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De dijk wordt verhoogd en versterkt. Aan de kant van 
de Waddenzee komen 75.000 speciaal ontwikkelde 
betonblokken van elk 6,5 duizend kilo die de golven 

tijdens een zware storm kunnen weerstaan. 

De weg wordt verbeterd en er komt een nieuw fietspad aan de zeezijde van 
de dijk. ‘Toen in 2019 bekend werd dat het fietspad over de Afsluitdijk dicht 
ging vanwege de werkzaamheden deed dat veel stof opwaaien’, zegt Lukas 

Meursing. ‘Het vooruitzicht op de nieuwe attractie; dat is het fietspad met 
uitzicht op zee, verzacht de pijn.’

Twee extra keersluizen in de vaarweg moeten de achterliggende 
gebieden beschermen bij een hoge waterstand. De nieuwe 
pompgemalen en spuisluizen kunnen straks meer water  
afvoeren naar de Waddenzee, ook als de zeespiegel stijgt.

‘Iedereen kent de Afsluitdijk en zeker in het noorden 
voelen mensen zich emotioneel verbonden met de 
Afsluitdijk vanwege de mooie geschiedenis. Men is 
trots op de dijk. Alles wat wij doen ligt dus onder een 
 vergrootglas.’ Lukas Meursing, omgevingsmanager 
bij Rijkswaterstaat, werkt nu ruim tien jaar aan de 
vernieuwing van de Afsluitdijk. Van voorbereiding 
tot uitvoering. ‘Het is een prachtige uitdaging om 
met al die verschillende belangen om te gaan en 
 rekening te houden met de wensen van verschillende 
partijen.’ Hoe blijft de Afsluitdijk een historisch 
 monument, en hoe is hij ook klaar voor de toekomst?

De Afsluitdijk is 32 km lang.  
Er gebeurt veel tegelijkertijd op 
verschillende plekken. Deze 
deelprojecten vallen niet 
 allemaal onder Rijkswaterstaat. 
Daarom is afstemming over 
communicatie extra belang-
rijk en  kozen we voor een 
g ezamenlijke communicatie: 
één website en één loket waar 
mensen met vragen terecht 
kunnen. Er is tenslotte maar 
één Afsluitdijk. 
www.deafsluitdijk.nl

OVERAL IN  
HET NIEUWS 

KAZEMATTENMUSEUM  
KORNWERDERZAND,  

53°4’ N 5° 20’ O

Kazemattenmuseum  
Kornwerderzand
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‘Ik ben het eens met collega Martine, die vertelt in het artikel  
over datagedreven werken, dat dit in ons DNA moet  

zitten. Iedereen werkt met data, van simpele lijstjes tot 
ingewikkelde excelbestanden. Maar om het vervolgens te 
analyseren en in je werk toe te passen, vergeten mensen 
vaak. Ik snap het dilemma bij het artikel ‘Altijd bereikbaar 

voor werk’. Ik beantwoord mailtjes die 's avonds binnen
komen, maar soms komt het echt niet uit. Belangrijkste is om 

in gesprek te blijven met je collega’s en leidinggevende om daar 
goede afspraken over te maken.’

 
Een nieuw kabinet 

betekent nieuw  
beleid en nieuwe 
bewindspersonen. 
Dat laatste is soms 

wennen. Zelfs 
premier Rutte moest 

tijdens de beëdiging bij één 
van de nieuwe kabinetsleden even diep 
nadenken wat ook alweer de precieze 
functiebenaming was. Bij 29 teamleden kan 
ik me dat voorstellen.
Toen ik bij het ministerie van SZW kwam 
werken, kreeg ik het verhaal te horen dat de 
toenmalige minister bij zijn eerste bezoek 
aan zijn nieuwe ministerie een tijdje moest 
wachten bij de receptie: ‘Nee sorry, de 
naam Henk Kamp staat niet in het systeem 
en is niet aangemeld als bezoeker.’ Kan 
gebeuren. Een jaar later maakte ik het zelf 
bonter bij de perspresentatie van RutteII. 
Als woordvoerder van minister Asscher 
kwam ik bij de garderobe een voor mij 
onbekende vrouw in een leren jasje tegen. 
Netjes stelde ik me voor en vroeg, ‘een 
nieuwe woordvoerder zie ik, voor wie werk 
je?’ Ze keek me wat vreemd aan, glimlachte 
en antwoordde ‘Aangenaam, ik ben  
Wilma, staatssecretaris van Infrastructuur 
en Milieu.’
 
Zo’n flater gaan de lezers van deze Overal 
niet maken, want minister Mark Harbers en 
staatssecretaris Vivianne Heijnen stellen 
zich in dit nummer aan alle IenWcollega’s 
voor. En omgekeerd kunnen onze politieke 
bazen door het personeelsblad te lezen, 
nader kennismaken met IenW’ers en het 
IenWwerk. Dat geldt eigenlijk voor ons 
allemaal.
 
Veel leesplezier!

Beste 
lezers,

C003606

Papier van
verantwoorde herkomst

WEGWIJZER

02.   Overal in het nieuws. De Afsluitdijk 
wordt stevig onder handen genomen. 

15.    Dubbele agenda. Enes Taşpinar en 
Peter Akkerman zetten zich vrijwillig in 
voor jongeren.

16.  10 jaar Zandmotor. 5 collega’s over dit 
unieke experiment met kustbeheer. 

20.    Overal actief. Wandel mee op de 
Marker Wadden, een nieuw stuk 
Nederlandse natuur. 

25.    Hoe kan ik helpen? Sg Jan Hendrik 
Dronkers buigt zich over actuele kwesties.

31.     Wimby. Hoe Harro Ranter 
vliegtuigongelukken helpt te voorkomen.

Gesprekken over infrastructuur, 
politiek en persoonlijke drijfveren. 
‘Dit is het ministerie van 
verbinding. En dat ligt mij.’
 

  
06. 
Boos
Boze twitteraars, recreanten die je 
uitschelden. Agressie richt zich steeds 
vaker tegen ambtenaren. Over wat 
fysieke en verbale agressiviteit met ons 
doet. ‘Ik geef duidelijk mijn grenzen aan.’

En verder

Overal is een uitgave van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.  
Het blad wordt in een oplage van ongeveer  
14.500 verstuurd naar de huisadressen van  
de medewerkers van het ministerie. 
Losse artikelen en een pdf van het volledige 
nummer verschijnen ook op intranet.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 
Directie Communicatie | Rijnstraat 8| 2515 XP | Den 
Haag | Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

De productie is in handen van de Directie 
Communicatie van het ministerie van IenW in 
samenwerking met Maters en Hermsen 
Communicatie en Journalistiek (MenH).

Hoofdredactie Friso Fennema (IenW)
Projectleiding Nynke Span (IenW)
Kernredactie Karel Feenstra, Tamar Klijsen, Inge 
van der Marel, Marike Nijveld, Ilonka Schouten, 
Nynke Span (IenW), Heino van Benthum en Marcel 
Gansevoort (MenH)
Eindredactie Nynke Span (IenW), Heino van 
Benthum en Marcel Gansevoort (MenH) 
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22. 
Werken met data
Realtime data veroveren ons werk. 
Over de voordelen én risico’s van 
datagedreven werken. ‘Iedereen kan 
de vruchten plukken, maar je moet er 
wel voor openstaan.’

26.
‘Als je geen 
rolmodel hebt, 
kun je dat zelf 
worden’
In gesprek met Sanne 
Ooms, oprichter van de League of 
Extraordinary People bij IenW. Over 
wat collega’s met een bijzonderheid 
wél kunnen.

Mirjam Jansen,  
Senior communicatieadviseur Staf deltacommissaris

Friso Fennema,  
directeur communicatie
friso.fennema@minienw.nl

‘Meer met de 
natuur samen-

werken’

Seda Güvenç, 
Controller bij UDAC, Directie Financiën en Inkoop

Je kent wel de spreekwijze: als je 
nattigheid voelt, dan is er iets niet pluis. 
En er ís ook van alles aan de hand met 
water: te veel, te weinig, te vies, te zout, 
ga maar door. Maar niet in de podcast 
Nattigheid, tot stand gekomen samen 
met Ons Water. Nattigheid gaat nu eens 
niet over de problemen, maar over de 
vele innovatieve, creatieve oplossingen. 
Een podcast met opbeurende verhalen 
over ons water. Over oplossingen van 
experts, kunstenaars, creatieve geesten, 
burgers zoals jij en ik. Ideeën genoeg! 
In aflevering twee De Drol van de Keizer 
leer je meer over het riool. We 
ontdekken wat we terugvinden in het 
riool en wat je hiermee kan doen. Niet 
alleen kunnen we zien wat we eten en 
drinken, maar ook welke drugs en 
medicijnen we gebruiken en hoe het 
verloop is van de corona-besmettingen. 
Reuze interessant dat riool! Beluister de 
aflevering op Spotify of ApplePodcast. 
Daar vind je ook de eerste aflevering. 
Abonneer je op de podcast om er geen te 
missen.
 
Nynke Span, projectleider Overal
nynke.span@minienw.nl

De drol  
van de 
keizer!

28.
Nu. Even. Niet! 
Ben jij altijd bereikbaar? 
Reageer jij altijd op 
berichten buiten werktijd 
en waar leg je de grens?
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Bij elk nummer vragen we twee collega’s Overal 
alvast door te lezen. Wat vinden zij belangrijk, 
herkenbaar, ontroerend of leerzaam? Dit keer  

Mirjam en Seda.

De Meelezers

‘Het artikel over de Zandmotor gaat over building with nature. Ik 
vind dat we in Nederland te ver van de natuur zijn af komen te 
staan. Gelukkig ontdekken we nu dat we er mee kunnen samen
werken. En wat is die Zandmotor groot, 250 voetbalvelden. 
Goed dat er aandacht is voor de League of Extraordinary 
people. Ik moest denken aan een oudcollega, die 

reuma en hartklachten had. Zij was even 
waardevol als andere collega’s en zo 
positief en hardwerkend. En daar gaat 
het uiteindelijk om.’

Teksten IenW en MenH
Concept IenW en MenH
Basisontwerp Stephan van den Burg en Kaisa Pohjola  (MenH)
Art direction en vormgeving Stephan van den Burg (MenH)
Druk Xerox

Papier Print Speed (250 grams omslag, 120 grams binnenwerk).  
Het papier is op een milieubewuste manier geproduceerd. Het is 
gemaakt van hout, afkomstig uit een duurzaam beheerd bos en  
heeft een Europees eco-label en een fsc-keurmerk.
Envelop Overal wordt verstuurd in een 120 grams Rijksbank 
akte-envelop. Deze enveloppen hebben geen plastic venster. 

Reacties en suggesties 
ienwpersoneelsbladoveral@minienw.nl

‘Iedereen 
werkt met 

data’
Wie zijn Vivianne 
Heijnen en Mark 
Harbers?

10.
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de waterscooter duiken we ineens op. Dan kunnen ze bijvoor
beeld niet snel hun dodemanskoord omdoen of ontsnappen. 
We moeten dan snel schakelen en de emoties lopen soms hoog 
op. Ook kom je met de waterscooter gemakkelijker in ondiepere 
wateren of bij een strandje. Soms bemoeien omstanders 
zich met de situatie. Dan kan het sneller escaleren, zeker in 
 Randstedelijke gebieden waar de lontjes vanwege de drukte 
merkbaar korter zijn. 
Bij een incident vraag ik me vaak af ‘waarom moet dat zo en wat 
bezielt iemand?’, maar ik lig er niet wakker van. Zolang het bij 
schelden blijft, denk ik ‘het zal wel’. En ik sla ik een rustige toon 
aan. Het is een overtreding, geen misdaad. Maar ik blijf scherp. 
Ik parkeer de waterscooter tussen mezelf en de aangehouden 
persoon in, met de neus naar het water, zodat ik makkelijk kan 
wegvaren. Ik geef duidelijk aan dat mijn grens bereikt is. Als het 
niet anders kan, vragen we hulp van collega’s via de noodknop 
en trekken ons tijdelijk terug. Tijdelijk ja, want we zetten wel 
door en bij agressie en bedreiging, doen we aangifte.

Stilleggen
Bij de beroepsvaart checken we onder meer bemanningssterkte 
en vaar en rusttijden. De bekeuringen en straffen liegen er niet 
om: denk aan het stilleggen van een schip. We stappen altijd 
met twee man aan boord, de patrouilleboot blijft in de buurt 
en kijkt mee. Meestal gaat het goed, maar soms is de schipper 
zwaar van slag en wordt hij agressief. Maar laten we vooral 
relativeren: afgelopen zomer heb ik ruim zestig procesverbalen 
uitgedeeld aan recreanten, met nauwelijks incidenten. Ik ben 
niet bang en het thuisfront ook niet.’

Johan van den Akker is een kalme, onverstoorbare man. 
Kwestie van karakter, zegt hij. Deze eigenschappen komen 

goed van pas bij zijn werk als mobiel verkeersleider en  
BOA in Noord-Nederland (Waddenzee en hoofdvaarweg  

Lemmer-Delfzijl).  Johan zorgt voor veiligheid op de vaarweg. 
Hij adviseert en controleert de bestuurders van vaartuigen. 

Als het nodig is, schrijft hij boetes uit bij  overtredingen van 
binnenvaarschepen en recreatie vaartuigen. Soms komt 

hij heethoofden tegen. De meesten weet hij begripvol – ‘de 
boetes zijn inderdaad hoog’ – te  kalmeren, maar het gaat 

ook wel eens mis. Toch ligt hij er zelden  wakker van. ‘Ik vraag 
me alleen af: wat bezielt zo iemand?’

‘Heethoofden 
laat ik even 

uitrazen’

TEKST Joke van Rooyen  FOTOGRAFIE Martin Dijkstra

Gebrek aan vertrouwen, lomp gedrag en agressie komen steeds vaker voor. 
Boosheid tegen ambtsdragers, hulpverleners, maar ook tegen collega’s terwijl ze 

hun werk doen. Hoe ga je daarmee om? RWS-waterman Johan van den Akker en 
online specialist en woordvoerder KNMI Josine Camps vertellen. ‘Ik blijf altijd kalm.’

Over boze mensen en 
agressie tegen ambtenaren 

en wat dit met ons doet

‘Wij controleren recreatieboten en beroeps
vaart en zorgen dat het veilig blijft op het 
water. Recreanten en beroepsschippers zijn 
twee heel verschillende doelgroepen, maar 

bij beiden kunnen de emoties hoog oplopen. Bij bijvooorbeeld 
recreanten als ze de hoogte horen van de boete voor snelheids
overtredingen of voor het nietdragen van het dodemanskoord. 
Dit koord verbonden met een polsbandje zorgt ervoor dat de 
motor uitvalt wanneer de bestuurder overboord valt. Ben je het 
dodemanskoord vergeten? Dat kost je zomaar 250 euro.
Ik snap dat mensen dan boos zijn. Ik laat hen dan even uitrazen, 
maar blijf zelf kalm. Daarna probeer ik begrip te kweken door 
uit te leggen dat we dit doen voor de veiligheid op het water. 
Meestal kalmeren mensen, zeker wanneer ze merken dat we niet 
onredelijk zijn tijdens de aanvullende controle van het registratie
bewijs en andere papieren. Die doen we bij te snel varen of het 
niet dragen van het dodemanskoord. Is er dan iets niet in orde, 
dan geven we daarvoor meestal alleen een waarschuwing.

Korte lontjes
De kans dat we onveilige situaties zien en beboeten is het 
grootst wanneer we met de waterscooter patrouilleren. Ons gele 
patrouillevaartuig zien mensen van verre aankomen, maar met 

IK
BEN

BOOS!!
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‘ Ik vat het niet 
persoonlijk op’

‘Vooral op Twitter is de toon onvrien
delijk. Namens het KNMI plaats ik 
berichten op Twitter, Instagram en 
LinkedIn. Daarnaast doe ik de webcare: 

reageren op vragen die mensen online stellen. 
Om het behapbaar te houden, reageer ik alleen op 
berichten waarin het KNMI is getagd. Op LinkedIn en 
Instagram is de toon leuk en positief. Maar op Twitter 
vliegen mensen vaker uit de bocht. Daar klagen ze 
regelmatig over code oranje of code rood. Mensen 
vinden het overdreven of onjuist (‘Bij ons onweert 
het helemaal niet’) en de toon is soms ronduit lomp. 
Bijvoorbeeld: ‘Heeft een of andere stagiair het weer
bericht gemaakt?’
Ik houd mezelf altijd voor dat niet iedereen goed 
is met woorden. Dat speelt zeker een rol op social 
media. Ook vat ik het niet persoonlijk op. Het helpt 
natuurlijk dat ik namens het KNMI reageer. Mijn 
eigen naam staat er niet bij. Hoe ik reageer? Ik toon 

eerst begrip: ‘wat vervelend dat…’ of ‘wat fijn dat…’ en 
geef daarna uitleg. Het valt me op dat mensen daarna 
vrijwel altijd sympathiek en begripvol reageren. Ken
nelijk is dan de angel eruit en voelen ze zich gehoord.

Aardbevingsberichten
Bij onze klimaatberichten heb ik soms te maken 
met mensen die de wetenschap in twijfel trekken 
en selectief lezen. Dat begrijp ik niet goed. Weten
schap is de basis, als je dat niet vertrouwt, wordt een 
discussie wel heel lastig. In Groningen liggen de 
aardbevingsberichten  begrijpelijk  gevoelig, dat 
leidt tot pittige reacties. Ik snap de emotie, maar kan 
dat goed scheiden van mijzelf als persoon. 
Ter relativering: wat ik meemaak op social media van 
het KNMI is kinderspel vergeleken met wat collega’s 
die handhaven soms overkomt tijdens hun werk.  
Dat gaat alle perken te buiten. Goed dat daar  
aandacht voor is.’   

Klagen over het weer doen we in Nederland graag en vaak. Was dat vroeger beperkt 
tot het weer van de dag, tegenwoordig klagen we ook over de weerwaarschuwingen. 
Te laat, te vroeg, niet nodig, wel nodig. Josine Camps weet er alles van. Josine is 
adviseur online communicatie en woordvoerder bij het KNMI en doet onder meer 
berichtgeving en webcare op social media van het KNMI. Vooral op Twitter wordt flink 
gemopperd. Ze blijft er vooralsnog relaxed onder.

Afgelopen jaren hebben collega’s vaker 
melding gedaan van agressie en geweld 
tegen hen, blijkt uit cijfers van het Meld-
punt Incidenten Rijkswaterstaat (MIR). 
Over de periode 2020-2021 steeg bij de 
mobiel verkeersleiders het aantal meldin-
gen van 7 naar 19 en bij de weginspecteurs 
van 26 naar 34. De veiligheid van wegin-
specteurs en andere medewerkers heeft 
daarom de volle aandacht. Zo volgen alle 
medewerkers een cursus de-escalerend 
handelen. Thido Arts, adviseur integraal 

veiligheidsmanagement bij Verkeer en 
Watermanagement (VWM): ‘Het is heel 
lastig om de agressor aan te pakken, daar-
om richten we ons op ondersteuning van 
onze medewerkers. Hoe haal je de angel 
uit gevaarlijke situaties, dat is waar we op 
inzetten. Soms vragen collega’s om een 
cursus weerbaarheid, maar dan leg je het 
accent op de confrontatie en dat willen 
we niet. Onze houding is: als het dreigend 
wordt, neem afstand en roep hulp in van 
de politie.’

#Doeslief

Jaarlijks wordt 8% van de 
OV-medewerkers bespuwd.

Bijna 80% van de  
Nederlanders vindt dat  
we wat aardiger tegen 
elkaar mogen doen.

Bijna alle boa’s (95 %) 
hebben verbale agressie 
meegemaakt. Ook intimida-
tie (68%) en fysiek geweld 
(58%) komen veel voor. 

Voorbeelden van onaardig 
gedrag zijn er genoeg, stelt 
SIRE. Zo waren er vorig 
jaar volgens de organisatie 
146.571 scheldtweets met 
het woord ‘kanker’ erin.  
72% van de weginspecteurs 
zou regelmatig een middel-
vinger krijgen.

SIRE lanceerde twee jaar 
geleden #doeslief om  
mensen bewust te maken 
van onaardig gedrag op 
social media, in het verkeer 
of de supermarkt. Van de 
mensen die de campagne 
zagen wilde 25% hun  
gedrag aanpassen.

Bronnen: SIRE, CBS en SCP

Diepe sporen
Weginspecteur Mark Vellekoop 
van Rijkswaterstaat werd in 
 oktober 2020 tijdens zijn werk 
afgetuigd door een agressieve 
man die onder invloed van drank 
en drugs bleek te zijn. Mark liep 
daardoor een posttraumatisch 
stresssyndroom op. Dankzij een 
succesvolle behandeling gaat het 
weer goed met hem.  
Het  ministerie van IenW ijvert voor 
strenge straffen voor wie (verbaal) 
geweld gebruikt tegen hulp-
verleners. In het geval van Mark 
had dit resultaat. De verdachte 
werd schuldig bevonden aan mis-
handeling en kreeg een onvoor-
waardelijke gevangenisstraf van 
honderd dagen plus gedwongen 
opname voor behandeling van  
zijn verslaving en psychische 
problemen. 
Bekijk dit indrukkende filmpje 
waarin Mark zijn verhaal vertelt 
om aandacht te 
vragen voor het 
probleem en om 
lotgenoten een 
hart onder de 
riem te steken.

Tips van Johan  
en Josine 

→    Toon begrip en veer mee  
met de emotie.

→    Blijf kalm van toon.
→    Leg uit waarom je bekeurt  

(‘probeer begrip te kweken’).
→    Geef op tijd je grens aan.
→    Blijf bij elkaar.
→    Wees op je hoede en blijf 

scherp, zeker in ‘risico- 
gebieden’.

→    Schakel op tijd hulp in.
→    Vat berichten op social media 

niet persoonlijk op. Vaak zit er 
iets achter waar jij niets aan 
kunt doen.

Omgaan met  
boosheid

Angel uit gevaarlijke situaties halen Nazorg en anonieme aangifte
Medewerkers kunnen nazorg krijgen 
na een incident. Dit gebeurt in 
overleg met de leidinggevende en/
of met een collega die speciaal is 
opgeleid in nazorg. Duurt de nazorg 
langer, kun je terecht bij een extern 
bureau voor psychosociale hulp. 
‘Medewerkers kunnen ook aan-
gifte doen, als ze dat willen’, zegt 
Thido. ‘Ze kunnen dat anoniem 
doen. Naam en contactgegevens 
komen niet in de aangifte te staan, 

de  gegevens staan op naam van 
Rijkswaterstaat. Zo kunnen privé-
gegevens niet worden achterhaald.’ 
Wanneer doe je wel en wanneer 
geen aangifte? Volgens Thido ligt 
die beslissing bij medewerkers zelf. 
‘Je moet zelf het gevoel hebben 
dat er een grens is overschreden. 
Uiteraard overleg je daarbij met je 
leidinggevende en ook kun je een 
beroep doen op onze landsadvocaat 
die jou kan bijstaan.’

Nazorg nodig?
Heb jijzelf of heeft een collega een 
schokkende gebeurtenis meegemaakt 
tijdens het werk? Dan kun je profes-
sionele nazorg krijgen. Of je kunt die 
nazorg aanbieden aan een collega die 
dit nodig heeft. Ook zijn er trainingen 
op het gebied van nazorg voor collega’s 
en leidinggevenden van medewerkers 
met traumatische ervaringen, of voor 
deze collega’s zelf. Meer informatie vind 
je op intranet.
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Hij noemt zich onverschrokken, iemand die overal op afstapt. In gesprek met 
onze minister Mark Harbers. Over infrastructuur, treinen, trots, verruwing en een 
kleine zijstap naar zijn liefde voor het Songfestival. ‘Als iedereen zich opwindt, 
word ik juist kalmer.’ TEKST Yvonne Doorduyn  FOTOGRAFIE Bart Hoogveld

A
ls een vis in het water. Wie 
Mark Harbers (53, VVD) in zijn 
eerste maanden bezig ziet op ons 
ministerie, ziet iemand van wie 
een wens in vervulling is gegaan. 
‘Van jongs af aan heb ik een 
passie voor alles wat rijdt, vaart 

en vliegt’, zei hij daar zelf over bij zijn aantreden. 
Als we hem spreken, heeft hij net een themasessie 
Waterveiligheid achter de rug. ‘Hollands Glorie’, zegt 
hij enthousiast. 
Natuurlijk moet het beter. Limburg mag niet 
overstromen. ‘Maar ga naar het Ruhrgebied, naar 
België, en je ziet hoe goed onze infrastructuur is. 
De wereld kijkt met argusogen hoe we dat hier 
doen. Ondertussen hebben we iedere dag kilo’s 
problemen en mailboxen vol 
documenten om het nog beter 
te maken. Maar we hebben een 
ongelofelijk mooie uitgangs
positie. Op de racefiets op een 
dijkweggetje, in de auto of de 
trein door het land; ik ben trots 
op wat ik zie. Treinen vind ik 

mooi. Vanuit mijn werkkamer kijk ik uit op het 
emplacement van Den Haag, prachtig.’ 

Je hebt veel ervaring op IenW-terreinen. Rotterdams haven-
wethouder, woordvoerder stikstof in de Tweede Kamer…
‘Ja. In mijn eerste baan bij een communicatiebu
reau werkte ik voor Rijkswaterstaat en de Tweede 
Maasvlakte. Als wethouder heb ik handelsmissies 
geleid, ik ben trots op onze containerschepen die 
over de wereldzeeën varen. In 2019 werd ik VVD
woordvoerder stikstof. Ik kon me drie uur inlezen 
voor ik een reactie moest geven op het rapport
Remkes. Toen bedacht ik: we gaan erheen, we gaan 
in gesprek. Townhallmeetings organiseren in boe
renstallen. Op de zeepkist achter een microfoon.’

Is dat hoe je graag politiek bedrijft?  
‘Ja. Zo heb ik het altijd gedaan. 
Op de middelbare school bleek ik 
goed in belangenbehartiging en 
onderhandelingen, bijvoorbeeld 
over de hoeveelheid huiswerk. Ik 
stort me snel in discussies. Altijd 
haantje de voorste.  

Mark Harbers en Vivianne Heijnen

In gesprek  
met onze  

bewindspersonen

Mark  
Harbers

‘Ga naar het 
Ruhrgebied, naar 
België, en je ziet 
hoe goed onze  

infrastructuur is’

CV 
Geboren: 19 april 1969, Ede
1992-1998: Lid deelraad 
KralingenCrooswijk
2002-2007: Gemeenteraadslid 
Rotterdam
2007-2009: Wethouder Rot
terdam
2009-2017, 2019-2022: Lid 
Tweede Kamer (VVD)
2017-2019: Staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid
2022-heden: Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat 

Onderwerpen:  
(vaar)weginfrastructuur, 
luchtvaart, bereikbaarheid 
nieuwe woningen, beheer en 
onderhoud infrastructuur, 
verkeers en waterveiligheid.

Wie is?

Minister Mark Harbers bezocht op 7 maart Maastricht. Daar sprak hij over Integraal 
Riviermanagement tijdens een vaartocht op de Maas op de RWS18, een schip van 

Rijkswaterstaat. Ook ontmoette hij medewerkers en een bewoner in woonzorgcentrum 
Koraal, een centrum voor mensen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij  

vertelden over de evacuatie tijdens het hoogwater van afgelopen zomer.



Wat is je favoriete  
karaktereigenschap?
‘Optimisme, vrolijkheid.  
Iemand kan een dag somber 
zijn, maar ik hoop dat diegene 
daarna de zon weer achter de 
wolken ziet schijnen.’

Waar zou je wel willen 
wonen?
‘Sowieso in Nederland. Ik reis 
graag de wereld over, maar heb 
nooit in het buitenland willen 
wonen. Het blijft toch Rotter-
dam, ben ik bang.’ 

Wie zijn je favoriete 
helden/heldinnen in het 
echte leven?
‘Die vraag vreesde ik al. Ik heb 
ze niet. Ik heb in mijn leven 
tientallen mensen in actie 

gezien die me inspireerden.  
Al die kwaliteiten in één  
persoon is onmogelijk.’

Welke hervorming  
bewonder je het  
meest?
‘De openstelling van het 
homohuwelijk. Ik had nooit 
verwacht met mijn man te 
kunnen trouwen, daar ben ik 
de vorige generatie politici 
heel dankbaar voor.’

Welk natuurtalent  
had je graag willen  
hebben?
‘De onverstoorbaarheid om 
dingen van me af te orga-
niseren. Ik roep nogal snel: 
dat regel ik wel, zonder na te 
denken of ik tijd heb.’ 
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Als ik me ergens mee kan bemoeien, 
zal ik het niet laten.’ De minister lacht 
hartelijk, een lach die regelmatig 
terugkeert in het interview. ‘In 6 vwo 
werd ik lid van de VVD, op mijn 22e 
zat ik in de deelgemeenteraad. De 
lokale leerschool. Nergens raak je 
zo verslingerd aan politiek als daar. 

Onverschrokken, je stapt erop af. Zo doe ik het ook in de 
landelijke politiek en wil ik het ook doen als minister.’

Het debat in het land en in de Tweede Kamer gaat er ruig aan toe. 
Hoe wapen je je tegen die verruwing?
‘Door mezelf te blijven. Als iedereen zich opwindt, word 
ik juist kalmer. Dat zit in mijn karakter. Als je de feiten 
op een rijtje hebt en weet wat je wilt bereiken, heb je de 
toonhoogte zelf in de hand. Polarisatie is niet nieuw. 
Je zag het na de moord op Pim Fortuyn, na 9/11, na de 
bankencrisis. Mensen zijn oprecht en terecht boos. 
Social media geven een andere dynamiek. Vroeger had 
je twee keer per week een kwartiertje Den Haag Vandaag. Nu 
kun je twee keer per minuut op Twitter de laatste meningen 
bekijken. Dat maakt het complexer dan tien jaar geleden, 
maar het mechanisme is niet heel anders.’  

Hoe ga je daarmee om?
‘In de politiek is het belangrijk open te staan voor andere 
meningen. Er zijn altijd meerdere wegen naar Rome. 
De reuzensprong van: we staan nu hier en morgen daar, 
werkt nooit. Als je iedere dag wakker wordt en denkt: o, dit 

probleem moet vandaag ook nog even, word je gek. Je moet 
weten wat mensen vragen en waar de knelpunten zitten. Dan 
kan je in behapbare stappen tot de oplossing komen.’ 

‘Ik ben een katholieke homo van de Veluwe, daar word je vanzelf liberaal 
van.’ Dit heb je in eerdere interviews gezegd. Was het lastig om uit de 
kast te komen?
‘Nee, in mijn geval niet.’ De minister lacht. ‘Maar dat is een 
bekende quote van me, ja. Paul de Leeuw had net op tv de 
weg geëffend. Ik kreeg wat bezorgde blikken van: o, maar 
krijg je dan geen aids? Verder viel voor iedereen in mijn 
omgeving het laatste puzzelstukje op zijn plek. Wel vertel ik 
nog steeds graag het verhaal, voor mensen die er wel mee 
worstelen. Want feitelijk ben ik  eerst als Kamerlid, nu als 
minister  een rolmodel en daar wil ik me voor inzetten. 
Ik vaar mee in de Gay Pride, ik was één van de homo
ambassadeurs in Rotterdam. De gemeente gaf voorlichting 
over alle vormen van seksuele diversiteit. Maar op een flink 
aantal scholen kwam ze niet binnen. De schoolleiding zei: 
dat komt hier niet voor. Dan is er werk aan de winkel. Als 
homoambassadeurs fungeerden we als breekijzer.’

Is het een kleine stap naar je mateloze fascinatie voor het Songfestival? 
Er gaat een filmpje rond op Twitter waarin je binnen twee seconden alle 
nummers kent, of het uit 1986 is of uit 2016.
Opnieuw de lach. ‘Als je bij de finale rondkijkt in de zaal, kun 
je niet ontkennen dat er een link is. Maar bij mij is die link er 
niet. Toen ik zes was, vond ik het Songfestival al fascinerend. 
Het is de glitter, glamour, nationale verbroedering. Kun je 
ook eens chauvinistisch zijn als je niet van voetbal houdt! En 
ja, in mijn hobby's ben ik vrij compleet in mijn weetjes en 
verzamelingen. Voor ik het weet, is m’n hoofd een wande
lend vat nutteloze feitjes, waar je dus alleen wat aan hebt bij 
een pubquiz.’   

‘Ik had nooit  
verwacht met  

mijn man te  
kunnen trouwen’

J
ong, vrouw, Limburgs – onze staatssecre
taris Vivianne Heijnen (39, CDA) was een 
van de grote verrassingen in het nieuwe 
kabinet. Ze lijkt de verpersoonlijking van 
het nieuwe elan waar premier Rutte het 
zo vaak over heeft. Wethouder geweest in 
Maastricht, communicatief, verbindend. 

Haar missie: ‘Ik wil uitleggen wat we doen. De 
politiek dichter bij mensen brengen en mensen 
dichter bij de politiek.’ Precies dat was waardoor ze 
opviel in het zuiden. Ze initieerde onder meer een 
Burgerbegroting, waarbij inwoners zelf meedenken 
over de besteding van het geld. 

Als we haar spreken in februari, zit ze zes weken 
in het zadel. ‘Gisteren was ik in de Achterhoek’, 
vertelt ze. ‘Mensen zijn zich kapot geschrokken, 
omdat er een onderzoek komt naar de Noordtak 
van de Betuweroute. Dan wil 
ik erheen. Uitleggen hoe het 
zit en hoe ik het zie. Later 
hoorde ik van een mevrouw 
dat ze zich door mijn komst 
gehoord en gezien voelt. Daar 
doe ik het voor.’

Is dat het nieuwe elan?
‘Dat weet ik niet, maar het is hoe ik werk. Ik heb 
inmiddels een aantal debatten gehad. Dan probeer 
ik de sfeer goed en de dialoog open te houden. We 
komen zoveel verder als we er wat ontspannener 
in zitten en elkaar niet proberen te vangen op een 
woordje. Ik heb niet de illusie dat ik Den Haag ga ver
anderen, maar ik heb me heilig voorgenomen dicht 
bij mezelf te blijven. Gerd Leers (oudminister en 
streekgenoot, red.) zei tegen me: Den Haag is als een 
wasmachine. Kleurrijk ga je naar binnen, grijs kom 
je eruit. Dat wil ik niet. Ik hoop dat ik de ruimte blijf 
voelen vrijuit te spreken. Het zou jammer zijn als ik 
straks denk: zoek het maar uit, ik houd me alleen bij 
het voorbereide A4’tje. Ik zal er alles aan doen om 
dat te voorkomen.’

Je noemt het gebrek aan vertrouwen in de politiek een drijfveer 
om naar Den Haag te komen.
‘Ja. Mensen zijn vervreemd van 
de politiek en dat is ernstig. 
Uiteindelijk zijn er een heleboel 
redelijke mensen in dit land. 
Die grote middengroep, de 
stille meerderheid, vraagt óók 

‘Dit is het  
ministerie van 

verbinding.  
En dat ligt mij’

CV 
Geboren: 8 oktober 1982, 
Spaubeek
2006-2008: Zelfstandig 
consultant
2008-2009: Tutor Universiteit 
Maastricht
2009-2018: Hoofd Campus 
Brussel Universiteit Maastricht
2010-2018: Gemeenteraadslid 
Maastricht
2018-2022: Wethouder en 
locoburgemeester Maastricht
2022heden: Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Water
staat

Onderwerpen: toekomst
bestendig OV en spoor, 
duurzame mobiliteit, circu
laire economie, milieuschade 
voorkomen met beter toezicht 
en handhaving, gezonde en 
veilige leefomgeving.

Vivianne 
Heijnen

Ze wil de politiek dichter bij mensen brengen en mensen dichter bij de politiek. 
In gesprek met onze staatssecretaris Vivianne Heijnen. Over trots op de regio, 
verbinding, Limburgs carnaval en kwetsbaren. ‘Je leeft niet alleen voor jezelf, je 
leeft samen.’

Wie is?
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TEKST Yvonne Doorduyn  FOTOGRAFIE Phil Nijhuis

Staatssecretaris Vivianne Heijnen sprak op 7 februari in Delft over fietsbeleid met onder 
meer wethouder mobiliteit Martine Huijsmans (gemeente Delft) en in Den Haag met de 
Nationale Politie, een van de vijftien fietsambassadeurs. De fietsambassadeurs zijn 
werkgevers die zich inzetten om meer werknemers op de fiets te krijgen.
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Wat is je favoriete  
karaktereigenschap?
‘Oprechte betrokkenheid. Dat 
mensen zichzelf zijn en omzien 
naar elkaar.’

Welke hervorming  
bewonder je het meest?
‘Dualisme, het scheiden van de 
machten. Zelf zat ik lang in de 
oppositie. Als wethouder en 
staatssecretaris ben je bestuur-
der van iedereen. Ik vind dat je 
moet luisteren naar coalitie én 
oppositie.’ 

Waar zou je wel  
willen wonen?
‘In het heuvelland in Nederland, 
maar ook in Oostenrijk of Rome. 
Oostenrijk is vertrouwd. Daar 
kom ik van kinds af aan, zomer en 

winter. Rome is net als Maas-
tricht Romeins en heel compact. 
Heerlijk eten, prachtige musea en 
met de trein zit je zo in Napels of 
aan de kust.’

Wie zijn je favoriete helden/
heldinnen in het echte leven?
‘Ik heb vaak respect voor facetten 
van mensen. Maar als ik iemand 
moet noemen… Ik heb veel 
bewondering voor Angela Merkel 
en hoe lang ze het in de politiek 
heeft volgehouden.’

Welk natuurtalent had je 
graag willen hebben?
‘Dat ik me wat minder aantrek 
van meningen van anderen. 
Dingen gaan me snel aan het hart 
en dus ook wat mensen van me 
vinden.’ 

goede vertegenwoordiging. Met hen 
moeten we óók verbinding houden. 
Neem de stof PFAS. Mensen hebben 
geen idee dat dit in hun pizza dozen 
zit, in mascara, in pannen. Als je dat 
vertelt, beseffen ze dat het in Den 
Haag ook over hen gaat.’ 

Wat was je eerste gedachte toen Wopke 
Hoekstra je vroeg voor dit ministerie?
‘Mijn eerste gedachte was: ik kan niet weg. Als ik iets doe, 
ben ik daar gepassioneerd en betrokken mee bezig. Maar 
Hoekstra vond het mooi wat ik in Maastricht deed: poli
tiek dichtbij mensen brengen. Daar is ook veel behoefte 
aan in Den Haag, zei hij. Toen IenW voorbij kwam, was 
mijn eerste vraag of internationaal vervoer erbij zat.’ 
Heijnen glimlacht als ze dat zegt. ‘Limburg grenst maar 
voor een paar kilometer aan de rest van Nederland, hè? In 
Maastricht ben je erg georiënteerd op het buitenland.’

Wat is je affiniteit met IenW?
‘Dit is het ministerie van verbinding en dat ligt mij erg. Als 
wethouder ging ik over economie en wonen, dus ik weet hoe 
belangrijk infrastructuur is voor nieuwbouw. Op milieu heb 
ik een sleutelpost. Ik zal veel samenwerken met Rob Jetten 

(minister voor Klimaat en Energie, red.) en Christianne 
van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof, red.). Het 
verbinden van dossiers en mensen, dat is wat ik van nature 
graag doe.’

Je opa was burgemeester voor de VVD. Waarom koos jij voor het CDA?
‘Ik geloof in de kracht van de samenleving. Je leeft niet alleen 
voor jezelf, je leeft samen. Geloof is voor mij privé, maar ik 
hecht aan de kernwaarden van het CDA die gaan over samen
leven: solidariteit, publieke gerechtigheid, rentmeesterschap. 
De paus heeft een mooi boekje geschreven: ‘Laudato Si’. Een 
oproep om de aarde en de armen met respect en eerbied 
te behandelen, ongeacht je geloof. Dat is mij uit het hart 
gegrepen.’ 

In je nevenfuncties valt op dat je begaan bent met minderbedeelden. 
Stichting Vrienden van de Maasgouw, Stap voor Stap…
‘Als kind kon ik al niet tegen onrecht. Ik wil een stem geven 
aan mensen die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen. Het 
mooiste van carnaval vind ik ook wat eraan vooraf gaat. Ieder
een denkt aan drinken en feesten, maar in Limburg draait 
het ook om chariteit, zoals we dat noemen. Charity, in het 
Engels. In de week voor carnaval gaan de prins en de Raad van 
Elf bij ouderen en kwetsbaren op bezoek. Die bezorgen ze een 
hele fijne dag. Mensen kijken daar erg naar uit en genieten er 
enorm van na. Dat vind ik het mooiste onderdeel.’

Je vroeg de Directie Communicatie op je werkkamer een mooie foto van 
Maastricht op te hangen. Hoe is het met de heimwee?
‘In het weekend ga ik graag terug. Het zit in me. Ik merkte 
het ook bij het bezoek gisteren in de Achterhoek: mensen 
voelen trots voor hun regio. We liggen geïsoleerder, hebben 
een ander landschap. We moeten iets harder vechten om 
hetzelfde gedaan te krijgen als in de Randstad. Dat verbindt. 
Ik vind die eigenheid prettig. Ik weet altijd wie ik ben en waar 
ik vandaan kom.’   

5 ANDERE VRAGEN 
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Wat staat er prominent op de agenda bij IenW’ers?  
Bij Enes en Peter zijn dat jongeren! ‘Werken met  

jongeren geeft ontzettend veel energie.’

15

Op de bres voor 
jongeren en 
duurzaamheid

Investeren in 
waterputten 
in arme landen
Enes Taşpinar (24) is data-analist bij de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT). Hij wil in zijn werk én daarbuiten maat-

schappelijk van betekenis zijn. Daarom is hij is 
bestuurslid van Zafer Jongeren, de jongeren-
vereniging van een moskee in Schiedam. 

‘Zafer Jongeren is een sociaaleducatieve 
vereniging, voor en door jongeren, waar 

met name NederlandsTurkse jongeren 
uit Schiedam en omgeving bij zijn 
aangesloten. We bestaan sinds 1985 
en hebben nu meer dan 200 actieve 
leden van 12 tot 28 jaar. De vereniging 
wil verbinden en de actieve participatie 
van de jongeren in de Nederlandse 
samenleving bevorderen. Dat doen we 
met lezingen en themaavonden over 
actuele onderwerpen, sportieve en cul
turele activiteiten, huiswerkbegeleiding 
en loopbaanadvies.
Ook doen we aan liefdadigheidsprojec

ten. Zo zamelen we voedselpakketten in 
voor mensen die het niet zo breed heb

ben. We investeren in waterputten in arme 
landen en bezorgen maaltijden en bood

schappen bij met name ouderen. Ook delen 
we soep uit in Schiedam. Meestal kunnen 

mensen tijdens koudere dagen iets warms 
erg waarderen. Dat loopt door het slechte 
weer weleens in de… soep. Vorig jaar wonnen 

we de D66 Schiedam Valentijnsprijs voor onze 
inzet om onze omgeving te verbeteren.’

Op de agenda 
Tijdens de Ramadan in april organiseren de 

Zafer-jongeren een Street-Iftar. Heel Schiedam 
is dan in de avond welkom om gezamenlijk 

buiten te eten.

TEKST Tamar Klijsen  FOTOGRAFIE Jurgen Huiskes

APRIL MEI JUNI JULIDUBBELE  
AGENDA

Peter Akkerman (29) is beleidsadviseur bij het Team 
Nationaal Milieuprogramma. Hij is initiatiefnemer van 
drie projecten voor en door jongeren op het gebied van 
duurzaamheid: de Jongerenmilieuraad, ‘Bos dat van 
zichzelf is’ en Serendicity.

Drie projecten maar liefst, vertel.
‘De Jongerenmilieuraad (JMR) bestaat sinds anderhalf jaar, 
heeft 80 leden en is een goedlopend initiatief. Jongeren 
onder de dertig krijgen de kans mee te schrijven aan het 
Nationaal Milieuprogramma. Zij zijn de toekomst en 
dus moeten we hun zorgen, meningen en ideeën 
meenemen in beleid. En er is een speciale afdeling 
voor jongeren onder de zestien jaar: de JMRZ (de 
z staat voor Zoomers). ‘Bos dat van zichzelf is’ richt 
zich op natuurbescherming en versterking en 
Serendicity is een app om over de hele wereld steden 
te vergroenen door tegels te verruilen voor groen.’

Krijg je dit allemaal gecombineerd met je werk?
‘De projecten doe ik in mijn vrije tijd. Dat begon met één 
avond per week voor de JMR, maar al gauw werden dat er 
drie. En met de twee andere projecten erbij zit ik op een 
werkweek van zestig tot zeventig uur. Werken met jon
geren geeft gewoon ontzettend veel energie. Maar in het 
weekend doe ik niets hoor! Natuur, milieu, klimaat zijn 
mijn drijfveren en de uitdagingen van onze tijd, dus ik doe 
het graag. Maar het is de bedoeling dat ik mijn ‘kindjes’ 
loslaat op het moment dat ze mij niet meer nodig hebben, 
zoals nu bij de JMR. Hoewel leidinggevenden en collega’s de 
initiatieven van harte toejuichen, hebben ze me het op het 
werk ook nodig.’   

‘Ik wil een stem 
geven aan mensen 

die zichzelf niet 
kunnen vertegen-

woordigen’

Op de agenda
2-3 juni De Jongerenmilieuraad neemt deel aan 
een symposium in Stockholm, Stockholm+50, 
over 50 jaar United Nations Conference on the 
Human Environment.
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Storm en stroming tasten de kust 
aan. Je kunt natuurlijk eens in de 
drie tot vijf jaar zand bijstorten, 
maar Rijkswaterstaat koos in 2011 
voor een experiment. Voor de 
kust tussen Kijkduin en Ter Heijde 
verrees de Zandmotor, een opge-
spoten schiereiland. De stroming 
deed z’n werk; inmiddels is meer 
dan vijf miljoen kuub zand naar de 
omliggende kust verplaatst, en de 
heuvel blijft groot doordat zand 
via water en de wind ook weer 
aangroeide op de heuvel.

Building  
with nature

Midden op de Zandmotor steekt 
een zendmast hoog de lucht in, 
de Argusmast. Argus, een reus 
uit de Griekse mythologie had 
wel honderd ogen. De Argus-
mast moet het met wat minder 
doen, maar telt nog steeds 
twaalf camera’s die doorlopend 
foto’s maken van de zandplaat. 
Met de data hieruit bestuderen 
wetenschappers de beweging 
van zandbanken onder water, 
op de Zandmotor en richting de 
duinen.

Argus, de reus 
met 100 ogen

Het opgespoten zand komt uit de 
Noordzee. Amateurarcheologen 
kwamen als bijen op de honing af 
en deden duizenden vondsten op 
het kunstmatige schiereiland. Een 
miljoen jaar oud bot van de wol harige 
neushoorn, mammoetkiezen en 
menselijke schedelresten van 50.000 
jaar oud. En the devil is in the detail: een 
amateurarcheoloog vond een vuur-
steen met een randje vuil. Dat randje 
bleek berkenpek: lijm gemaakt van de 
bast van een berk, uitgevonden door 
innovatieve Neanderthalers. 

Goudmijn voor 
archeologen

‘Mooie uitbreiding 
van onze  

gereedschapsbox’
 

Frank Hallie, senior  
beleidsadviseur

‘De Zandmotor is  
een succesvol  

exportproduct’
 

Roeland Allewijn, 
Stuurgroep Zandmotor

‘Ik kan er een 
hele dag 

rondlopen’
 

Simeon Moons, 
ecoloog

‘Een walhalla  
voor  

kitesurfers’
 

Carola van Gelder-Maas,  
projectmanager

‘Fantastisch om 
te zien wat de 

natuur kan doen’
 

Peter van der Hout, 
beheerder

Dit is Anton van Dellen, adviseur 
Waterkwaliteit bij Rijkswaterstaat. 
Hij kitesurft al jaren langs de kust, 

liefst met windkracht 6, van 
IJmuiden tot de Maasvlakte. ‘Op de 

Zandmotor heb ik mijn eerste 
kitesurf lessen gehad, een perfecte 
locatie om het te leren’, zegt Anton. 
‘Op het binnenmeertje heb je geen 

last van de golven, maar waait er 
wel een harde, stabiele wind. Ideale 

omstandigheden dus.’  

10 jaar 
Zandmotor  

in 5 verhalen

De Zandmotor bij Kijkduin bestaat 10 jaar. 
In die tijd deed de duin wat het moest doen: 

zand verspreiden via natuurlijke stroming om 
nieuwe duinen te vormen. Vijf verhalen over 

dit unieke experiment met kustbeheer.
TEKST Marcel Gansevoort  FOTOGRAFIE Martijn Beekman
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‘Het concept is in 2005  ontwikkeld, 
als onderdeel van het toen malige 
 innovatieprogramma binnen 
 Rijkswaterstaat. We wilden buiten de 
gebaande paden denken en met het 
nodige bestuurlijk lef is het idee  
gerealiseerd om in één keer een  
enorme bult zand voor 
de kust neer te leggen. 
Onze stuurgroep 
bedacht later ook een 
langjarig meet- en  
monitoringprogramma. 
Ook deden we onder-
zoek naar de veiligheid van 
de kust en de publieksbeleving van de 
Zandmotor. Belangrijke pijler onder al 
dit onderzoek was het datamanagement; 
denk aan de opslag, kwaliteit en bevei-
liging ervan, en aan goede afspraken 
over de beschikbaarheid. Tijdens het 
eerste lustrumcongres in 2016 bleek 
al dat de Zandmotor deed waarvoor 
hij was bedacht. Dat hebben we te 
danken aan de samen werking tussen 
het  ministerie van Infrastructuur en 
 Waterstaat,  Rijkswaterstaat, provincie 

Zuid-Holland, TU Delft en markt-
partijen als Boskalis en Van Oord. 
Een mooi voorbeeld van de kennis-

bundeling van topsectoren binnen de 
overheid, kennisinstituten en markt-
partijen dus. Wat mij nog steeds een 
goed gevoel geeft, is dat de Zandmotor 
zo’n voorbeeldfunctie heeft gekregen, 
binnenlands, maar ook als succesvol 
exportproduct. Met dit soort building 
with nature-concepten kunnen we in 
Nederland blijven wonen, en richten 
we het beheer en onderhoud klimaat-
bestendig in. Niet alleen steeds hogere 
dijken helpen ons dus, we kunnen 
ook uitgebalanceerd en harmonieus 
samenwerken met zand en stroming.’

‘De Zandmotor steekt ver 
uit de kust en verandert 
doorlopend van vorm en 
hoogte door stromingen, 
wind en golfslag. Dat zorgt 
voor diverse habitats - leefgebie-
den van bodemdieren en andere organismen: de 
ene plek is lastig voor de beestjes om te over-
leven vanwege de hoge stromingssnelheden of 
door zuurstofarme condities, in andere gebieden 
ontstaan lagunes en zandplaten, beschut tegen de 
golven, ondiep en met veel voedsel. Wormpjes, 
jonge visjes en schelpdiertjes komen hierop af, en 
zijn voedsel voor vogels. Een ware eyeopener was dat 
we ook onder water effecten zagen, zowel aan de 
zuid- als noordkant, tot zo’n tien kilometer van de 
Zandmotor. In de stroming om die enorme zand-
bult heen wordt fijn en grof zand gesorteerd. Dat is 
aantrekkelijk voor bodemdieren en schaars langs 
de Hollandse kust. De natuurlijke dynamiek van 
de Zandmotor zorgt voor de verstuiving van zand 
en de duinopbouw, ook landinwaarts. Natuurlijke 
duinlandschappen zijn gebaat bij een dynamische 
kuststrook en kenmerkende plant- en diersoorten 
verdwijnen als er geen ruimte is voor dynamiek. 
Gezonde duinen beschermen op hun beurt de 
kust. Het zijn processen waar we vooraf wel ideeën 
over hadden, maar die nu in praktijk zichtbaar zijn 
geworden. Of er ook minpunten zijn? Jazeker, hoe 
hoger je de lucht in gaat met zand, des te zwakker 
de dynamiek wordt. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 
het midden van de Zandmotor, waar het zand min-
der onderhevig was aan golfslag. Daar ontstond 
een soort woestijnlandschap met weinig leven.
Ik heb vaak studenten rondgeleid, ze dachten 
dan in een uurtje wel uit en thuis te zijn. Nou, 
dan ben je net bij de lagune aangekomen. Je hebt 
minstens een paar uur nodig om een idee van 
de omvang te krijgen. Ik kom nog steeds op de 
Zandmotor, blijf me erover verwonderen. Soms 
neem ik mijn twee zoontjes mee. Ze zijn zich 
misschien minder bewust van dit wonder, maar 
scharrelen wel dolgelukkig tussen de aangespoel-
de schelpjes en kleine beestjes.’

‘Omwonenden moesten wel 
even wennen aan het idee 
van de Zandmotor. In de 
jaren zeventig leverden 
plannen om bij Den Haag 
een vliegveld in zee aan 
te leggen behoorlijk wat 
weerstand op, bij veel mensen 
vlamden die gevoelens weer op. Ze waren bang 
dat hun balkons vol waaiden met zand of dat 
ze astma kregen. Al voor de uitvoering van start 
ging,  kwamen er informatieavonden en flyerden 
we met folders bij strandpaviljoens. Door de 
 omwonenden er zo op een laagdrempelige manier 
bij te  betrekken, draaide de publieke opinie in de 
loop der tijd in positieve zin bij.
In 2011 was ik verantwoordelijk voor het kust-
beheer in ons district en dus ook de Zandmotor. 
De vele onderzoekers kwamen met wilde  plannen, 
soms moest ik hen afremmen. Zo kwam een 
voorstel voor een rij palen op de Zandmotor om 
 metingen mee uit te kunnen voeren. Handig voor 
de onderzoekers, maar een obstakel voor  andere 
gebruikers zoals de recreanten. Ik moest als 
 beheerder samen met de gemeente en provincie 
ingrijpen toen de geul tussen de lagune en de zee 
bij vloed regelmatig in een ware wildwaterrivier 
veranderde. Wandelaars raakten zo geïsoleerd 
van het strand, de reddingbrigade moest vaak 
 uitrukken. Dat probleem nam af nadat we informatie- 
en waarschuwingsborden hadden geplaatst.
Het is fantastisch om te zien wat de natuur zelf 
voor werk verricht, en ik ben er trots op dat ik hier-
aan mocht meewerken. De Zandmotor is tastbaar 
en zichtbaar voor iedereen. Deze 
uitstulping verandert en erodeert 
na tien jaar weliswaar wat 
minder en lijkt gesetteld, maar ik 
hoorde onlangs dat er toch weer 
een nieuwe geul is ontstaan. 
Reden om er weer eens te gaan 
buurten. Dat is zo gedaan, want 
de Zandmotor ligt in mijn achter-
tuin, ik woon in Monster.’

Peter van der Hout 
Was adviseur assetmanagement en  
omgevingsmanager Beheer en Onderhoud  
bij RWS WNZ, werkt nu bij DGLM

Roeland Allewijn 
Voormalig directeur bij WVL/Water-
dienst/RIKZ van Rijkswaterstaat en 
oud-voorzitter Stuurgroep Zandmotor

De directeur De beheerderDe projectleiderDe ecoloog

Carola van Gelder-Maas 
Projectmanager Water  
Verkeer en Leefomgeving bij  
Rijkswaterstaat

Simeon Moons 
Ecologisch adviseur  
Kustlijnzorg, Rijkswaterstaat  
Zee & Delta

‘Na weer enkele flinke stormen in jaren 
tachtig is in de Kustnota van 1990 vastge-
legd om de kustbescherming structureel 
aan te pakken met zandsuppleties. Dat 
hebben we doorontwikkeld en we kwamen 
erachter dat het concept van building with 
nature kon bijdragen. We zien de Zandmotor 
dan ook als een ontwikkeling in de wijze van 
zandsuppleren. Het kan een effectieve me-
thodiek zijn, die in bepaald opzicht minder 
belastend is voor de omgeving. Als je elke 
drie tot vijf jaar zand suppleert, in plaats 
van in één keer voor 20 tot zelfs 40 jaar, zet 
je vaker shovels en sleephopperzuigers  in 
om zand te verplaatsen. Het 
zijn zware machines en dat 
geeft veel CO2-uitstoot.
We hadden ook de tijd 
mee en konden in die 
tijd gebruik maken van 
de financiële middelen van 
de Crisis- en herstelwet. De 
jaarlijkse suppletie zat in onze begroting, 
maar een eenmalige investering was lastig. 
Ook de provincie Zuid-Holland was met 
kustprojecten bezig en sloot zich graag aan 
bij dit experiment. In die tijd was de ontwik-
keling van de Tweede Maasvlakte in volle 
gang, dus er was in de buurt groot materieel 
beschikbaar en een aannemer vinden was 
makkelijk. Marktpartijen vonden het een 
interessant project en dachten goed mee. 
Kortom, er was bestuurlijk draagvlak, er 
was geld en er was een wetenschappelijke 

onderbouwing. Zo is 
de Zandmotor uitge-
groeid tot een mooie 
uitbreiding van onze 
gereedschapsbox voor 
zandsuppleties en helpt 
het ons voor te bereiden 
op een toekomst met 
een (versneld) stijgende 
zeespiegel.’  

Frank Hallie 
Senior beleidsadviseur DG Water en  
Bodem, directie waterveiligheid,  
klimaatadaptatie en bestuur

De beleidsadviseur

In 2011 is in 8 maanden 
tijd 21 miljoen kubieke 
meter  zand bij de kust 
van Ter Heijde gestort. 
Zo ontstond een zand-
vlakte ter grootte van 
128 hectare, zo’n 250 
voetbalvelden. 

Verwacht wordt dat de 
Zandmotor minstens 
tot 2030 blijft liggen en 
wellicht nog langer.

Tijdens een superstorm 
(een zware storm in 
combinatie met spring-
vloed) kan het zeewater 
voor de kust 4 tot 5 meter 
worden opgestuwd. De 
Zandmotor remt in die 
situatie de golven af en 
voorkomt dat het water 
hard op de duinen botst.

Voor de kust van Norfolk,  
root-Brittannië, is in 
2019 tegen de dreigende 
kustafslag 1,8 miljoen 
kubieke meter zand 
gestort, naar voorbeeld 
van de Zandmotor. Een 
5 kilometer lange kust-
lijn kan hiermee gedu-
rende 20 jaar worden 
beschermd.

Onderzoekers Alexander 
van Oudenhoven 
(Centrum voor Milieu-
wetenschappen Leiden) 
en Arjen Luijendijk (TU 
Delft) schreven in 2019 
een boek dat beschrijft 
hoe de Zandmotor 
helpt om de kust op een 
natuurlijke manier te 
beschermen (The Sand-
motor: a nature-based 
response to climate 
change).

Feiten & 
cijfers 

'De Zand-
motor ligt  

in mijn
achtertuin'

‘Bij de aanleg voorspelden we dat de Zand-
motor het twintig jaar zou uithouden. Nu 
denken we eerder aan veertig jaar. De eerste 
jaren veranderde er niet veel; het duinmeer 
en de kleinere lagune vingen veel zand op 
waardoor de omliggende duinen nauwelijks 
groeiden. Vanaf 2016 werden het duinmeer 
en de lagune kleiner, vingen minder zand in, 
begon het zand zich te verspreiden en nam 
de duingroei flink toe. En we zagen andere, 
onvoorziene effecten. Dat wandelaars, 
vogelspotters en paardenliefhebbers het ge-
bied goed wisten te vinden, lag voor de hand. 
Maar het water rond de Zandmotor bleek 
ook een walhalla voor kitesurfers te zijn. We 
hadden niet voorzien dat er ideale omstan-
digheden voor beginners zijn, met een veilige 
oefenzone zonder dat ze de zee ingetrok-
ken worden. Het gebied is ook vruchtbare 
grond voor wetenschappelijk onderzoek en 
metingen. Zo hebben we de impact beter 
leren kennen van golfslag op de kust, is de 
invloed van deze ingreep op het bodemleven 
in kaart gebracht, en hebben we de kwaliteit 
van onze modellen kunnen 
verbeteren. En dat hielp bij 
andere projecten, zoals 
bij de zandsuppletie in 
het Amelander Zeegat 
in 2017 en bij de aanleg 
van de Markerwadden. 
Ook het kennisprogram-
ma Zeespiegelstijging onder-
zoekt oplossingen die raakvlakken hebben 
met het concept van de Zandmotor.
De Zandmotor blijft object van metingen 
en monitoring. Zo lieten de drie zware 
stormen in februari de Zandmotor niet 
onberoerd. De storm was zo heftig – bij de 
storm Corrie in combinatie met springtij - 
dat de vorm veranderde en het duinmeer 
voor het eerst volliep met zout water. Zo 
blijft de Zandmotor dynamisch en voor ons 
een interessant gebied.’
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Het land waarop we leven, het water dat we bevaren, de lucht die we inademen: IenW is overal actief. 
Fiets of loop mee voor de betere beleving van het werk dat we verzetten.  

De boot naar Marker  
Wadden vaart vanaf 1 

maart en vertrekt vanaf de 
Bataviahaven in Lelystad. Zie 
www.natuurmonumenten.nl 

Je kunt diverse wandelingen 
op het hoofdeiland maken 

(de andere eilanden  
zijn voor de vogels).  

Dat is de tip van Karel  
Feenstra, die het artikel 

schreef en als fervent 
zeiler graag op het eiland 

aanmeert.
 

Meer wandelingen: 
www.natuurmonumenten.nl

De Marker 
Wadden, nieuwe 
moerassen:  
een trekvogel-
magneet
Toen de inpolderingsplannen van  
het Markermeer in de jaren negentig 
definitief van tafel verdwenen, bleef 
een met basalt omzoomd zoetwater-
meer over. Onder het slib  verdween 
langzaam het leven. Tot IenW, 
 Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, 
de provincie Flevoland de handen 
ineensloegen en uiteindelijk Boskalis
een ambitieus plan tot uitvoering 
bracht. De Marker Wadden: het  
nieuwste moerasgebied in Nederland, 
een walhalla voor vogels.

Bezoek aan  
de Marker  
Wadden

TEKST Karel Feenstra 
FOTOGRAFIE Olivier Middendorp

De eilandbeheerder zit kalm in een houten 
 gebouwtje. Hij heeft zojuist het woord zeearend 
toegevoegd op het bord ‘waarnemingen’. Verderop 
broedt een lachstern, hier heersen visdieven. 

Achtvormig jagen ze door de lucht. Op bezonken slib en 
fossielen bouwen ze hier nieuwe monumenten van natuur. 
Harde zuidwestenwind schaaft aan de duinen van de Marker 
Wadden, maar in het huisje van de eilandbeheerder – kaki 
overhemd – is het stil. Hij grijnst. ‘Van alle pioniers hier 
draagt de mol het grootste geheim’, zegt hij.

Nieuw land
‘Het kost altijd even tijd, voordat de bakens echt zijn verzet’, 
zegt Pieter den Besten van DG Water en Bodem (DGWB) over 
de ontwikkeling van nieuwe ideeën voor het Markermeer. 
Pieter is direct betrokken bij het Marker Wadden project in de 

OVERAL 
ACTIEF

periode 20122020. Dat er iets moest gebeuren 
om die waterplas weer tot leven te wekken, dat 
was overduidelijk. ‘In 2012 werd een prijsvraag 
uitgeschreven en we ontvingen vele grootse 
plannen, met bijbehorende prijskaartjes. 
Uiteindelijk kwam Natuurmonumenten met een 
goed en meer behapbaar plan en ze hadden ook 
de financiering al deels geregeld.’ En zo begon 
in 2016 zo’n vier kilometer onder de Houtribdijk 
tussen Lelystad en Enkhuizen de aanleg van de 
Marker Wadden. 

‘Gansbegaanbaar’
Het bijzondere aan dit project is dat van het 
probleem (slib) de oplossing is gemaakt. ‘Om 
die reden is er veel belangstelling uit het bui

tenland’, vertelt Ben Viveen (oudmedewerker 
Rijkswaterstaat). ‘Bouwen met slib is niet eerder 
gedaan. Het is minder stevig dan zand, en biedt 
dus andere mogelijkheden. Dat is voor de 
Marker Wadden geen bezwaar, want het 
hoeft alleen maar ‘gansbegaanbaar’ 
te zijn: ganzen moeten eroverheen 
kunnen lopen.’
En die ganzen lopen er ook, net als 
vele andere (trek)vogels. Pieter: 
‘Onder vogels is het een enorm 
populair gebied, en om 
die reden dus al een groot 
succes. Daarom kom ik 
er graag met mijn dochter. 
Zij is bioloog. Als ik dit voorjaar ga, 

neem ik ook mijn vrouw en ouders mee.’ 
Of de Marker Wadden dus doen wat ze moeten 
doen? ‘De eilanden zelf zijn ecologisch heel 
succesvol’, zegt Koen Kaffener (DGWB). ‘Om 
het effect voor de rest van het Markermeer te 

bepalen is het nog wat vroeg. Er is meer 
dynamiek in het water, dus ik durf daar wel 

optimistisch over te zijn.’ 
Het nieuwste stuk Nederland is 

voor natuurliefhebbers een niet 
te versmaden aanwinst. En niet 
moeilijk te bereiken, met de ferry 

vanuit Lelystad, of met een eigen 
bootje. Als je een rondleiding boekt, is 

de kans groot dat Ben Viveen je over het 
eiland gidst...    

Natuurliefhebbers Pieter den Besten (wijzend), 
Ben Viveen (rechts) en Karel Feenstra spotten de 
vogels in de Marker Wadden vanuit de voor publiek 
toegankelijke uitkijkpost aan de duinrand.
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E
r komen steeds meer sensoren in bruggen, 
camera’s langs de weg, drones in de lucht en 
satellieten rond de aarde. Ze leveren waardevolle 
informatie voor onze mobiliteit. Om die reden 
wil IenW steeds meer datagedreven gaan werken 
en relevante data realtime – zonder vertraging 
dus – beschikbaar stellen, koppelen, maar ook 
zelf gebruiken. Zo kan vervoer nog veiliger, 

 sneller en schoner worden.  
Maar dit is niet alleen een jubelverhaal. De eindeloze  toename 
van camera’s, drones en satellieten baart ons ook grote  zorgen: 
privacy waarborgen, stratosfeervervuiling door talloze  satellieten, 
de opslag van de astronomische hoeveelheden digitale informatie 
slurpt enorm veel energie (in Nederland zo’n 3% van alle energie). 
De afgelopen jaren hebben we op de voet kunnen volgen hoe 
het RIVM datamodellen gebruikt om het aantal COVIDbesmet
tingen te voorspellen en monitoren. Steeds meer organisaties 
baseren hun beslissingen niet meer op globale ervaringen uit 
het verleden en onderbuikgevoel over de toekomst, maar op 
datagedreven keuzes en beleid.  
‘Een mooi voorbeeld op het terrein van mobiliteit is de 
crowdcontrol rond de Amsterdam  Arena’, zegt Eric Mink, 
afdelingshoofd Innovatie bij directie Innovatie en 
Strategie voor Mobiliteit, die werkt voor Directoraat
Generaal Mobiliteit (DGMo) en DirectoraatGeneraal 
Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM). ‘Daar zijn vaak 
dicht bij elkaar meerdere evenementen op hetzelfde 
moment. Met dataanalyse kun je de verkeerstromen 
nauwkeurig voorspellen en kun je begin en eindtijden 
afstemmen, zodat bezoekers niet op hetzelfde moment 
naar buiten stromen en de wegen en het OV verstoppen. 
Ook kun je bijzondere acties in het leven roepen, denk aan 
een korting of een afterparty direct na een concert in een hore
cagelegenheid. Zo ontmoeten verschillende stromen bezoekers 
elkaar minder snel, en vermijd je opstoppingen en files op het 
Arenaplein, in de garages en op de omliggende wegen.’

Effectieve controles
Als je verkeersstromen zorgvuldig analyseert, kun je een betere 
bezoekerservaring bieden, vergroot je de veiligheid en draag je 
bij aan duurzaamheid. Navigatiediensten, veiligheidssensoren 
in auto’s en camera’s langs de weg genereren heel veel informatie 

die kan helpen bij het verbeteren van verkeersstromen en 
verkeersveiligheid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
‘We staan voor grote uitdagingen nu nieuwe en gecombineerde 
vormen van mobiliteit tot steeds meer complexiteit leiden’, 
zegt Eric: ‘Zo moeten we wel datagedreven werken als we 
werk willen maken van verduurzaming via bijvoorbeeld de 
deelautoeconomie of willen inspelen op reizigers die via 
apps als Flitsmeister en OVreisplanner hun route plannen.’ 
Een voorbeeld? ‘Forenzen gaan met hun eigen fiets naar het 
station, pakken de trein naar de stad van hun werk en leggen 
daar aangekomen het laatste stukje met een deelfiets af. Op dit 
moment is mijn ene collega nog bezig met fietsbeleid, de ander 
met het OV en de derde met deelmobiliteit. Door elkaars data 
te combineren kunnen we deze reisbewegingen integraal opti
maliseren naar modaliteit, tijd, plaats, CO2uitstoot en traject. 
Het gaat dus om samenwerking en breder kijken dan je eigen 
beleidsterrein. Als we  uiteraard binnen de grenzen van de 
privacyregels  gegevens koppelen, komen we op oplossingen 
waar we anders niet aan gedacht zouden hebben.’ 

Data goudmijn
In het veranderprogramma Kompas Beleidskern 

is datagedreven werken een speerpunt. Dit 
past binnen het bredere thema vanuit Kompas 

IenW: ICT/IV als primair proces. De nieuwe 
directie Innovatie en Strategie voor Mobiliteit zal 
deze manier van werken de komende jaren onder 
medewerkers stimuleren en heeft als uitdaging 
meegekregen dit over beleidsdoelen en vervoers
modaliteiten heen te doen. Collega’s krijgen 
gerichte opleidingen aangeboden en in vacatures 
van het ministerie is ervaring met IT en data een 

pré. ‘We zitten in feite op een goudmijn’, benadrukt directeur 
Dylan Koenders. ‘Het komt er nu op aan om die data die we al 
jaren zo enthousiast verzamelen nu ook te gaan combineren 
en inzetten.’ Hij wijst op de verandering die dat veroorzaakt: 
‘Als rationeel departement gebruiken we veel 
informatie voor ons beleid, vaak aan de hand van 
modellen, maar modellen zijn per definitie een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid. Je kunt 
data ook gebruiken om inzichten te krijgen in hoe 
de dingen werkelijk lopen. Realtime data bieden 

TEKST Marcel Gansevoort  BEELD iStock

‘ Kijk breder  
dan je eigen 
beleidsterrein’

Over datagedreven 
werken en wat daarbij 

komt kijken

Realtime data van sensoren in bruggen, camera’s 
langs de weg, drones in de lucht, satellieten rond 
de aarde. IenW experimenteert met datagedreven 
werken, bijvoorbeeld om het vervoer te verbeteren. 
‘We zitten op een goudmijn.’

REALTIME 
DATA

ERIC MINK  
Kwartiermaker/
afdelingshoofd 

Innovatie bij  
directie Innovatie 
en Strategie voor 

Mobiliteit

DYLAN 
KOENDERS  

Kwartiermaker/
directeur directie 

Innovatie en  
Strategie voor 

Mobiliteit
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je handvatten in het dagelijks handelen en om beleid bij te 
sturen. We hebben nu nog aannames over de manier waarop 
we met prijsprikkels in ons mobiliteitssysteem, zoals de motor
rijtuigenbelasting, het gedrag van verkeersgebruikers kunnen 
veranderen. Maar we weten niet precies hoe dat werkt. Door 
data beter te koppelen en nieuwe data te ontsluiten kunnen we 
daarvoor nauwkeurige en betrouwbare oplossingen bedenken.’
Datagedreven werken is en blijft mensenwerk. Je kan niet op 
een knop drukken en alles aan een computer overlaten. In de 
Toeslagenaffaire werd duidelijk zichtbaar hoe verwoestend 
een onethische programmering van algoritmes kan uitpakken.  

‘Je kunt als overheid natuurlijk niet onbeperkt en 
 ongecontroleerd data verzamelen’, zegt Dylan. ‘We 

houden ons aan geldende strenge regels van naar 
personen herleidbare data. Mobiliteitsbeleid baseert 
zich gelukkig vaak op verkeersstromen, waarbij wordt 

gewerkt met grote aantallen; die getallen kunnen we 
anoniem verwerken.’

Trends in luchtkwaliteit
Werken met data zou in het DNA van de IenWcollega’s  
moeten zitten, vindt Martine Ouwersloot, beleids   
medewerker DirectoraatGeneraal Milieu en Internationaal 
Schone Lucht Akkoord (DGMI). Net zoals je op de hoogte 

moet zijn van voor jou relevante juridische zaken of zoals je 
schrijfvaardigheden moet hebben. Martine werkt dagelijks met 
informatie uit luchtkwaliteitdata. Ze benut daarvoor gegevens 
van het RIVM, van meetstations en doet haar licht op bij open
bare bronnen, zoals luchtmeetnet.nl en atlasleefomgeving.nl. 
‘Daarnaast doen we aan zogeheten citizen science, waarbij burgers 
metingen verrichten van de luchtkwaliteit. De betrokken mensen 
hebben thuis een kastje dat die metingen verricht.’
Door de aanzwellende hoeveelheid data te combineren, kunnen 
Martine en haar collega’s bij het Schone Lucht Akkoord beleid 
monitoren en bijsturen. Ze doen dat bij maatregelen in het kader 
van het Schone Lucht Akkoord, waarmee de overheid streeft naar 
een gezondheidswinst van vijftig procent in 2030 ten opzichte 
van 2016. ‘Uit eerste analyses blijkt dat we goed op schema 
liggen, maar ook dat we met alle partijen moeten blijven werken 
aan een betere luchtkwaliteit om de doelen te halen.’
Datagedreven werken is nog geen gemeengoed binnen IenW, 
weet Martine. ‘Iedereen kan de vruchten plukken, maar dan 
moet je er wel eerst voor openstaan. Ook al denk je dat je niet 
met data werkt, alle informatie die je krijgt moet toch ergens 
vandaan komen?’, stelt Martine retorisch. ‘Ga eens praten  
met een collega die er al bewust mee omgaat, vraag hoe die 
informatie verzamelt, en wat diegene daaraan heeft in het 
dagelijks werk. Door dat gesprek kom je zelf ook op ideeën. 
En kijk of er een opleiding voor jou is. Ik ben zelf ook geen 
wiskundige, heb stap voor stap leren werken met data en vind 
het nu onwijs leuk. Ik kan beter sturen en weet waar ik aan toe 
ben. Dat geeft rust.’     

+ Deelvoertuigen
Op basis van beschikbare 
data over de verplaatsing van 
deelfietsen en -scooters wordt 
informatie verkregen over de 
tijden waarop dat gebeurt. 
Denk aan de gemiddelde rit-
lengte, parkeerduur, spreiding 
van ritten, afgelegde afstand, 
aantal voertuigen in gebruik. 
Dergelijke data geven inzicht 
in het type trips waarvoor 
deelvoertuigen ingezet worden 
en wanneer ze populair zijn. 
Dit helpt een beeld te krijgen 
van de mate waarin deel-
scooters als aanvulling kunnen 
dienen op het OV of daarmee 
 concurreren en voor welke 
doelgroepen ze interessant zijn.
 + Laadpaalnetwerk
Nederland krijgt een landelijk 
dekkend netwerk van laadpa-

Datagedreven pilots
De afdeling Innovatie in Mobiliteit streeft naar 
nieuwe inzichten door de koppeling en analyse van 
(openbare) databronnen. Drie voorbeelden.

len. Data-analyse heeft de ‘witte 
vlekken’ zichtbaar gemaakt van 
het laadpaalnetwerk in natuur- 
en recreatiegebieden. Daardoor 
konden gericht locaties worden 
aangewezen waar extra laadpalen 
wenselijk zouden kunnen zijn. 
 + OV en deelmobiliteit
Waar kan het OV aangevuld 
worden met deelvoertuigen?  Op 
welke plekken is meer spreiding 
van reizigers over de dag en de 
week nodig? Een analyse van 
de OV chipkaartdata, bijvoor-
beeld van het aantal check-ins 
en check-outs en overstappen per 
halte, leverde inzicht op in de 
tijdstippen waarop de meeste 
reizen plaatsvinden, in de haltes 
die het meest gebruikt worden 
en in het reisgedrag per product-
groep (zoals het studenten-
reisproduct).

MARTINE 
OUWERSLOOT, 
beleidsmedewer-
ker DGMI, Schone 

Lucht Akkoord.

Mail naar ienwpersoneelsbladoveral@minienw.nl

Als secretaris-generaal 
van het ministerie van 

IenW spreek ik dagelijks 
vele collega’s. Online, live, 

per mail of telefoon. Ze 
voeden mij met ideeën 

en gedachten of brengen 
lastige kwesties onder 

mijn aandacht. Dit gebeurt 
soms op eigen initiatief, 
spontaan, of omdat ik 

ernaar vraag. Hoe ik kan 
helpen, is de vraag die ik 

mij dan steeds stel. In elke 
Overal licht ik een van die 

vragen en kwesties uit.

Hoe kan ik 
helpen? N

a mijn oproep in mijn 
vorige column ontving 
ik een vraag van Jos 
Voeten, Senior Adviseur 
Duurzaamheid, onze 
collega die werkt bij 
Rijkswaterstaat, WVL 
directie leefomgeving. 

Zijn vraag: Hoe ga jij om met verkokering en 
verzuiling bij beleid en uitvoering? ‘De wereld 
is een waterbed waarin alles met elkaar is 
verbonden’, schrijft Jos. Bij beleid en uitvoe
ring ziet hij nog altijd veel ‘verkokering’. De 
paarse haai is een metafoor die hij bedacht 
voor een workshop tijdens de nationale 
netwerkdag Energie en Klimaat van IenW in 
november 2018. Het fictieve dier (kruising 
tussen paarse krokodil en blauwe haai) staat 
symbool voor ‘verkokering en 
verzuiling’. Als voorbeeld geeft 
hij duurzame mobiliteit. ‘De 
gesprekswijzer telt momenteel 
twaalf aspecten die raken aan 
het beleid van (minimaal) zeven 
departementen’, aldus Jos. Als 
het ingewikkeld wordt, hoort 
hij vaak ‘deze vraag zit niet in de opdracht’ 
of ‘daar gaan wij niet over’. Onaangeraakte 
mogelijkheden, voer voor de paarse haai. En 
de vraag is dus: hoe temmen we die haai en 
zorgen we ervoor dat we meer dwarsverban
den leggen bij beleid en uitvoering.
Laat ik eerst proberen in mijn woorden de 
kwestie samen te vatten. We werken bij 
IenW aan de bereikbaarheid, veiligheid en 
verduurzaming in Nederland. Die thema’s 
bestrijken meerdere beleidsterreinen die bij 
verschillende DG’s zijn ondergebracht. De 
doelen en belangen van die DG’s zijn verschil
lend en schuren soms ook. Het oplossen van 
één vraagstuk is soms al ingewikkeld genoeg. 

Waarom dan nog dwarsverbanden zoeken? 
En toch is dat eigenlijk heel logisch. Want 
als je uitzoomt, dan zie je hoe al die uiteen
lopende doelen met elkaar verweven zijn en 
allemaal gaan over een bereikbaar, veilig en 
leefbaar Nederland. 
Juist die dwarsverbanden wakkeren de 
 onderlinge creativiteit aan, dwingen ons 
verder te denken. En zo worden nieuwe, 
innovatieve oplossingen geboren. Met het 
Kompas leggen we de nadruk op het weg
nemen van drempels in onze werkomgeving. 
We heffen spanningen tussen beleidsthema’s 
zoveel mogelijk op door een (nieuwe) 
‘integrale benaderingswijze’ die boven de 
traditionele sectorale benadering uitstijgt. 
Zo kunnen we met een nieuwe manier van 
werken meer resultaat bereiken: het ‘hoe’ 

vertaalt zich in meer ‘wat’, om 
het in marketingtermen uit te 
drukken. Duurzame mobiliteit 
is hierbij een goed voorbeeld. 
Het laat zien dat bereikbaarheid 
een begrip is dat zich steeds 
weer blijft ontwikkelen en dat 
bij de tijd blijven belangrijk is. 

Bereikbaarheid die aansluit bij de politieke 
en maatschappelijke wensen en eisen. 
Duurzaam en slim zijn daarbij nauwelijks 
nog omstreden. Die thema’s zijn inmiddels 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
Gesprekswijzer duurzame mobiliteit is een 
gereedschapskist die helpt bij het vinden van 
dwarsverbanden en het behapbaar maken 
van de complexiteit. Dat klinkt wellicht 
ingrijpender dan het in werkelijkheid is. 
Misschien begint het temmen van de paarse 
haai met een heel eenvoudige vraag: Hoe 
vaak pak jij de telefoon om een collega van 
een andere directie te bellen? Om mee te denken 
en buiten de gebaande paden te denken?

Heb jij een kwestie die je graag aan Jan 
Hendrik Dronkers wil voorleggen? 

‘Juist die 
dwarsverbanden 

wakkeren de 
onderlinge 

creativiteit aan’

Hoe tem je een  
paarse haai?

Het Kompas- 
veranderprogramma 
Beleidskern is het pro-
gramma van de vier 
beleidsDG’s en de pSG 
voor de ontwikkeling 
van de organisatie en 

cultuur van de beleids-
kern en ondersteu-
nende directies.

Een van de vijf thema's 
van het programma is 
innovatie en da-
tagedreven werken. 
Voor de verschillende 
thema’s zijn teams 
opgericht. Het inno-
vatieteam zal aan de 
slag gaan met acties 
en interventies die 

voor de beleidskern 
en ondersteunende 
directies van toepas-
sing zijn of voor een 
bepaald werkgebied 
daarbinnen. Met deze 
interventies wordt 
getracht het werk 
goed en gemakkelijk 
uit te voeren en ons 
gezamenlijk doel te 
bereiken: een veilig, 
leefbaar en bereikbaar
Nederland.

Innovatie-
team

 

‘ Datagedreven  
werken is en  
blijft mensenwerk'
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‘Als je geen rolmodel 
hebt, kun je dat zelf 

worden’

League of Extraordinary People

Een carrière en gehandicapt of chronisch ziek zijn is niet altijd 
vanzelfsprekend. ‘Je moet erachter komen wat je wel kunt en 
wat je nodig hebt om je werk goed te doen’, zegt Sanne Ooms, 
oprichter van de League of Extraordinary People bij IenW.

D
it personeelsnetwerk voor en door 
ambtenaren met een arbeids
bijzonderheid is onderdeel van een 
emancipatiegolf, legt Sanne Ooms 
uit. Ze is junior beleidsmedewerker 
bij de Concerndirectie Mens en 

Organisatie, oprichter van de League of Extraor
dinary People bij IenW en heeft een chronische 
ontstekingsziekte.
‘Arbeidsbeperking klinkt, net als handicap en 
ziekte, zo negatief en beperkend’, zegt ze. ‘Vandaar 
het woord bijzonderheid. Ja, er moet rekening 
met ons gehouden worden. Maar als dat gebeurt, 
kunnen wij ons werk prima uitvoeren.’ 

Open over ziekte
In haar geval wisselt het nogal hoe ze zich voelt. 
‘Soms kan ik alles, maar op een ander moment 
heb ik veel last van buikpijn, ben ik erg moe of 
heb ik veel ziekenhuisafspraken. Het is moeilijk 
te  voorspellen. De laatste jaren gaat het gelukkig 
goed en kan ik weer werken.’ 
In het verleden schaamde ze zich wel eens voor 
haar ziekte, maar tegenwoordig is ze er heel open 
over. Toen ze een jaar geleden begon met deze 
baan gaf ze een presentatie aan haar collega’s over 
haarzelf en haar ziekte, zodat ze wisten wat ze 
konden verwachten. ‘Nu begrijpen ze bijvoorbeeld 
dat ik soms tijdens een meeting opeens moet 
ophangen, omdat ik buikpijn heb’, licht ze toe. 
In eerdere banen merkte Sanne dat een fulltime
baan te vermoeiend was. Gelukkig kan ze in haar 

huidige functie vier keer zes uur werken en krijgt ze 
veel flexibiliteit in de indeling van haar uren.

Doorzettingsvermogen
Sanne zat al in het kernteam van de in 2019 
 opgerichte rijksbrede League of Extraordinary 
People, dat als motto ‘Met ons en door ons’ heeft. 
De naam is gebaseerd op een film, The League of 
Extraordinary Gentlemen, over zeven personen 
met bijzondere gaven die een wereldoorlog 
 moeten voorkomen. ‘Net als die personages 
 hebben wij heel wat drempels over moeten gaan en 
veel doorzettingsvermogen nodig gehad’, legt ze uit.
Ze richtte in vorige banen al personeelsnetwerken 
op voor mensen met arbeidsbijzonderheid. Ze 
merkte namelijk dat er onder de doelgroep veel 
behoefte is om ervaringen uit te wisselen en ook 
aan rolmodellen van mensen met arbeidsbijzon
derheid die leidinggevende functies hebben.

Oplossingen bedenken
Graag zou ze zien dat meer mensen met arbeids
bijzonderheid aan het werk komen, liefst in een 
functie op hun niveau. ‘We gaan komend jaar  
met League IenW een aantal bijeenkomsten  
organiseren, kijken wat er al goed gaat en wat beter 
kan en daar oplossingen voor bedenken’, vertelt ze.  
Hoeveel medewerkers binnen IenW een  arbeids 
bijzonderheid hebben is onbekend. Maar Sanne 
vermoedt dat het er heel wat zijn. ‘Met de League 
helpen we zowel de doelgroep als onze werkgever 
vooruit.’     

TEKST Thessa Lageman  FOTOGRAFIE Kick Smeets

Sluit je aan bij  
League IenW 
Heb jij een bijzonderheid en wil  
je bijdragen aan een inclusieve  
Rijksoverheid? Kom dan de League 
IenW versterken. Aanmelden of  
meer informatie? Mail naar Sanne:  
sanne.ooms@minienw.nl.

Met een  
bijzonderheid 
bij IenW werken
Het kabinet wil in 2026 voor mensen 
met een handicap of chronische
 ziekte 25.000 extra banen bij 
de overheid en 100.000 extra 
 werkplekken bij bedrijven. Inmiddels 
heeft IenW eind 2021 een totaal van 
323 fte voor deze groep gerealiseerd, 
64 procent van wat het ministerie 
uiterlijk 2026 gehaald moet hebben. 
Medewerkers uit deze groep kunnen 
bij het ministerie opleidingen volgen, 
coaching en begeleiding krijgen en zo 
nodig aangepaste functies.
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Je hebt buiten reguliere kantoortijden het recht om 
onbereikbaar te zijn, tenzij jouw werk andere eisen 
stelt. Je hóeft dus niet te reageren op berichten van 
je werkgever buiten werktijd. Doe jij dat? En waar leg 
je de grens?

OVERAL 
DILEMMA’S

P
ling! Het is acht uur ’s avonds, je ploft op de bank 
en er komt een werkmailtje binnen. Precorona 
kwam dit vast weleens voor. Maar toen we alle
maal thuis gingen werken, gebeurde het steeds 
vaker dat we buiten de ‘reguliere’ tijden mails en 
appjes zaten weg te werken. De grenzen tussen 

werk en privé zijn door corona flink opgerekt. Het gevoel 
van ‘altijd bereikbaar moeten zijn’ ligt op de loer. En dit kan 
stress veroorzaken. 

Alleen bij spoed 
‘In het begin van de pandemie bouwde ik ’s ochtends braaf 
aan de eettafel mijn werkplek op en ‘s avonds weer af ’, zegt 
Meta Borst, teamleider Ondersteuning bij de Autoriteit 
Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). ‘Maar 
al snel stond de computer permanent in de woonkamer. 
En was werk dus altijd onderdeel van mijn privéleven. Dit 
was ik zo zat dat mijn man en ik besloten om op zolder een 
werkkamer te maken. Nu kan ik na een werkdag de deur 
dichttrekken, in mijn eigen huis. 
Ik ben voor mijn team wel altijd bereikbaar, ik vind dat dit 
bij mijn functie hoort. Bij spoed bellen ze me, bij minder 
urgente zaken krijg ik een appje. Ik heb de mail van mijn 
werktelefoon gehaald zodat ik niet ’s avonds nog berichten 

ga beantwoorden. En soms is vrij echt vrij, als ik een paar 
dagen wegga bijvoorbeeld. Wederzijds werkt het net zo. Ik 
heb met iedereen goede afspraken gemaakt. Want wat voor 
mij prettig werkt, hoeft niet per se voor de ander de beste 
oplossing te zijn. Over het algemeen geldt: mocht er iets 
zijn, zullen we proberen het zelf op te lossen. Maar als dat 
echt niet lukt en we niet verder kunnen, kan het voorkomen 
dat we buiten werktijd een bericht sturen. Behalve op 
vakantie. Er moet echt stront aan de knikker zijn, wil ik dan 
een collega bellen.’ 

Op elkaar letten 
Yvonne van der Laan, managementassistente van de directie 
Organisatie en Personeel van UDAC (Uitvoering, Decentrale 
Control en Advies): ‘We praten hier veel over in ons team. 
Het fijne is dat als je met elkaar afspraken maakt, je een 
stok achter de deur hebt. Mijn werktijden zijn van zeven tot 
drie uur ’s middags. Als ik om half vier nog een mail naar 
mijn leidinggevende stuur, stuurt ze meestal direct terug: 
‘Zeg, jouw werkdag zit erop, dit komt morgen wel’. Je houdt 
elkaar in de gaten en let op elkaar. 
Thuiswerken geeft mij wel meer flexibiliteit en rust. Ik word 
minder afgeleid, bijvoorbeeld door een praatje tussendoor 
met collega’s. Thuis kan ik mijn werk beter afronden.  TEKST Wieke Ringeling   ILLUSTRATIE Monique Wijbrands

META BORST
'Ik ben voor mijn team 
altijd bereikbaar'

Ben jij altijd bereikbaar voor werk?

Nu. Even. Niet!
YVONNE VAN  
DER LAAN 
'We praten hier veel 
over in ons team'
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Als ik na werktijd een berichtje beantwoord, is dat mijn 
eigen keuze. Niemand verwacht dat van mij. Op onze 
 afdeling is dit goed geregeld, maar ik weet dat het niet overal zo 
gaat. Een soort recht op onbereikbaarheid zou best goed zijn.’

Eigen keuze 
Het is heel persoonlijk of je dat recht neemt of niet, zegt 
Alwin Schrooten, servicemanager ICT voor de Directie 
Bestuursondersteuning en ambtelijke top. ‘Ik heb er geen 
moeite mee om altijd bereikbaar te zijn, ook ’s avonds of op 
vakantie. Ik heb lang als zzp’er gewerkt, en ben niet anders 
gewend. Ik vind ook dat dit bij mijn functie past. Ongeveer 
zestig procent van mijn tijd is planbaar, de rest bestaat uit 
escalaties of zaken die ik acuut moet doen. Als dit ‘s avonds 
moet, vind ik dat geen probleem. Vooral als ik weet dat mijn 
collega’s dan weer door kunnen. Andersom geeft het ook 
flexibiliteit; dat ik best een keer iets privé kan doen onder 
werktijd. Ik kan werk heel goed van me af zetten en ga  
dus niet malen.’ 

Op tijd aan de bel trekken
Dat het gevoel van voortdurend bereikbaar zijn niet goed 
voor je is, weet managementassistent Haseena Ghoerahoe 
van de afdeling Concerndirectie Financieel Economische 
Zaken (FEZ). ‘Ik hou van hard werken en pak altijd alles 
direct op. Ik ben erg klantgericht, maar door het thuiswerken 
lopen werk en privé snel in elkaar over. Thuis is mijn 
werkplek, maar er is ook nog een gezin. Een paar weken 
geleden was het even te veel en stapelde alles op. Ik had 
oogontsteking, het hele gezin was net hersteld van corona, 
ik kon me niet meer concentreren, sliep slecht en maakte 
fouten op het werk. Ik ben erg perfectionistisch, dus daar 
werd ik zenuwachtig van. Van mijn leidinggevende moest 
ik het werk neerleggen en met een bedrijfsarts praten. Ik 
was anders waarschijnlijk doorgegaan en in een burn-out 
terechtgekomen. Ik ben van nature introvert en vond het 
lastig om aan te geven. Ik ben blij dat mijn leidinggevende 
zo reageerde. Ik heb er zeker van geleerd en ga in het vervolg 
er goed op letten dat werk ook ‘uit’ moet zodat ik ’s avonds 
niet aan werk denk. En ik ga zorgen dat ik voldoende verlof 

neem. Ik zal vast en zeker nog wel eens buiten werktijden 
een werkmail beantwoorden, maar ik zal beter afwegen of 
iets echt spoed heeft of ook tot de volgende dag kan wachten. 
Het was natuurlijk wel een combinatie met corona, 
 kinderen die thuis waren en alle ballen hooghouden.’

Samen praten
‘En soms vallen die ballen’, weet ook Meta Borst. ‘Dan lukt het 
even niet. Dan zit je kind in quarantaine en moet je nog ontzet
tend veel werk afmaken. Na twee jaar is die rek en flexibiliteit 
om alles weer om te gooien er wel uit. Het is zo belangrijk om 
daarover te blijven praten met elkaar en het jezelf gunnen dat 
je niet altijd alles kan zoals je van tevoren bedacht had. Want 
het thuiswerken blijft. Dus op elkaar letten en aan de bel 
 trekken. Collega’s die omvallen, dat wil niemand.’      

1. Bespreek bereikbaar-
heid in jouw team en 
maak daar duidelijke 
afspraken over.  
Wat voor jou werkt, hoeft 
niet voor je collega de beste 
werkwijze te zijn. Bespreek 
met elkaar hoe je het beste 
werkt en maak afspraken 
over wanneer je bereikbaar 
bent en wat in het belang 
is van het team. Zo zijn er 
ook team activiteiten. Als  
jij graag heel vroeg, heel 
laat of op zaterdag werkt, 
dan betekent dat niet dat 

jouw collega’s dat ook 
moeten doen.

2. Onderzoek wat  
goed voor jou werkt  
bij thuiswerken.  
Dit is best lastig. Voor 
iedereen is dit anders. 
Voor sommigen helpen 
routines, zoals een rondje 
lopen na het werk om het 
werkeinde te markeren. 
Anderen zetten berichten- 
meldingen uit. Deel je 
ervaringen en tips met je 
collega’s. 

3. Bespreek  
persoonlijke wensen  
met je leidinggevende.  
Soms staan namelijk 
persoonlijke wensen en 
teambelang op gespan-
nen voet. Dit betekent 
niet dat je altijd moet 
doen wat jouw leiding-
gevende wil, maar 
probeer er samen uit te 
komen. Bijvoorbeeld over 
wanneer je op kantoor 
samen werkt. Met respect 
voor elkaars standpunten 
in een goed gesprek. 

ALWIN SCHROOTEN
'Ik kan werk heel goed
van me af zetten'

HASEENA  
GHOERAHOE
'Ik ga zorgen dat ik vol-
doende verlof neem'

Leuk al die plannen, maar Not In My Backyard. Dit sentiment komt geregeld voor bij IenW-projecten in de 
leefomgeving. Dus wil Overal weten: hoe ligt jouw achtertuin er eigenlijk bij?  Welcome in My Backyard!
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Harro Ranter (49), analist bij de Newsroom bij de Directie Communicatie, 
weet alles van vliegtuigongelukken. De start- en landingsbaan van een 

vliegveld voelt als zijn tweede achtertuin. Niet letterlijk, maar als beheerder van 
een immense verzameling data, waarmee hij helpt ongelukken te voorkomen. 

Rondleiding  
met Harro

Wil je meer verhalen 
horen over de luchtvaart 
van collega Harro Ranter? 
Kom naar het Vliegend 
Museum Seppe. In dit 
luchtvaartmuseum op het 
terrein van Breda Interna-
tional Airport geeft Harro 
twee keer per maand 
rondleidingen. Ook doet 
hij de pr en communicatie 
van het museum. Harro: 
‘Leuk om zo iedereen 
kennis te laten maken 
met de luchtvaart.’ 
 
vliegendmuseumseppe.nl

Harro’s site:
aviation- 
safety.net

Hoe zit het eigenlijk met regels rond bereikbaar-
heid? Buiten de reguliere kantoortijden heb je 
het recht om onbereikbaar te zijn voor het werk. 
Tenzij jouw werk andere eisen stelt. Dan maakt de 
werkgever daarover afspraken met jou. Dit recht op 
onbereikbaarheid is ook vastgelegd in de CAO.
 
Dan rijst de vraag: wanneer werk je? Als uitgangs-
punt geldt daarbij het aantal contracturen per week. 
Maar je mag voor een deel zelf bepalen wanneer 
je werkt. Dat geldt vooral voor werk waarbij je 
niemand anders nodig hebt. Dit kan prettig zijn om 
zo werk en privézaken te combineren. 

Dit zijn de regels

Meer weten? Bekijk het dossier hybride werken op intranet,  
of mail met je vraag naar Ria Hoogervorst, Programmamanager 
Hybride Werken: hybridewerken@minienw.nl

Al sinds mijn zevende ben ik geïnteresseerd 
in luchtvaart, vooral op het gebied van 
veiligheid. Alles wat in de kranten stond, 
knipte ik uit en werkte ik uit op een 
typemachine. Zo ontstond in 1985 het 

‘Internationaal Rampenboek van de Burgerluchtvaart’. 
Het telde 160 pagina’s. Dat werd na de komst van het 
internet een database en zo kon iedereen mijn data
verzameling gebruiken. De database bevat nu data van 
meer dan een kwart miljoen ongevallen.
Vanaf februari werk ik nog tien uur per week voor 
het ministerie. De andere dertig uur werk ik voor 
de stichting Flight Safety Foundation. Deze 
onafhankelijke stichting wordt gefinancierd 
door donaties uit de luchtvaartsector en 
onderzoekt onder meer de oorzaak van ‘run
way excursions’ (als een vliegtuig van de baan 
raakt). Met mijn data zijn trends zichtbaar te 

maken en misschien zelfs ongelukken te voorkomen. 
Websitebezoekers kunnen zelf input leveren. Van een 
aantal bronnen weet ik dat hun data betrouwbaar zijn. 
Zij kunnen direct op de website publiceren. Andere 
bronnen check ik eerst voordat die data online gaan. 
 
Ook media weten mij te vinden. Toen Donald Trump  
net aan de macht was, bracht ik een persbericht uit  
met jaarcijfers waaruit bleek dat het jaar daarvoor  
het veiligste ooit was op luchtvaartgebied. ’s Avonds  
twitterde Trump dat er dat jaar geen vliegtuig
ongelukken waren geweest in de VS. Fox News verwees 

naar mijn persbericht en de New York Times 
vroeg mij om tekst en uitleg.
Ik heb altijd de wens gehad om hiermee 
mijn geld te verdienen. Nu ik betaald krijg 
voor het verzamelen en ontsluiten van data, 

grijp ik die kans met beide handen.'     
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Johan van den Akker (RWS) blijft  
kalm en onverstoorbaar als  

een boze waterrecreant  
verbaal losgaat.  

 
Boze twitteraars, recreanten die je  

uitschelden. Ambtenaren krijgen steeds  
vaker te maken met fysieke en  

verbale agressiviteit. ‘Heethoofden  
laat ik even uitrazen.’

… en wat dit met 
hen doet. 

Met tips over 
omgaan met 

boosheid 


