
sen, omdat de maatschappij of zorg van 
alleen topdown beleidsbrieven niet beter 
wordt. Meer gaan we in de toekomst toe 
naar het werken in coalities van publieke 
en private partijen. Bijvoorbeeld de Health 
Deals, die we vanuit de ministeries van VWS 
en EZ benutten voor samenwerkingen zoals 
bij het thema gezamenlijke besluitvorming in 
de oncologie.
Energie en expertise van mensen uit de 
praktijk benutten is cruciaal, net als energie 
en waarde teruggeven aan hen. Of het nu 
gaat om tips geven aan innovatieve startups 

of een dag meelopen met een huisarts of 
wijkverpleegkundige. Dit geeft mij veel 
waardevolle input voor mijn werk. Als we dit 
meer doen zijn we als overheid ook direct 
zichtbaar en benaderbaar.
Focus op de doelstellingen en mensen waar 
we voor werken. In mijn geval is dat meer 
gezondheid en betere zorg voor patiënten 
en professionals. In de beleidsagenda zien 
we Tim (www.hetzorgverhaal.nl), die zich 
geruster voelt door digitale zorg. Focus op 
de leefwereld is belangrijk.
De nieuwe rol van de overheid is volop in 
beweging, met wat lef erbij kunnen we 
meer grenzen overstijgen. De neonletters 
hoeven niet op de gevels van gemeenten of 
ministeries te hangen om lef toe te passen. 
Guts kunnen we als individuele ambte-
naren uitstralen, maar moeten we vooral 
toepassen. Als we dat goed doen, zullen we 
de glory vanzelf terugzien. Niet op de gevels, 
maar in de ogen van de burgers waarvoor 
we werken.

Teun Meulepas 
Wie zijn die twee mannen die eruit zien alsof ze 125 kilometer 
offroad gefietst hebben? We kletsen wat en krijgen direct 
een drankje, eten en een slaapplek aangeboden. De muziek 
gaat aan en mijn houterige moves maken het lachspektakel 
compleet. Even later wassen we ons met 25 mannen en een 
motorfiets tegelijkertijd in het meertje. Een dorp in Kameroen 
zonder verharde weg, zonder fatsoenlijk sanitair, maar met één 
ding waar ons hart écht sneller van gaat kloppen: gastvrijheid 
zonder reserve. Wat een prachtig leven zonder alle Nederlandse 
luxe. 
Zigzaggend door tien mannen met pinnen aan ijzeren staven 
houden we zonder oogcontact gespannen vaart. Auto’s moeten 
stoppen en geld geven, anders gaan hun banden eraan. Het 
blijkt corrupte politie te zijn. Ik grinnik de spanning weg, besef-
fend dat de berg aan Nederlandse procedures heerlijk zijn ten 
opzichte van een halve anarchie.
Slechts twee van de honderden avonturen die ik meemaakte 
tijdens een fietstocht door 21 landen van Amsterdam naar 
Kaapstad. Verhalen verzamelend over levens van jongeren. 
Van een prachtig verhaal van een jonge ondernemer die een 
complete gemeenschap verandert tot dat van een twintiger die 
haar lichaam moet verkopen voor de ziekenhuisrekening van 
haar vader. 
Deze verhalen lijken ver weg te staan van mijn werk als project-
leider Energie bij de provincie Noord-Brabant. Toch gebruik ik 
mijn opgedane levenservaringen dagelijks. Ik ben kritisch en 
werk aan lange termijnoplossingen met ruimte voor verschil. 
Daar waar het in de politiek vandaag de dag aan kan ontbreken; 
harde oneliners lijken belangrijker dan nuance. Nederland 
verdient een openbaar bestuur met frisse, integere maar grens-
overschrijdende ambtenaren. En ik durf te zeggen dat ik er één 
uit die categorie ben, google maar eens ;-).

2016

Elk jaar organiseert FUTUR de verkiezing van de Jonge 
Ambtenaar van het Jaar. Deze vindt plaats op 19 januari 2017 in 
Utrecht. Het thema van de verkiezing is: ‘over grenzen’. 
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Eveline Zeeman
Ik werk sinds 2010 bij de 
gemeente Zaanstad en sinds 
begin dit jaar in de rol van 
programmamanager Vluchtelin-
gen. Ik realiseer een integrale 
aanpak om vluchtelingen zo snel 
mogelijk volwaardig onderdeel 
te laten worden van de Zaanse 
samenleving. Korte termijnac-
ties, zoals het creëren van 
noodopvang en de komst van 
een azc, heb ik verbonden aan 
een lange termijn inzet gericht 
op duurzame integratie van 
vluchtelingen.
De omvang van de vluchtelin-
genproblematiek en de snelheid 
waarmee het op Zaanstad 
afkwam was volstrekt nieuw 
en het afbreukrisico was hoog. 
Bij mij staat de opgave en dat 
wat nodig is centraal in de 

manier waarop ik aan de slag 
ga. De kracht van inwoners en 
belanghebbenden benutten 
door ze mee te laten denken en 
doen, juist als er veel weerstand 
(te verwachten) is, is voor mij 
een voorwaarde voor succes. Ik 
maak het verschil doordat ik met 
mijn programmateam denk en 
werk vanuit de behoefte van de 
stad. Dit leidde onder andere tot 
een Zaanse vluchtelingenaanpak 
die met de stad en dóór de stad 
is opgesteld. 
De rol van de nieuwe overheid - 
‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen 
voor’ - zit letterlijk in mijn dna. We 
zijn er immers niet voor onszelf. 
In mijn visie staat de Nieuwe 
Ambtenaar open voor initiatieven 
uit de samenleving en faciliteert 
deze zo goed als hij kan. Zorgen 
dat mensen zo hun eigen toe-
komst vorm kunnen geven, dat is 
waar ik voor sta! 

Hans Hindriks
Bij het ministerie van OCW zet ik me in voor gelijke kansen in het 
onderwijs en voor kwetsbare groepen in het mbo. Mijn grootste 
drijfveer is het doorbreken van de grens tussen de systeemwereld 
van beleidsmakers en de belevingswereld van studenten. 
Dit doe ik door beleid te maken met jongeren samen, in plaats van 
vooral over hen te praten. Zo nam ik het initiatief voor de OCW 
‘Studentlabs’ waarin honderden mbo- en hbo-studenten uit heel 
Nederland samen voorstellen ontwikkelen om de aansluiting van 
het mbo op het hbo te verbeteren. De beste voorstellen worden 
daadwerkelijk uitgevoerd. 
Betrokken, betrouwbaar en bevlogen, dat zijn de kernwaarden die 
ik als ambtenaar in praktijk probeer te brengen. Ik zoek actief naar 
samenspraak en weerwoord, omdat dat mijn werk beter maakt. Zo 
nam ik het initiatief voor de landelijke netwerk- 
programma’s ‘Tel mee met Taal’ en ‘De Gelijke Kansen Alliantie’ 
waarin beleidsmakers samen met schoolleiders, docenten 
en studenten optrekken tegen laaggeletterdheid en ongelijke 
onderwijskansen. En tijdens de ‘Week van de Alfabetisering’ liet ik 
collega’s van acht ministeries lunchen met een groep laaggelet-
terde volwassenen om de grenzen tussen hun leefwerelden en 
denkbeelden te doorbreken. 
Ik wil daarnaast méér zijn dan ambtenaar. Daarom breng ik in mijn 
vrije tijd voor een eigen stichting Nederlandse jongeren en young 
professionals in contact met leeftijdsgenoten in het oosten van Eu-
ropa. Ik begeleid school- en studiereizen voor (vmbo)-scholieren, 
studenten en collega’s. Zo probeer ik niet alleen de denkwerelden 
van jongeren en ambtenaren dichter bij elkaar te brengen, maar 
slecht ik ook denkbeeldige grenzen tussen oost en west.

Leren maakt  
verschil

De Veiligheidsregio 
Rotterdam-
Rijnmond is uitge-
roepen tot de Beste 
Overheidsorganisatie 
van het Jaar. De jury, 
onder voorzitter-
schap van burgemees-
ter Jan van Zanen van 
Utrecht, was vooral 
te spreken over ‘de 
directe inbreng voor 
werknemers vanaf de 
werkvloer, de ontwik-
keling van kleinere en 
snellere brandweer-
voertuigen en big- 
datasturing om zo snel 
mogelijk bij calamitei-
ten ter plaatse te zijn.’

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond  
Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2016

Behalve de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond stonden 
de gemeente Leeuwarden en 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) in de finale. Deze drie organisaties 
zijn volgens de jury dé voorbeelden van 
organisaties die publieke meerwaarde 
creëren. Dat maakte dat ze met kop en 
schouders uitstaken boven de overige 
243 organisaties die waren genomineerd. 

Lerende organisatie
De verkiezing voor Beste 
Overheidsorganisatie van het Jaar wordt 
jaarlijks georganiseerd om voorbeelden 
te laten zien van dynamische en inno-
vatieve organisaties in het openbaar 
bestuur en om deze voorbeelden rijks-
breed te delen. Wat maakt een organisa-
tie de Beste Overheidsorganisatie van het 
Jaar? Waar moet een organisatie goed 
in zijn om tot de finalisten te behoren? 
De jury heeft voor de beoordeling van de 
inzendingen tien verschillende criteria 
gehanteerd: missiegedrevenheid, effec-
tiviteit, kostenbewustzijn, betrouw-
baarheid deskundigheid, openheid, 

leervermogen, werkgeverschap, veer-
kracht en maatschappelijke betrokken-
heid. Ook is ze bij de drie finalisten op 
werkbezoek geweest.  
Natuurlijk kan er maar één organisatie de 
beste zijn maar desalniettemin verdienen 
de andere finalisten bijzondere aandacht. 
Allemaal blinken zij uit in ambitie, 
enthousiasme voor de eigen organisatie 
en lerend vermogen. De uitwisseling van 
kennis en kunde van deze organisaties zal 
de komende tijd verder worden verbreed 
in een leernetwerk waaraan de top 25 
genomineerde organisaties van ieder jaar 
aan deel kunnen nemen. Aan de hand van 
de tien criteria gaan deze organisaties 
met elkaar in discussie over hun presta-
ties en oplossingen voor vraagstukken in 
de publieke sector. n

De verkiezing van de Beste 
Overheidsorganisatie van het Jaar is 
een initiatief van de Vereniging voor 
OverheidsManagement (VOM) in samen-
werking met de Unie van Waterschappen, 
Vereniging voor Bestuurskunde, IPO, BZK, 
ICTU, VNG en KING.

Jury
Behalve voorzitter Jan van 
Zanen bestaat de jury uit Tjark 
Tjin-A-Tsoi, (directeur-generaal 
van het CBS en winnaar van 
de Beste Overheidsorganisatie 
van het Jaar 2015) en Souhail 
Chaghouani (Jonge Ambtenaar 
van het Jaar 2015.) De overige 
juryleden zijn: Eric Jongmans 
(directeur Waterschap 
Rivierenland), Annet van 
Schreven (provinciesecretaris 
Drenthe), Erik Gerritsen (secre-
taris-generaal ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport) Paulien Pistor (voormalig 
gemeentesecretaris Eindhoven) 
en Paul ’t Hart (hoogleraar 
departement Bestuurs- en Orga-
nisatiewetenschap Universiteit 
Utrecht, decaan Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur 
en voorzitter Vereniging voor 
Bestuurskunde).
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Justitie. Met als resultaat dat ouders volgens 
Plasterk binnen een jaar de mogelijkheid 
krijgen hun doodgeboren kindje te regis-
treren in de gemeentelijke basisregistratie 
(BRP). Ook zal de ‘akte levenloos geboren 
kind’ veranderen in een geboorteakte. 
‘Arre is een fijne man, die ervoor gaat,’ zegt 
Geyteman. ‘Hij is heel zuiver en eerlijk.’ Het 
oordeel van de jury dat Zuurmond klachten 
niet alleen afhandelt, maar ook actief opzoekt 
en bovendien systeemwereld en leefwereld 
verbindt, onderschrijft ze van harte. ‘Hij is bij 
uitstek iemand die denkt vanuit de burger en 
niet vanuit het systeem.’

Eerlijkheid
Eerlijkheid noemt ook May Pastoors als 
een in het oog lopende eigenschap van 
Zuurmond. Als manager Dienstverlening 
& Bedrijfsvoering bij de Ombudsman 
Metropool Amsterdam werkt ze nauw met 
hem samen. Zijn moreel kompas is loepzui-
ver, aldus Pastoors. ‘Hij combineert dat met 
een grote mate van zorgzaamheid. Hij laat 
de burger niet graag los.’ 
Wat verder opvalt, ook bij de jury, is zijn 
onorthodoxe manier van werken. Pastoors: 
‘Hij heeft geen boodschap aan processen en 
denkt niet in ambtelijke hokjes. In plaats 
daarvan vraagt hij zich af: hoe kunnen we 

dit oplossen? Zijn aanpak is 
heel praktisch. Op de fiets naar 
de mensen toe, het liefst met de 
gemeente samen. En niet vanuit 
de hiërarchie of hoog boven 
over als dat niet nodig is.’
Zijn manier van leidinggeven 
is coachend. Pastoors: ‘Hij is 
begaan met alle collega’s en 
weet altijd wat er bij hen thuis 
speelt. Ondertussen legt hij 
de lat voor onze medewerkers 
behoorlijk hoog. Hij is pas 
tevreden als we het maximaal 
haalbare voor onze burgers 
doen. De output naar buiten toe 
is voor hem erg belangrijk. In 
dat opzicht kan hij nog wel eens 
streng zijn.’
Dat Zuurmond Overheids-
manager van het Jaar is 
geworden stemt Pastoors 
tot tevredenheid. ‘Het is een 
duidelijke erkenning van zijn 
eigen manier van denken en 
werken.’ Ook voor de organisa-
tie is het een opsteker. ‘Arre is 
de Gemeentelijke Ombudsman 
maar we werken wel met een 
team van 25 man.’ n

Arre Zuurmond is op 14 
november 2016 gekozen 
tot Overheidsmanager 
van het Jaar. De prijs 
is toegekend voor zijn 
functie als Gemeentelijke 
Ombudsman van 
Amsterdam en omlig-
gende gemeenten. Volgens de jury 
stelt Zuurmond de maatschappe-
lijke opgave en het resultaat voor 
de burger centraal in zijn werk. 
Persoonlijke betrokkenheid is voor 
hem zeer belangrijk, hij gaat met 
mensen in gesprek. Zijn formele 
macht als ombudsman vermijdt hij 
in eerste instantie.

D ie ervaring heeft ook Natasja 
Geyteman. Zij startte al in 
2009 een missie die het 
mogelijk moest maken om 
doodgeboren kinderen 

in de gemeentelijke basisregistratie 
(BRP) opgenomen te krijgen. Ondanks 
verwoede pogingen kwam ze in eerste 
instantie niet ver. ‘Ik ging op zoek naar 
mensen die me konden uiteggen waarom 
doodgeborenen niet in de BPR thuishoor-

den. Steeds kreeg ik dan te horen: het is beleid. Maar 
daar nam ik geen genoegen mee. Niets is dommer dan 
gewoon alleen maar beleid uitvoeren.’
Halverwege haar traject kwam Gemeentelijke 
Ombudsman van Amsterdam en omliggende 
gemeenten Arre Zuurmond op haar pad. Geyteman: ‘En 
hij heeft ons enorm geholpen. Zijn boodschap was: dit 
klopt niet, ook al is het beleid. Achter de schermen heeft 
hij veel gelobbyd tot op zeer hoog niveau. Ministeries 
reageren nu eenmaal log. Daarin heeft hij veel voor ons 
kunnen betekenen.’ 

Fijne man
Met 82.000 handtekeningen en een Kamermeerderheid 
die achter hun missie stond gingen Geyteman en 
haar mede-initiatiefnemers uiteindelijk in gesprek 
met ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Van der Steur van Veiligheid en 

Tekst Marc Notebomer | Beeld Stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

‘Hij laat de 
burger niet 
graag los’

Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond  
is Overheidsmanager van het Jaar

‘Dit klopt 
niet, ook 
al is het 
beleid’

Over de Verkiezing
Jaarlijks organiseert 
de Stichting Verkiezing 
Overheidsmanager van het 
Jaar de uitreiking van de 
Overheidsawards. Deze 
wordt georganiseerd in 
samenwerking met het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, EY, Conclusion, Arbo 
Unie, Handvest Publiek 
Verantwoorden, Vereniging 
van Gemeentesecretarissen, 
Kring van Provincie-
secretarissen, Grand Hotel 
Huis ter Duin, Binnenlands 
Bestuur en Publiek Denken. 
Tijdens deze avond worden 
de Awards uitgereikt aan 
de Overheidsmanager en 
Overheidsorganisatie van 
het Jaar 2016. De jury van 
de Overheidsmanager van 
het Jaar bestaat bestaat 
uit Ank Bijleveld-Schouten 
(commissaris van de koning 
in de provincie Overijssel en 
voorzitter), Jannine van den 
Berg (politiechef Landelijke 
Eenheid), Maarten Hajer 
(faculteitshoogleraar 
Urban Futures Universiteit 
van Utrecht), Bram de 
Klerck (directeur-generaal 
Algemene Bestuursdienst), 
Siebe Riedstra (secreta-
ris-generaal Ministerie van 
Veiligheid en Justitie) en 
Albertine van Vliet-Kuiper 
(waarnemend burgemeester 
Gooise Meren).
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