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Dit boek staat in het teken van een afscheid. Het afscheid van
AVV. Bij dit afscheid nemen we herinneringen mee aan een
bijzonder tijdperk, die we verzameld hebben in dit unieke boek.
Veertien jaar geleden vond de geboorte van AVV plaats. Veel
AVV-ers hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming, nog meer hebben bijgedragen aan het verdere bestaan
van de dienst. In veertien jaar tijd zijn er talrijke successen
behaald en is AVV uitgegroeid tot een integere, betrouwbare,
deskundige en gezaghebbende Organisatie. Zonder volledig te
willen zijn, maakt dit boek deze onvergetelijke ervaringen en
successen zichtbaar en presenteren een groot aantal AVV-ers
zich op een heel persoonlijke manier.
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De hstore
Wie herinnert zich nog de startbijeenkomst op 15 juni 1993?
De Visie-conferentie in juli 1997? Of de jaarlijkse Kennismarkten? Een
overzicht van de historische mijlpalen en markante gebeurtenissen van
het AVV-tijdperk, aan de hand van de Verkeerspost-archieven en een
aantal artikelen uit het maandblad Geel. Afgewisseld met interviews
met de drie HID's en projectleiders van zes aansprekende projecten.
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De HID's

spreekpunt binnen AVV. Die relatiemanagers cq. afdelingshoof den rekruteerden we in onze eigen Organisatie en ze doorliepen
allemaal een assesment-procedure. Voor die tijd was dat
allemaal uniek, ook de combinatie van die twee functies."
Het doet Peter Else naar goed te zien dat veel AVV-ers nu elders
leiding geven. 'Drie AVV-ers zijn hoogleraar geworden:
Piet Bovy, Toon van der Hoorn en Henk van Zuylen. Ook
oud-AVV'ers Max de Groot, nu HID in Noord-Holland, Henk
Stipdonk van SWOV en vele anderen komen uit de AVV
kweekvijver. Ook zie ik tot mijn plezier jonge onderzoekers nu
leidinggeven binnen AVV."
Enthousiasme
Peter Elsenaar werd in 1987 HID van de Dienst Verkeerskunde,
waar AVV in 1993 uit voortkwam. Hij bleef tot 1997 op zijn
post. "Een weerbarstig proces", zo kenschetst Peter Elsenaar de
totstandkoming van AVV. "We moesten nogal wat hindernissen
nemen. Maar gelukkig hebben we een aantal goede oplossingen kunnen vinden. Want pas toen we eenmaal ieders vertrouwen hadden gewonnen, konden we echt aan de slag."
Gevraagd naar 'grappige momenten' uit zijn AVV-jaren moet
hij het antwoord schuldig blijven. "Ik kan me geen dijenkletsers
herinneren die nu het vertellen nog waard zijn. Maar het was
zeker een plezierige en stimulerende tijd. Ik durf gerust te zeg gen dat we onze tijd vooruit waren. We waren de eerste dienst
die intermodaal werkte, dus voor zowel voor vervoer over rails,
de weg als het water. Dat kwam toen ook internationaal nog
niet veel voor."

Peter Elsenaar vertelt met enthousiasme over het verleden. "Ja,
ik heb een goede tijd gehad bij AVV. We hebben hard gewerkt,
er was veel werk aan de winkel. Maar ik heb veel fijne mensen
ontmoet en samen hebben we flink wat successen behaald en
essentieel beleid voorbereid. We hebben AVV op de kaart gezet
bij V&W en daarbuiten. Dat stimuleert."
Maar wie nu denkt dat hij achter de geraniums met weemoed
terugblikt op zijn mooie verleden, komt bedrogen uit. Want hij
staat nog steeds midden in het werkzame leven. "In 1997 werd
ik directeur Verkeersveiligheid bij het ministerie in Den Haag
en drie jaar geleden ging ik met de VUT. Vanaf 1999 was ik al
betrokken bij het Global Road Safety Partnership en daar ben
ik na mijn VUT voor 100% mee doorgegaan. Ik werk in vele
landen, van Rusland tot Chili. Daarnaast ben ik voorzitter van
de Nederlandse Vereniging van Verkeersslachtoffers."
Beperkt effect

Relatiemanagers.
Een ander aspect waarin AVV volgens Peter Elsenaar voorliep,
was het aanstellen van relatiemanagers, die tegelijk afdelingshoofden waren. "Onze klanten hadden dus hun eigen aan-

Ter afsluiting blikt hij graag nog even terug op zijn afscheid van
AVV in 1999. "Dat was ook een hoogtepunt. Het aardige was
dat er voor mij een seminar was georganiseerd over de samenwerking tussen verschillende organisaties op het gebied van

verkeer en vervoer. Dat was een van mijn stokpaardjes. Ik heb
geprobeerd de banden tussen de onderzoeksinstituten en andere organisaties te intensiveren, want ik vond dat iedereen te
veel op z'n eigen eilandje bezig was. Het leek de Indonesische
archipel wel. Tijdens dat seminar werden er mooie woorden
gesproken over samenwerking, maar acht jaar later moet ik
toch constateren dat het effect niet groot is geweest. Tot nu
toe blijft het beperkt tot de samenvoeging van DWW en AVV.
Laten we hopen dat er nog meer bruggen tussen de eilanden
worden gebouwd!"

In de Verkeerspost van
oktober 1996 stond een artikel
over de projecten Samen
Werken aan Bereikbaarheid
(SWaB) en Transport in Balans
(T1B). AVV bereidt zich voor op
een lerg werk.
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8. Op 7november 1996 stond het Feyenoord Stadion
in het teken van de Kennismarkt. Meer dan vijfhonderd
deelnemers hoorden welke kennis AVV in huis heeft om het
voorbereiden en uitvoeren van beleid te ondersteunen.

10, Op 1 maart 1997 ging de nieuwe hoofdafdeling Kennisontwikkeling (1<0) formeel van start. 'De klant heeft bij AVV
een hoge prioritei4 maar daardoor zit de kennisontwikkeling
behoorlijk in de verdrukking,' zei afdelingshoofd Ruud Filarski.
'De organisatie gunt zich te weinig tijd om kennis op te bouwen.
We schrijven te gemakkelijk een opdracht uit, doen een onder
zoekje, of geven een consultant een opdracht Het gevolg is vaak
dat de kennis elders terechtkomt'
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De HID's

'Netelenbos vond AVV
te kritisch'

uitgelegd, maar ik weet zeker dat het kwam omdat ze AVV te
kritisch vond. De korte Peijs-periode was eigenlijk Vrij saai. We
hebben toen veel gewerkt aan de Nota Mobiliteit.'

Verkeerssignaleririg
Qua projecten herinnert Luikens zich vooral de landelijke uitrol
van de verkeerssignalering boven de weg; de DRIPS met de
adviessnelheden 50, 70 en 90km/u. 'Ik had al bij AVV gewerkt
in de periode '74-'79, toen het systeem werd ontwikkeld. Wat
opviel toen ik terugkwam, was de enorme ontwikkeling. Het
systeem was technisch doorontwikkeld en gerealiseerd op 1000
km rijksweg. En tijdens 'mijn" periode is dat landelijk uitgerold
tot zo'n 3000 km.'

Eigenwijze medewerkers
In de Jorritsma-periode hebben we erg veel samengewerkt met

Voordat Luikens aantrad bij AVV, werkte hij bij de Rijksdienst

het CPB voor de besteding van aardgasgelden (ICES). AVV is

voor Radiocommunicatie; een club met relatief veel operati-

een kritische club met hoogwaardige en deskundige mensen. In

onele medewerkers. Leiding geven aan een club hoogopge-

zekere zin horen wij toch een luis in de pels te zijn. En Jorritsma

leide, eigenwijze medewerkers was wel wennen. Operationele

gaf ons erg veel vrijheid in die rol. Daar kijk ik met plezier op

medewerkers kun je kwantitatieve targets meegeven. Maar bij

terug.'

de HBO'ers en WO'ers bij AVV paste een meer kwalitatieve

Aanvaringen

voorbeeld dat ze hun expertise op peil hielden en een rol speel-

benadering. Ik moest aangeven wat ik van hen verwachtte, bij'Netelenbos daarentegen duldde geen kritiek, vond AVV maar

den in hun netwerk. Niet iedereen kon daarmee uit de voeten.

lastig en te kritisch. Terwijl we toch altijd actief hebben meege-

Tegelijkertijd kreeg AVV ook meer een regierol. Het verkeerssig -

werkt aan bijvoorbeeld ontwikkelingen voor betaald rijden. Zo

naleringssysteem bijvoorbeeld hadden we zelf ontwikkeld, maar

ontwierpen wij een proef met tien auto's en drie detectiepoort-

moesten we nu door andere partijen laten doorontwikkelen.

jes om de techniek te testen. Die proef werd op het allerlaatste

Voor de doeners' was dit een lastige omslag.'

moment afgeblazen. Dat vond ik wel een dieptepunt, ik heb
het nooit begrepen. Vooral omdat nu blijkt dat de techniek het
grote obstakel is bij de invoering. De toenmalige DG-RWS heeft

Gratis drankjes
Echt lollige anekdotes heeft Luikens niet. Ik heb wel altijd

flink wat aanvaringen met haar over AVV gehad. Met gevolgen

geprobeerd om de informele sfeer en daarmee de onderlinge

trouwens. Want vlak voordat ze vertrok, schroefde ze ons be-

samenwerking te verbeteren. De maandelijkse borrel bijvoor-

leidsbudget met zo'n 20% terug. Ze heeft het nooit persoonlijk

beeld liep niet zo goed. Totdat ik de drankjes gratis maakte.

Verder heb ik altijd gestimuleerd dat het DT meedeed aan de
sportdag. De laatste vijf jaar hebben we altijd meegestreden in
de zeskamp. En fanatiek, want we wilden als oudjes" natuurlijk niet als laatste eindigen.'
Opa

Toen Luikens in 97 in aanmerking kwam voor de 60+-regeling,
greep hij zijn kans. Inmiddels is hij 63, maar stilzitten doet hij
allerminst. Ik heb tot maart jI. nog een stuurgroep in het kader

¶

_

van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, red.) voorgezeten. En ik ben Commissaris voor
de Verzekeraars Hulpdiensten (VHD), de Organisatie die alle
ongevallen op het hoofdwegennet afwikkelt. Verder geniet ik
van mijn leven in Assen. Ik fiets regelmatig, doe momenteel wat
tuinklussen bij mijn zoon en hang de opa uit voor mijn kleinzoon. En ik heb onlangs een stenen garage gemetseld. Altijd al
willen doen.'

De projecten

zodanig aan dat je nooit hoeft te remmen voor een rood licht.
Het uiteindelijke doel van dit alles is een grotere veiligheid op
de weg en meer doorstroming."
De ultieme veiligheid en doorstroming ontstaat met het volledig uitschakelen van de chauffeur, zegt Hans. 'Auto's hangen
daarbij als het ware achter elkaar, waardoor de afstand tussen
twee auto's slechts een meter hoeft te bedragen. Zo ver zijn we
natuurlijk nog lang niet. Maar je merkt nu al dat het imago dat
fabrikanten aan hun auto's willen meegeven aan het veranderen is. Eerst ging het vooral om stoer' en om vrijheid, terwijl
nu de nadruk veel meer ligt op veiligheid en milieu. Dat opent
langzaam deuren voor een hele andere manier van autorijden."
Bizar

Wie nu denkt dat Hans Soeteman een autofreak is, heeft het
helemaal mis. Zijn wrakje' voor de deur, dat hem van A naar B
brengt, is hem goed genoeg. Maar nieuwe technieken die het
autorijden in één keer tientallen jaren vooruit brengen, daarvoor
kun je hem midden in de nacht wakker maken.
Hans: We waren al bezig met automatische voertuiggeleiding,
toen 'Wegen naar de Toekomst' opkwam, een project dat dertig jaar vooruit kijkt op het gebied van veiligheid en doorstroming op de weg. Wij hebben ons daar toen bij aangesloten."
Futuristisch

Het project op het gebied van automatische voertuiggeleiding
liep in 1998. De technische snufjes die toen nog futuristisch waren, kun je nu al kopen, of althans bijna. Hans: 'Cruisecontrole
is er natuurlijk allang, maar er is ook een intelligente cruisecontrole in aantocht. Daarmee remt de auto bijvoorbeeld vanzelf
af als je te dicht op een voorganger rijdt. Of hij past de snelheid

Dat er technisch ontzettend veel mogelijk is, weet Hans al sinds
hij en zijn collega's Tom de Koningh, Henk Abbenhuis, Bart van
Arum en AVV-voorlichter Han Schouten in 1998 een complete
speeltuin mochten inrichten met wereldwijd verzamelde hebbedingen. De Nu 1 bij Alphen was toen zo goed als klaar maar
nog niet in gebruik; ideaal dus als proefgebied. We hadden
Karel van de Graaf ingehuurd, die workshops begeleidde. En we
demonstreerden twintig varianten van automatische voertuiggeleiding. We hebben daar bijvoorbeeld vier Buicks uit Amerika
gedemonstreerd die zonder menselijke besturing als een treintje
reden - en elkaar konden inhalen - via magneten in het wegdek. Die magneten zitten er touwens nog in, elke anderhalve
meter eentje. Dat leverde nog bizarre situaties op. Tijdens de
proef kwam politie te paard kijken of het goed liep. Maar de
paarden, met hun ijzeren hoefijzers, waren met geen stok op
het wegdek te krijgen. Tja, wij wisten wel waarom."

Voorpaginanieuws
De proef kreeg landelijke bekendheid nadat het AD kopte met
RWS gaat voor automatisch rijden'. Hans: Daarna zijn we in
elk denkbaar TV-programma geweest en hebben alle kranten
er aandacht aan besteed. Prachtig natuurlijk!"
Hans keert abrupt terug op aarde als hem de vraag wordt gesteld: wat heeft het allemaal opgeleverd? Flauw hoor, dat je
dat nu vraagt", lacht hij. Maar uiteraard heeft het iets opgele-

verd. Het was de bedoeling de discussie op gang te krijgen over
deze vormen van autorijden, zowel bij de overheid als het grote
publiek. Dat is meer dan gelukt. Ik denk dat we daardoor een
klein steentje hebben bijgedragen aan de imagoverandering van
het autorijden. Voor de meeste technieken die we daar hebben
getoond, zijn we als samenleving nog niet klaar. Maar het komt
eraan, dat is zeker!"
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De projecten

Er kan veel meer transport over water en dat proberen we met
RIS te bewerkstelligen.De dag dat we de eerste file tegenkomen
op een rivier, hebben we ons doel bereiktl"
Erkenning

Welke binnenschipper vaart waar op de Europese wateren? Wat
vervoert hij, wat is de bestemming en wanneer komt het schip
aan? Binnenkort is deze informatie elektronisch beschikbaar
voor havenmeesters, inspectiediensten, douane en andere betrokkenen, overal in Europa. Schippers kunnen informatie over
de route die ze varen in hun eigen taal opvragen. Daarnaast
zijn er van de belangrijkste Europese vaarwegen elektronische
kaarten beschikbaar voor de navigatie en voor het plannen van
een reis. Dankzij AVV, dat in 1996 de kiem legde voor RIS.
Rijn of Donau
Cas Willems en Ineke Hakemulder zijn trots op de veelomvattende Europese projecten INCARNATION, INDRIS en COMPRIS, die allemaal plaatsvonden in het kader van River Information Services. Cas: 1n alle Europese landen waarde Rijn
of de Donau doorheen stroomt, wordt RIS de komende jaren
ingevoerd. Het uiteindelijke doel is een toename van het goederenvervoer over het water. Dat zou een verlichting kunnen
betekenen van het wegennet en dat is meer dan welkom.

Cas geeft aan dat AVV internationaal heel veel erkenning heeft
gekregen voor deze onderzoeksprojecten. Het is fantastisch
dat we al die landen om de tafel hebben gekregen en dat het
ook daadwerkelijk van de grond komt. Straks hoeft een schipper zich maar één keer aan te melden - ook al is dat in 0ekraïne - en alle betrokkenen beschikken over de gegevens die
ze nodig hebben. En dat is een enorme vooruitgang. Wij zijn
trouwens niet de enigen binnen AVV die zich hier sterk voor
hebben gemaakt. Ik noem er graag nog een paar: Lea Kuiters,
met name voor het verkeersmanagement; René Visser voor de
elektronische kaarten en Ivo ten Broeke, als een van de Europese pioniers."
Frustrerend
Cas geeft aan dat het brede draagvlak onder de deelnemers
een belangrijke pijler was onder het succes van het project. De
deelnemende landen en bedrijven uit alle binnenvaartlanden in
Europa zijn zich zeer bewust van de noodzaak van een dergelijk
systeem. Het bedrijfsleven en de overheden werkten van het
begin af aan samen om het voor elkaar te krijgen. De Europese
RIS-directive die in 2005 van kracht is geworden, is bijzonder
genoeg dus niet opgelegd vanuit Brussel, maar ontstaan op
initiatief van de lidstaten."
In de praktijk zal het echter nog een jaar of vier duren voordat
alle schippers en organisaties er echt mee aan de slag gaan.
Enigszins frustrerend, vindt Cas, die RIS het liefst morgen ingevoerd zou zien. De technische mogelijkheden zijn er, dus er
mag wel wat meer vaart achter."

Vergadercultuur

plak ook de enveloppen dicht. Een veelomvattende functie dus,

Ineke is het met dat laatste helemaal eens. Ik kan, zelfs na al

maar erg leuk. Het onderzoeksgedeelte is jammer genoeg af-

die jaren bij RWS, nog steeds niet wennen aan die vergadercul-

gerond. We hadden enorm veel contacten elders in Europa, het

tuur. Ik ben meer een doener, dus ik zit wel eens met kromme

team was één grote familie. We werden zelfs uitgenodigd voor

tenen bij al die vergaderingen."

huwelijken; dat zegt genoeg. Er was veel wederzijds respect en

Ineke begon in 1996 als secretaresse bij het project INCARNA-

dat komt de samenwerking ten goede. En uiteindelijk dus ook

TION en groeide uit tot de rechterhand van Cas Willems. 1k

het resultaat."

schrijf brochures en organiseer congressen en workshops, maar
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De projecten

Slachtoffers
Eric de Kievit weet er alles van, want al zeven jaar houdt hij
zich bezig met verschillende projecten op het gebied van Intelligente Snelheids Aanpassing. Want de overheid wil graag dat
automobilisten zich houden aan de maximale snelheden. In de
eerste plaats vanwege het aantal verkeersslachtoffers dat wordt
veroorzaakt door een te hoge snelheid. Eric: 'Maar het zorgt
ook voor onnodig veel schade aan het milieu. Vandaar onze
inspanningen." Met 'ons' bedoelt hij dan alle RWS-ers die bij
het project betrokken zijn of waren. Een flinke lijst, maar hij wil
in elk geval Angelien van Boxtel, Lies Duijnstee, Floortje Hanneman, Jan van Hattem en Frans Tillema noemen.

Mensen die werken bij Rijkswaterstaat zijn soms net gewone
Nederlanders. En dat komt goed uit, want zo kunnen ze zich
inleven in de doorsnee autorijder. Op het eerste gezicht zou je
immers denken dat niemand zit te wachten op een apparaatje
dat je waarschuwt bij te hard rijden en nog geld kost ook. Laat
staan op een snelheidsbegrenzer die automatisch aan de rem
trekt bij snelheidsoverschrijding.
Maar de werkelijkheid is genuanceerder, zegt Eric. "Onderzoek
toont aan dat autorijders best in zijn voor een automatische
waarschuwing als ze te hard rijden. Je kunt een bord gemist
hebben en dus onbewust te snel gaan. Je kunt dan altijd zelf
nog weten wat je doet met zo'n waarschuwing. Anders ligt het
bij apparatuur die zelfstandig ingrijpt in het rijgedrag. Daar is de
autorijder minder enthousiast over."

Truus of TomTom
Steeds meer auto's zijn voorzien van een Truus, een TomTom of
welke naam het beestje dan ook mag hebben. Eric: "Veel auto's
hebben dus al een GPS-systeem, dat als basis kan dienen voor
de ISA-apparatuur. Technisch is het allemaal niet zo vreselijk ingewikkeld, maar er is nog geen fabrikant die zich er daadwerkelijk aan heeft gewaagd. Om dat te doorbreken loopt er nu een
pilot in het bestelverkeer. De resultaten zijn goed en we hopen
op een olievlekwerking naar andere sectoren."
Eric verwacht dat het gebruik van de ISA-apparatuur voorlopig
nog niet verplicht wordt. "Zoiets moet Europees geregeld worden, dat kan een land niet zelfstandig beslissen. Op den duur
zal het er best van komen, want we zijn zeker niet het enige
land dat ermee bezig is. We hebben daarover ook contacten
met andere landen. AVV heeft op dit gebied inmiddels een
goede reputatie opgebouwd in Europa."

Mister ISA

Ondanks het feit dat hij vindt dat zijn eigen cabrio pas vriendelijk gaat rijden boven de 5000 toeren' werkt Eric met veel
enthousiasme aan het ISA-project. 'Het is leuk om bezig te
zijn met innovaties en samen iets tot stand te brengen. Toch
neem ik er momenteel wat meer afstand van. Mijn bijnaam is
al mister ISA en dan wordt het tijd dat je iets anders gaat doen

Nee, dit is geen open sollicitatie, ik ben inmiddels al bezig met
een project 'Geel&Blauw samen in touw'. Hierbij gaat het om
het bevorderen van de samenwerking tussen RWS en Dienst
Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Heel wat
anders, maar net zo vernieuwend. ISA volg ik uiteraard nog op
de voet. Ik ben benieuwd wanneer de eerste ISA-apparatuur in
de winkels ligt. Want nu is de markt aan zet."
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Arjen: "De overheid, maar ook adviesbureaus, werken veelvuldig met dit plan. Het neemt je stap voor stap mee naar
de meest geschikte oplossing van een probleem op de weg,
bijvoorbeeld een file of een onveilige situatie."
Een belangrijk hulpmiddel bij het stappenplan is de Regionale
Benuttingsverkenner, zegt hij. Met behulp van een verkeersmodel kun je files simuleren en kijken wat er gebeurt als je een
rijksweg verbreedt met een extra rijstrook of een spitsstrook.
Het model houdt er ook rekening mee dat het oplossen van
het fileprobleem weer meer auto's aantrekt. Dit soort modellen
helpt bij de besluitvorming."

Het project Gebiedsgericht Benutten (GGB) heeft een hoog
samenwerkingsgehalte, zegt Arjen Reijneveld. 'Stel dat er vaak
een file ontstaat doordat het verkeer zich ophoopt op een afrit.
Achter die afrit, op een provinciale weg, staat een stoplicht.
Door dat stoplicht langer groen te laten zijn, heb je minder last
van filevorming op de rijksweg. Daarvoor moet je dan wel in
gesprek gaan met de provincie."
Was het oplossen van elke file maar zo simpel. Maar het geeft
wel heel duidelijk aan dat het goed is over het eigen grondgebied heen te kijken. 'Samen met provincies, gemeenten en
andere partijen naar oplossingen zoeken, zorgt vaak voor creatieve oplossingen. Dat betekent dat je soms geld moet overhevelen van het rijk naar de provincie. Maar als dat een file helpt
oplossen, moet je daar niet te moeilijk over doen."
Stappenplan
Het Handboek Gebiedsgericht Benutten, dat in 2002 het licht
zag, bevatte onder meer een stappenplan, dat inmiddels
gemeengoed is geworden in de wereld van de infrastructuur.

Verplaatsen file
Het stappenmodel dwingt de beslissers ook na te denken over
de importantie van een file. "Je kunt wel voor elke file een
oplossing zoeken, maar de ene file is de andere niet. Een file op
de rondweg van Rotterdam bijvoorbeeld is een stuk pijnlijker
dan een file op een verbindingsweg tussen de steden. In het
eerste geval staat immers heel Rotterdam vast. Daarom is soms
zelfs het verplaatsen van een file al een oplossing. Ook bij dit
soort vraagstukken biedt ons stappenpian ondersteuning, want
je hebt er vaak andere partijen bij nodig. Enkele voorbeelden tot
nu toe? De bereikbaarheid van Arnhem en Nijmegen en van de
regio Alkmaar zijn op deze manier onder de loep genomen. De
gezamenlijke aanpak van rijk, provincies en gemeenten heeft de
problemen niet opgelost, maar wei verminderd."
Creatief
Veel mensen binnen AVV hebben meegedacht over de invulling van het plan. 'Eigenlijk te veel om op te noemen", zegt
Arjen. "Maar ik wil in elk geval Marcel Westerman aan halen,
die de motor was achter GGB, maar ook Ernst Scheerder, Henk
Schuurman, Henk Taaie, Marco Schreuder en Martha Brou-

wer. Ik ben er best trots op dat we met z'n allen een goed
en creatief product hebben ontworpen dat dienst doet in de
dagelijkse praktijk, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat.
Wat niet wil zeggen dat het al af is, het is eigenlijk voortdurend
in ontwikkeling. Zo is recent het deel Gebiedsgericht Benutten
plus Duurzaam Veilig uitgekomen. In de nabije toekomst gaan
we er zeker nog andere aspecten aan toevoegen, bijvoorbeeld
op het gebied van lucht en geluid. En wie weet wat er in de
toekomst nog aan wordt toegevoegd. Het kan allemaal."

De projecten

2,003
moeilijk. Daarom hebben we begin deze eeuw besloten het
onderzoek zelf te gaan uitvoeren. Nou ja, te laten uitvoeren
dan. In elk geval hadden wij vanaf dat moment de supervisie.
Het CBS is inmiddels zelf klant bij ons geworden; ze is gestopt
met mobiliteitsonderzoek."

Het mobiliteitsonderzoek is niet altijd het pakkie-an geweest
van AVV; het was het CBS dat in 1978 van start ging met het
Onderzoek naar Verplaatsingsgedrag. Henk: Verkeer en Waterstaat betrok de gegevens die ze nodig had voor haar beleid
en onderzoek lange tijd van het CBS. Maar op een gegeven
moment ging dat wringen. Het CBS kon of wilde ons verzoek
om extra gegevens niet inwilligen en de kosten liepen behoorlijk
op. Bovendien bleven de gegevens eigendom van het CBS, wij
werden er geen eigenaar van. Hierdoor waren er beperkingen
bij het gebruik."
Flexibeler
Daarbij komt dat AVV graag flexibeler wilde zijn met het verzamelen van gegevens. "We wilden kunnen inzoomen op een bepaald onderdeel van het onderzoek, omdat er ook steeds meer
knelpunten kwamen in de bereikbaarheid van Nederland", zegt
Henk. "We wilden bijvoorbeeld mensen die aangaven dat ze
vaak met het 0V reizen of de taxi gebruiken, nog eens kunnen terugbellen met extra vragen. Dat was bij het CBS allemaal

Grote bedragen
Omdat met het uitbesteden van zo'n grote klus grote bedragen
gemoeid zijn, eiste Brussel een openbare aanbesteding. Henk:
"Daar zaten harde deadlines aan, maar we hebben het allemaal
op tijd voor elkaar gekregen. Dankzij de inzet van het kernteam, waarin ook Coen van Heukelingen, Marianne Jongen en
Marja van der Wel zaten. We hebben er keihard aan gewerkt
en ook af en toe een 'taartmoment' ingelast bij een belangrijke
mijlpaal. Om onszelf te belonen, dat mag ook wel eens."
Geheel naar wens
Het Mobiliteitsonderzoek Nederland loopt nu geheel naar wens.
Verkeer en Waterstaat kan de mobiliteit op de voet volgen,
want er vindt elke dag onderzoek plaats. Henk: "Het is dus
een continu onderzoek; dat is uniek in de wereld. Een ander
pluspunt is dat we nu eigenaar zijn van de gegevens. Dus we
mogen er, binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, mee doen wat we willen. Bovendien is er nu de
broodnodige flexibiliteit. En er wordt gewerkt via een andere
methode, die een respons van 70 tot 80 procent mogelijk
maakt, terwijl voorheen maar 30 procent van de huishoudens
het formulier terugstuurde. De werkwijze is eigenlijk een Duitse
uitvinding en bestaat eruit dat mensen een aantal keren - op
vriendelijke wijze - worden benaderd om mee te doen. Ook
worden ze waar nodig geholpen bij het invullen. Dat is arbeidsintensief, maar het is het waard. De resultaten zijn veel beter
dan voorheen."

Op de kaart
Inmiddels kloppen ook derden, zoals provincies en gemeenten
bij AVV aan voor gegevens over het verplaatsingsgedrag in
Nederland. Voor goed beleid heb je gegevens nodig en die
kunnen wij bieden. Dit onderzoek heeft AVV dus ook buiten
Verkeer en Waterstaat op de kaart gezet."
Henk van Evert is inmiddels zelf niet meer betrokken bij het
mobiliteitsonderzoek, maar weet nog wel wat er speelt. Ik
heb er een grandioze tijd gehad, dus ik blijf het volgen vanaf
de zijlijn."

22 . Ond het ,ntto.!Leiker kunpeny he niet
nikn we! kketijkr', nfrouee,de e4rijIsvoertn
in nlei 2ÔÔ4 een nieuwe Pro/ectmap. In de nieuwe
Pro/ectmap ligt veel nadruk op duidelijke afstemming
met de klant en het schrijven van een professioneel
pro/ectplan. Plus tips van ervaren pro jectleiders.

0p27 september 2004 opende minister Pel/s het
calamiteitentrainingscentrum voor verkeersleiders in Delft. Hier
kunnen wegverkeersleiders voortaan in en speciale simulatieomgeving rampen en calamiteiten oefenen met andere
huipdiensten.
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tie over vaarwegen; IBW voor de arbeidsveiligheid. In middels
werken ook andere specialistische diensten binnen Verkeer &
Waterstaat mee aan de Veiligheidsbalans, zo levert de dienst
Weg & Waterbouw de informatie over eventuele overstromingen. Het project overschrijdt dus meer en meer de AVV-grenze n. "

Een plezierig rijtje cijfers is het niet, de Veiligheidsbalans, want
elke dode of gewonde is er eentje te veel. Het positieve is
echter dat de getallen de laatste jaren dalen. Projectleider Bert
Kengen: De Veiligheidsbalans geeft een goed beeld van het
resultaat van de veiligheidsinspanningen van de overheid. Als
Rijkswaterstaat zorgen we bijvoorbeeld voor een duidelijkere
weginrichting. Ook de Bob-campagnes werken positief. Daarnaast zorgen de fabrikanten ook voor steeds veiligere voertuigen. Dit alles zorgt ervoor dat Verkeer & Waterstaat de veiligheidsdoelstellingen inmiddels heeft kunnen bijstellen en dat is
natuurlijk mooi."
Versnipperd
De aanleiding voor het opstellen van de Veiligheidsbalans was
het feit dat de kennis over veiligheid veel te versnipperd was.
Bert: Je kon binnen Verkeer & Waterstaat alles vinden, als je
maar goed zocht. Maar het is natuurlijk veel handiger om het
allemaal bij elkaar te zetten. En dat hebben we gedaan. Een
flink aantal AVV-ers heeft een bijdrage geleverd, met als resultaat een handig naslagwerk. Bijvoorbeeld IBN voor de informa-

Hoger plan
De eerste Veiligheidsbalans werd zo goed ontvangen binnen
de Organisatie dat de productie van dit naslagwerkje inmiddels
een officiële opdracht is geworden van de Corporate Directie
Veiligheid & Security van het ministerie. Bovendien wordt hij
ieder jaar uitgebreider. Bert: Bij elk item vermelden we nu ook
het veiligheid sbeleid, de sociale context en de bronnen. Verder
geven we een verklaring van de cijfers."
Bert verwacht dat de Veiligheidsbalans zijn eindstadium nog
niet heeft bereikt. 'Hij is nog volop in ontwikkeling. Elk jaar
proberen we hem weer op een hoger plan te tillen. Nu is het
nog een redelijk droge opsomming van beleid, cijfers en verklaringen, maar ik sluit niet uit dat we in de komende edities nog
dieper zullen ingaan op het beleid dat samenhangt met veiligheid."
Buiten V&W
De gebruikers van de Veiligheidsbalans zijn te vinden binnen
heel Verkeer & Waterstaat. Uiteraard gaat het daarbij vooral
om de mensen die bezig zijn met veiligheid", zegt Bert Kengen. Ze kunnen bijvoorbeeld opzoeken hoeveel slachtoffers
er vallen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Of nakijken
of een bepaalde rivier gevaarlijker is dan een andere. Of de
veiligheid op het water vergelijken met die op de weg. Het
wordt overigens ook veel gebruikt buiten Verkeer & Waterstaat.
Bijvoorbeeld door Veilig Verkeer Nederland, dat zijn cijfers uit
de Veiligheidsbalans haalt."

Motor

Bert Kengen doorkruist zelf regelmatig het land in de auto,
maar ook op de motor. Het kan niet anders dan dat de cijfers
die hij regelmatig onder ogen krijgt, zijn rijstijl beïnvloeden.
Dat is zeker het geval", zegt hij. 'Ik ben me denk ik meer dan
de gemiddelde weggebruiker bewust van de gevaren en ik let
dus beter op. Zeker op de motor, dat toch een relatief onveilig
vervoermiddel is."
Dat laatste is voor Bert overigens nog geen aanleiding geweest
om de motor te laten staan. 'Daarvoor is het een veel te leuk
en handig vervoermiddel."
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De HID's

goed mogelijk uitgelegd wat de nieuwe functie van de Organisatie wordt. Namelijk: een dienst die met het ene been in de
kennismarkt staat en met het andere in de uitvoeringswereld.
Die brug moeten wij slaan. We zullen nooit in staat zijn alle
kennis zelf in huis te hebben. Ja, voor een aantal primaire velden, zoals verkeersmanagement, assetmanagement en kennis
over hoe het netwerk eruit ziet. Het zou raar zijn als we dat niet
â la minute kunnen oplepelen. Maar voor de rest moeten we
vooral weten waar we de kennis halen. En onze toegevoegde
waarde is dat we deze kennis praktisch toepasbaar maken voor
degenen die ermee moeten werken. Echt weten waar de klant
behoefte aan heeft dus.'

Gevraagd naar zijn persoonlijke hoogtepunt, noemt Joris de
jaarlijkse AVV-dag vorig jaar zomer in het Philips-stadion. Zien
hoe de mensen genieten, de hele club bij elkaar. Ik zag contacten ontstaan die normaal niet tot stand kwamen en mensen
deden dingen die ik nooit voor mogelijk hield. Prachtig.'
Een inhoudelijk onderwerp dat hem als eerste tebinnenschiet, is
verkeersinformatie. Wij rekenden altijd eindeloos door totdat
we zeker wisten dat alles klopte. En dan kwamen de cijfers als
de klant er niks meer aan had. We leren nu om sneller te communiceren, op het moment dat de klant de cijfers nodig heeft.
En moeten genoegen nemen dat de cijfers dan voor zeg 90%
kloppen. Die verbeterslag heeft niets met cijfers of rekentechniek te maken, maar met mensen. Het is een denkomsiag. Een
mijlpaal voor mij was afgelopen januari. Toen wist ik al van
tevoren welke filecijfers de Telegraaf ging publiceren. Dat klinkt
heel banaal. Maar voorheen werden we meestal verrast; waren
we nog hijgend aan het rekenen.'
Veranderproces
Joris Al over zijn bijdrage aan het veranderproces: Ik heb zo

Wetenschap
Wat het concreet voor mensen betekent, zal de komende
maanden duidelijk worden. Adviseurs zullen in ieder geval nog
consequenter naar de regio toe moeten gaan. Zodat ze ons zien
als de belangrijkste adviseurs. En niet denken: we kunnen net
zo goed een ingenieursbureautje inhuren. Het vergt in ieder geval een andere houding van medewerkers. Mensen die kennis
als het hoogste goed zien en zeggen: ik zit er voor de wetenschap, zijn waardevol. Maar in de nieuwe Organisatie geldt een
andere doelstelling. Het gaat om onze bijdrage aan een veilige
en betrouwbare doorstroming op de (vaar)weg. Leiden onze
inspanningen werkelijk tot een beter werkend systeem?'
Trots
De HID herinnert zich nog wel een moment dat hem deed
gloeien van trots. 'Het was een bijeenkomst Landelijk Verkeersmanagement met de vijf HID's van de regionale diensten met
een verkeerscentrale. Zij stelden ons toen de open vraag: help
ons met een toekomstvisie. Waar moeten we rekening mee
houden op het gebied van verkeersmanagement? Moeten we
investeren in camera's, in GPS ... ? Dat was uitermate bevredi-

gend; het bewijst dat men AVV ziet als een volwaardige partner. Ik ben er heel trots op dat we dat bereikt hebben.'
Dienst van het Jaar?
Joris Al kijkt met veel enthousiasme uit naar de start van de
Dienst Verkeer en Scheepvaart, waarvan hij ook de HID wordt.
Ik besef me wel dat het een enorme klus wordt die niet binnen
een jaar is geklaard. De eerste stap is verbindingen leggen.
Tussen AVV en DWW, landelijk en regionaal, tussen de kennispartners en tussen medewerkers. Stap twee is een verdiepingsslag qua relaties en kennis. En dan hoop ik dat we na een
jaar of twee aan stap drie toekomen. Namelijk een goede sier
maken, een dienst worden die ertoe doet! Ik dacht zo: In 2010
de Dienst van het Jaar?'
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Facts & Figures
Missie

Het werkpakket

AVV is, door de inbreng van kennis, medeverantwoordelijk
voor het verbeteren van het verkeers- en vervoerssysteem

Het werkpakket van AVV bestaat uit de volgende acht programma's:
• Veiligheid
• Goederenvervoer en economie
• Scheepvaart
• Strategische advisering
• Verkeersmanagement, bereikbaarheid en 0V

in Nederland.
Startdatum

15juni 1993
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• Weginfrastructuur en DVM-ysternen
• Innovatie

najaar 2007
De klanten
Directies

AVV telt drie directies:
• Basisinformatie (BI)
• Infrastructuur en Bereikbaarheid (IB)
• Vervoer en Maatschappelijke Ontwikkelingen (VM)
Vestigingen

De klanten en afnemers van AVV zijn:
• Regionale diensten, bestuur en verkeerscentrales Rijkswaterstaat
• Beleidsdirectoraten Verkeer en Waterstaat
• Kennisplatform Verkeer en Vervoer
• Provincies
• Gemeenten
• Politie

AVV heeft drie vestigingen:
• Hoofdvestiging in Rotterdam

r

Budget

107 iiiiljoen

Het jaarhjkse budget van AVV is ongeveer 190 miljoen euro.
Het budget kent de volgende verdeling:

F
-2 miljoen euro voor interne productiekosten
58 miljoen euro voor diverse samenwerkingsverbanden en
uitbesteden van onderzoek
.107 miljoen euro voor gro pro

--

n Fileverminderin-e

Dynamisch Verkeetsrnanageme

.

miljoen

Medewerkers
In 2007 werken bij AVV ongeveer 450 medewerkers,
waaronder deeltijd medewerkers. Ongeveer eenderde van
de medewerkers is vrouw. De gemiddelde leeftijd bedraagt
44 jaar. De leeftijdverdeling van de medewerkers is als volgt:
twintigers

10%

dertigers

25%

veertigers

30%

vijftigers

30%
500

zestigers

:.

Bijna 68% heeft een HBO of WO opleiding. De genoten
opleiding varieert van civiele techn k, psychologie, informatie
technologie, natuurkunde en ruim

ordening tot econornj

Buitenlandse partners:
• European Conference of surface Transport Research Institutes
(ECTRI)
• Duitse lnstitüt fur Luft und Raumfahrt (DLR)
• Kennisinstituut CERTU, valt onder het Franse ministerie de
l'Equipement, des Transport, du Logement, du Tourisme et
de la Mer
• Volpe National Transportation Systems Center

25
miljoen

1
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Organogram 2007
Adviesdienst Verkeer en Vervoer
1.

hoofdingenieur-directeur
drs. C.i.A. AL
afdeling Kennis en Omgeving
KO
drs. ing. A. L.J. Sprangers
4J

c

Bureau HID
BHID
drs. FA. Hanneman

Bedrijfsvoering

Basisinformatie

Infrastructuur en Bereikbaarheid

DB
drs. 1. P H. Mi. Rocour

BI
drs. Ing. A. L. 1. Sprangers
drs. 1F. Jeekel

IB
drs. ing.A. L.J. Sprangers

Vervoer en Maatschappelijke
Ontwikkelingen
VM
drs. J.E Jeekel

Verkeerskundige Analyses,
Mens en Maatschappij
1 BA
Ir. J.M. Jager

Economie en Goederenvervoer
VME
drs.ing. Al. TM.Janssen
Personenvervoer

Human Resource Management Datamanagement

1.)

BHR
drs. P.C.M. van Heeswi/ck

BID
Ir. J. van der Waard

Faciliaire Middelen

Kwaliteit en Innovatie

BFM
J. G. W Wilmer

BI K
drs. Ing. J.M.L.H.Moerdi/k

Weginfrastructuur en Verkeersafwikkeling
1 BW
Ir. A. Rei/neveld

Control en Toezicht

Programmamanagement

ITS Ontwikkeling

BCT
E.M. Pennekamp Mba

BIM
dr. Ir. A. Manenschi/n

IBI
Ir. R.Ph.A.C. Saveni/e

Strategische Modellen en
Prognoses
VMM
Ir. J. van der Waard

Inkoopondersteuning
BIO
drs. A.EJ.A. Korff de Gidts

Projecten
BIP
drs. Al. Heesters

Scheepvaart
IBN
drs.ing. RC.K.i. van Ginneken

Omgevingsverkenningen
VMO
drs. Y Need

Beheer Intelligente Transportsystemen
IBB
Ing. A. W den Hollander
* Testcentrum voor Verkeerssystemen
Ing. A. W den Hollander

Veiligheid
VMA
dr. Ir. A. Manenschi/n

Bedrijfsvoeringsdiensten
BBD
drs. J. Broens

bureau HID december 2006

VMP
drs. M. Klok
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Charles Aangenendt
Senior adviseur
1999-2006

Anders nog iets?
in leeft maar één keer. Heb vooral lol en plezier

Sinterklaas
Neson Mandela
Omelette Siberienne
Rode Kool! Rode bieten
Wereldreis maken op fiets
Het moment dat een collega mij betichte van Muiterij als
tweede natuur". Dat is in een steeds hiërarchischer wordende
organisatie, een compliment aan mijn karakter.
Solliciteren naar een niet-gedefinieerde functie (programmaleider)
Ophoogzand
Doe vooral zelf inhoudelijk werk; de regie over de processen
gebeurt in Den Haag.

Steven Abdoelkhan
Senior adviseur
1 februari 2002

net werk, met je collega's en thuis, Om dat
zier erin te houden, moet je ook wel eens
)fessioneel vervelend doen.

--

1
-

Arts
Nonnen uit het klooster voor
weeskinderen in India.
Roti
Spruiten
Reis om de wereld.
Opkomst en ondergang van Vanessa
Vanessa
Lekker
Keep it simpel

Anders nog iets?
In God we trust, everything else we audit.

-

Ria van Alphen
Management assistente
1 april 2000

Anders nog iets?
Tob niet, het wordt toch anders!
Schooljuifrouw
Nelson Mandela
Chocola!
Oesters
Naar Australië en Amerika
Kan niet kiezen
Dubbele afspraak gemaakt
Leuk
Maak er een dienst waar je graag wilt werkenl

Tom Alkim
Adviseur IBA
1juli1998

Anders nog iets?

Atleet
Kevin Garnett
Stifado
Kaas, Natto
Hangmatten testen op de Malediven
Auto ophalen en uitproberen om de vice-burgemeester van
Beijing een demonstratie van Adaptive Cruise Control te
geven: Audi A8 W12...
Laptop laten liggen bil een security check op het vliegveld
van Washington
Onmisbaar
Eerst rondkijken voordat je het wiel opnieuw gaat uitvinden

Die laptop is trouweOs weer boven water gekomen. Ik ging voor
één dag naar een bijeenkomst in Washington. 's Avonds na een
lange dag stond ik op het vliegveld bij een security check in de ru
terwijl drie veiligheidsbeambten stonden te blaffen: 'passport and
boarding pass ready, shoev out, jacket off, empty your pockets,
laptop separatel ". Dat blaffen ging ze goed af, maar toen ik
na het fouilleren mijn spullen bii elkaar zocht, kon ik die laptop
gewoon onder hun neus laten liggen. Toen ik in het vliegtuig aan
mijn verslag wilde beginnen, kwam ik erachter dat ik iets miste.
Ik was er van overtuigd dat ik de volgende dag op het nieuws
zou horen dat vanwege een onbeheerde laptop het vliegveld was
ontruimd en dat de explosieve opruimingsdienst er wel raad mee
had geweten Maar nee hoor. Na een telefoontje met "Lost and
foarid" bleek er inderdaad een laptop gevonden te zijn. Of ik even
kon aantonen dat die van ons was, "Ehm, it's a black Dell", was
niet voldoende. Na een halve dag zoeken naar een registratienummer hier op kantoor kwam het toch nog in orde. Via de
Nederlandse ambassade per diplomatieke post (dat is niet zo duur)
hierin Rotterdam laten bezorgen, ik kreeg ook nog een keurig
briefje van The Transport Security Administration, dat ze happy
waren dat ik was reunited met mijn lost belongirigs. En "Thank
you for helping uv keep Arnerica's sky safel"

Monique van Assen-van Raamsdonk
Senior Adviseur
1 oktober 2001
Dierenarts
Mensen die weten wat ze willen
en daar voor gaan
Italiaans (en patatjes...)
Orgaanvlees (en spruitjes...)
Op safari door Ken ja ofzo
Aangenomen worden...
Heb ik vast verdrongen ... ?
Deskundig
Kennis zit in mensen!

Victor Avontuur
Senior Adviseur ITS-ontwikkeling
1987
Acteur
Frans Marijnen (Belgische theaterregisseur)
Thais
Tripes
Growing old gracefully
Architectuur presentatie op ITS-congres Seoul
Weet niet (meer)
Goed nest
Nomen est Omen: begin met een betere naam!

Anders nog iets?
Het is belangrijker de goede dingen te doen, dan
de dingen goed te doen.
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Kees Bestebreurtje
Communicatie-adviseur
het prille begin

Anders nog iets?
Geniet nooit met mate (Loesje)

4

Iedere dag wel iets anders
Mijn afrikaanse 'vader'
Eigenlijk geniet ik van alles
Heel weinig
Een paar weken in het Nationaal Archief op zoek gaan naar
sporen uit het verleden van mijn familie.
Twee projecten met middelbare scholieren van de Kees Boeke
Werkplaats omdat zij met zon frisse blik naar ons werk
kijken.
Ik vergeet blunders snel. Meestal zijn ze ook niet zo erg als ze
op het eerste gezicht lijken.
Een dienst met ontzettend veel leuke mensen
Wordt geen naargeestig ambtelijk apparaat

Wim Beukenkamp
Senior adviseur
1 oktober 2001

Anders nog iets?
Ingenieur
lsambart Kingdom Brunei
Indisch (Javaans)
Snijbonen
Promoveren
De dag dat ik in dienst kwam
Dat ik twee keer verhuiscoördinator geweest ben (vrijwillig)
Onschatbaar
Waardeer kennis als grootste asset

René van Bever
Adviseur

10

Motto: Een kritische ambtenaar draagt actief bij
aan een betere maatschappij.
Loesje-spreuk: Veiligheid is een groot risico.

Anders nog iets?
Als we onze doelstellingen uit het oog verliezen, probe-

Keeper
Mijn kinderen
'
Soep
Piccalilly
Iets in de boeken- en kunstwereld
Millenium
Als een ander het weet?
Gedrevenheid
Waak ervoor dat de hedendaagse werknemer niet een soort
Ed Bever (fabeltjeskrant) wordt. Hij regelt en voert uit, verhelpt incidenten nog voor ze ontstaan, springt in voor collega's en verwerkt een bombardement aan informatie, bevindt
zich met zijn afdeling in een permanente staat van reorganisatie en levert topkwaliteit, en doet dat alles ook nog eens
'just-in-time' met minder mensen. Want dit is een fabeltje.

ren we de daardoor ontstane onzekerheid te verdrijven
door onze inspanningen te verdubbelen. We komen
nergens maar wel T\/VEE keer zo snel
Coming together is a beginning,
Keeping together is a progress,
Working together is a success.

Bi/ foto:
Kerstdiner vlak voor de eeuwwisseling met het gehele
Millenium team. HID Houko Luikens heeft het diner
aangeboden vanwege de grote en lange inspanningen
die zijn gedaan om alle systemen Milleniumproef te
maken. Rechts zijn zichtbaar René van Bever (IBB), Joost
Bouchier (IBB), Aernoudt Korf! de Gidts (BIO), Jonna
Brandsma (BHID) en Steve Ramzan (AGI). Links zijn
zichtbaar Johann Visser (181), Peter Slats (FUT), loep
Coenotte (FUT) en Jan van Duyvenvoorde (FUT).

Tineke Bevers-Reuser
Bibliotheekmedewerker
1980
In de zaak van mijn vader werken
Mijn schoonzus Annie
Pannenkoeken
Bieten
In Brabant gaan wonen
Geen moment, maar tijd en dat was toen Gerard de Winter
onze baas' was.
Dat ik weg had moeten zijn vôôr de Corporate Dienst in
beeld kwam.
Warm nest (dat was wel vôôr de reorganisatie)
Pas op voor 'zeemeeuwmanagers'

Gerben Bootsma
Senior Adviseur / Programma Manager Innovatie
1999
\,5
Helikopterpiloot.
Mijn ouders.
Boerenkool met worst.
(Zoute) haring.
Vliegles nemen.
Zingen in het AVV-café.
Mijn werkmobieltje kwijtraken.
Leerzaam.
Blijf qua onderlinge sfeer op AVV lijkenl

Joost Bouchier
Senior adviseur
1996

Anders nog iets?
Altijd Veel Verstand van zaken
dus geen...
Doorgeefluik Voor Strategische kennis

hik
Anders nog iets?
Niet iets specifiek
Queen
Mediterraan
Spicy eten
In de natte sector werken
Vlekkeloze millennium overgang van de landelijke verkeerssystemen
Komt misschien nog
Hectisch
Hou je taai

Ik heb mijn foto gekozen als herinnering aan de
leuke (Nieuwjaars)feesten bij AVV.
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Anne Boumans
Senior adviseur
1997

Anders

nog

iets?
Dont worry be happy

Dokter
Maxima?
Sla + vers brood + glas wijn
Brinta
Reizen
Hmm... moet ik kiezen
Dat ik, als lid van de barcie, de bartafeltjes niet ingeklapt
kreeg na het AVV-café.
Beetjemerkwaardigemaarwelleuke verzamelingeigewijzemensen
Denk ik mogelijkheden en niet in problemen!

Pieter-Jan Bouwmeister
Senior adviseur
April 2000

Anders nog iets?
Machinist
Alle Niet-Bekende Nederlanders
Slow Food
Emmentaler
Mijn eigen huis bouwen
Uitreiking VanAnaarBeterPrijs door Minister op 7 december
2007
Plotse uitbreiding van afdeling te makkelijk accepteren
Warm nest
Vind de echte visie en strategie

Anja Brand
Junior communicatieadviseur
Januari 1997

't

Onderwijzeres
De Dalai Lama
Mediterrane keuken
Vlees
Een vrij Tibet bezoeken
Als standbeeld acteren' op een Nieuwjaarsfeest
Laat na het werk (iedereen al naar huis) kon ik de fietsenkelder niet uit omdat ik m'n tag had vergeten. Met m'n fiets
aan de hand ging ik via een lange gang en de lift(l) naar de
receptie en vroeg met een rood hoofd (bij de tourniquets,
zie je het voor je!) aan de verbaasde bewaker of hij mij er via
de glazen deur uit wilde laten. Achteraf bleek natuurlijk dat
ik de deur van de fietsenstalling van binnenuit had kunnen
openen...
Tien jaar van mijn leven
Doe Vooral Samen

Jonna Brandsma
Communicatieadviseur
1999
Dierenarts of dierenverzorger
Gandhi en dichter bij huis mijn opa
Thais
Bruine bonen
In Bergen (Noord-Holland) gaan wonen of in ieder geval aan
zee.
Zoveel maar in ieder geval alle sportdagen, nieuwjaarsfeesten, het tienjarig bestaan AVV en van Wegen naar de
Toekomst
Toen ik voor het sollicitatiegesprek mezelf wilde voorstellen
op het secretariaat en ik begon met welkom" (ik voelde me
al erg snel thuisi)
Betrokken
lnvesteer veel in je nieuwe collega's en creëer snel een nieuw
clubgevoel'

Jolco Broisma
Senior-adviseur scheepvaart
1988

1. #

Zeeman
Mensen die hun leven volledig in het
teken van hun ideaal zetten
Rij sttafel
Vis
Een cruise maken
Mijn promotie tot doctor aan de Universiteit Leiden
Moeilijk kiezen
Een prettige werkomgeving, die me de mogelijkheid heeft
gegeven me te ontplooien
Blijf in Rotterdam

Wenda Bruins
Adviseur
Juni2002
Piloot
Mijn oma
IJs
Spruitjes
Mijn motorrijbewijs halen
Publicatie le AVV-rapport
Nog niet meegemaakt
Geweldigl
"Wordt net zo leuk als AVV!"

Anders nog iets?
Tien jaar lang schreef ik de column Jan Maas in
de Verkeerspost. Hieruit een favoriet citaat:
'Er vloog een vlucht zwanen over de stad. Het
regende eens een dag niet en in de smalle streep
lucht tussen de huizenblokken lichtten de lijven
rozerood op in het morgenlicht. De trage vleugeislag toonde een zeker weten: we vliegen de
goede koers. Woordenloze trefzekere communicatie. Op het asfalt, bekneld tussen vier wielen
voelde ik me onbeholpen bij dit vertoon van
elegantie. Een glimp schoonheid, daarna weer de
grauwe werkelijkheid van de Schiekade.'
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Kin Fai Chan
Senior adviseur, ITS ontwikkelingen
februari 2000
Binnenhuisarchitect
Mijn pleegvader
Japans
Geen idee, India misschien
Een wereldreis maken
Werken aan het AIDA-project en het Da Vinci-project.
Het waren echt dreamteams met gedreven mensen.
Dat vergeet ik liever meteen.
Leuk
Liever een regisseur met kennis van zaken i.p.v. een
doorgeefluik van kennis.

Ruud Claessens
Adviseur/specialistisch medewerker
1990
Geen flauw benul toen.
Mijn ouders
Konijn, spruiten + aardappelen
Sperziebonen
Terug naar de jaren 80
De Outdoor in Winterberg
Kan misschien nog komen.
VORvoIg
Van AVV naar Beter.

Rob Clement
Adviseur
1975

Anders nog iets?
Nou nog een leuke standplaats
Piloot en baggeraar
Arme drommels die moeten vechten
om hun hoofd boven water te houden
Heb ik niet
Karnemelk
Wereldreizen maken en zeilen
Deelname congres in Washington
Passé
Vindt vooral het wiel niet opnieuw uit

Michèle Coëmet
Senior adviseur dynamisch verkeersmanagement
AVV bestaat met een DGP-uitstapje
Piloot
Simone de Beauvoir
Piet Mondriaan
Pannenkoeken
Oesters
Vele leuke nuttige dingen
AVV vorming op de boot
Wegwaaien bij windkracht 11
Wij!
Dat zijn wij ook, het komt dus wel goed! Nog bedenken hoe!

L

L:

Herman van Dam
Coördinator bibliotheek
1993 (de oprichting van AVV)
Varieerde zo'n beetje elke dag
Mijn vrouw, en buiten familieverband:
Gregory Peck
Spinazie
Witlof
Reizen naar Afrika
Te veel om op te noemen
Geen idee, gelukkig vergeten
Prettig
Laat je niet over-managen, hou het menselijk

Olinde de Smidt-Andringa
Adviseur verkeer
juli 2005

Anders nog iets?
Alleen een herinnering, namelijk dat achteraf
gezien de tijd dat Gerard de Winter hoofd van
Algemene Zaken was, voor de bibliotheekmensen
een hoogtepunt was. Gerard, bedankt voor je
inzet en je menselijkheid. Zijn motto: mensen, die
werken in de ondersteunïng, zijn de smeerolie
van de dienst.

Anders nog iets?
Architect
Steve Irwin (na vakantie in de Everglades J)
Vis
Vlees
Voor de 2e keer afstuderen (gaat misschien lukken in 2009)
Samen met een aantal collega's van IBW de laatste AVV
wisselbeker winnen
Zojuist in een vloeiende spastische beweging een fles water
over mijn buro gekieperd
Werk (maar wel leuk werk)
Maak er wat leuks van!

Law of Life's Highway: 1f everything is coming
your way, you're in the wrong lane.
In de avonduren studeer ik psychologie aan de
universiteit Leiden. Hiernaast zie je iets waar ik
best wel trots
op ben Mijn
propedeuse
.
diploma met
handtekeningen
van de band
Therapy?"

iao.--
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Mayke Deuss
Adviseur
1 maart2007

Anders nog iets?
l<oningin van Engeland
Jose Mourinho
Chocoladefondue
Witlof en vlees
In London wonen
Speed-daten tijdens sollicitatiegesprek
Ziek naar huis gestuurd worden in eerste week
Vriendelijk
Laten we er iets moois van maken

Rienk Dijkstra
Senior adviseur, afdeling scheepvaart
1989-1997 & oktober 2004- heden

'

Landmeter
Raclette
Gebakken lever
Huttentocht' door de bergen
Organisatie symposium 20 jaar DVK
Mail versturen zonder de genoemde bijlage
Deskundigheid
Ga er voor!

Natascha Dofferhoif
Adviseur bij afdeling Scheepvaart
juni 2001
Dekzwabber
Mensen die goed kunnen luisteren
Spareribs
Bloemkool
Heel veel zoals reizen, nieuwe dingen bijleren
Met een helicopter naar een tijgebonden zeeschip, in
verband met het tijpoortenregeling.
Email over de mogelijke aanpak richting opdrachtgever
schrijven en naar hem toesturen in plaats van een collega
Leerzaam
Wissel ervaring uit tussen nat en droog

How poor are they that have not patiencel
What wound did ever heal but by degrees?
Thou know'st we work by wit, and not by
witchcraft;
And wit depends on dilatory time."
William Shakespeare, Othello

Anders nog iets?
DVK, AVV, DVS, what's in a name, het gaat om
de inhoud niet om de verpakking

Jan van Donkelaar
Senior adviseur
1 april 2006

Anders nog iets?
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het
Drummer

ii

maar zoals het gaat.

Anne Frank
Rauwkost
Kippenvellen
De Staatsloterij winnen
De sollicitatiegesprekken
Die heb ik nog tegoed
Kameraadschappelijk
Zorg voor een eigen identiteit binnen VenW

Martin van Drie
Teamleider BID-Informatiemanagement vanaf 2000, sinds eind 2006
1F bij DWW als adviseur om vraag en aanbod te gaan scheiden
(Functioneel beheer - Applicatiemanagement)
Timmerman, tenminste volgens mijn
moeder was ik altijd met een hamer in de weer.
Er was eens bij de DVK een projectleider die zijn product
door de HID in een dienstbrede sessie liet accepteren. De
HID loofde hem om zijn inzet en het behaalde resultaat, echt
een voorbeeld van hoe het moet. Het systeem (Prommis) is
nooit in gebruik genomen. Achteraf bewonder ik die man
Erwtensoep
Koolraap
Nieuwe dingen oppakken
De nieuwjaarsreceptie met alle oud-medewerkers en het
schrijven van AVV columns
Dat ik niet eerder van functie ben gewisseld
Kennis, zonder kunde
Werk samen, en schuif niet af (door)

Anders nog iets?
Mijn eerste column nog eens met jullie delen:

De opdracht
Hebben jullie naar de kerstboodschap van onze koningin
gekeken? Niet gezien? Jammer, je hebt echt iets gemist.
Een groot deel van haar verhaal ging namelijk over normen
en waarden, over verdraagzaamheid, over wat voor elkaar
over hebben' over fatsoen. Leerzame kost, ook voor AVV,
kan ik je verzekeren. Een voorbeeld?, ok omdat jij het bent.

Enkele maanden geleden alweer werden de deuren, in de omgeving van 'De Brug', voorzien van drangers. Je weet wel zon
mechanisme wat er voor zorgt dat de deur automatisch sluit,
waarschijnlijk om de tocht tegen te gaan. Dat nieuwe mechanisme nu, brengt het slechtste in ons boven. Iets wat echt
anders moet. Iets wat zij moet hebben geweten en bedoeld.
Vroeger - een paar maanden geleden nog maar - deed je de deur
open en keek of er nog iemand anders aankwam, in welk geval
je netjes wachtte, een vriendelijk bedankje in ontvangst nemend

Tegenwoordig gaat dat anders. Je loopt naar de deur
en drukt op de knop. Kijkt of er nog iemand anders
aankomt, in welk geval de meeste van ons - dat moet
ik toegeven - vlak na het passeren nogmaals op de
(andere) knop drukken. Gezien de traagheid van het
mechanisme zijn er nu twee kansen.
• Of je actie slaagt en de ander kan nog juist de
dichtvallende deur passeren, of bijtijds op zijn of
haar knop drukken om het voortijdig sluiten tegen
te gaan;
• Of je bent al ver genoeg weg om je nog enige
zorgen te maken over het effect van je actie.
Over normen en waarden, over fatsoen, gesproken.
Over wat voor elkaar over hebben, om maar niet te
zwijgen om het over collegialiteit te hebben. Onze
koningin heeft gelijk, het gaat niet goed, met de
mensen, bij AVV. Normen vervagen, vriendelijkheid
verdwijnt. Het voor de ander openhouden van een
deur - in mijn ogen het toppunt van galant zijn - is
verworden tot een loos technisch gebaar. Een gebaar
wat we eerstdaags, ben ik bang, wel zullen laten verworden tot het automatisch dichtsmijten van diezelfde
deur op het moment dat een, niet (meer) gewenst
medewerker, haar tracht te passeren.
Het lijkt me een goed plan om vanaf nu gewoon
de deur op de ouderwetse manier voor elkaar open
te doen en te houden, te glimlachen en netjes voor
getoonde galantheid te bedanken.
Ikke,
Wees een beetje mens wil je
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Richard van der Elburg/ KO
Adviseur
De vorige eeuw

Anders nog iets?
Beter één DVS in Rotterdam, dan tien in Delft
Drummer of tennisser
Roger Federer
Lekker met de juiste wijn
V!eesvervangers
Op wereldtournee met een band
Voorzitter zijn van de barcommissie
Een te dure valse piano in het AVV-café
Een schitterend ongeluk
Walk the talk!'

Meine van Essen
Adviseur Basisinformatie
december 2005
Veearts
Klaartje, om haar enorme veerkracht
Mediterraan
lnspiratieloos gemaakt voer
heb je even?
Mijn eerste cijfertjes in een brief van onze minister
Voordat ik die maak, maak ik hem niet!
Keigaaf
Blijf zelfde Slimste!

Karel v. Ettinger
Medewerker LSU -AVV
1973

Anders nog iets?
Bij mijn aanstelling werd gevraagd waarom ik
eerder als opdrachtgever van AVV zoveel 10-en
had gegeven in een SKI. Ik had zelf veel meegedacht in het project en was helemaal tevreden
over het eindresultaat. Niks meer te wensen, er
was geen andere mogelijkheid.

r'

Booreiland medewerker
Familie
Boerenkool met worst (klapstuk)
Spruitjes
Meer ontspanning
Het snel realiseren van Aut0CAD/Inventaris tekeningen voor
Huisvesting AVV
Geen
Geweldig!!
Droevig .........
-

Anders nog iets?
Ik herinner mij nog steeds oude collega's. Zoals
de gepensioneerdendag van AVV.

Henk van Evert
Senior adviseur
De start
Architect
Nelson Mandela
Spruitjes roerbakken met spekreepjes,
knoflook, cashewnoten en kaas
Gebakken lucht'
Langlaufen in Noorwegen
De start van MON, het Mobiliteitsonderzoek Nederland!
Mijn leidinggevende de waarheid' zeggen in het bijzijn van
collega's
Meerwaarde
Minder Ik, meer Wij

Anders nog iets?
Wie nooit van mening is veranderd, heeft nooit
wat geleerd.

Marijke Feijen
Senior adviseur
1991
Blij
Mijn vader
Oesters
Ik eet alles
Accordeon, dwarsfluit,viool, drums spelen
Dat ik adviseur werd
Dat ik bijna 80.000 gulden had weggegooid doordat een
contract (bijna) niet doorging en de consultant al was
begonnen.
Superleukewerkplek!
Boodschap aan mijzelf dusl Maak er iets moois vanl

1

Hans Flikkema
Senior adviseur
haar geboorte

Anders nog iets?
AVV is uit, da's duidelijk.
Iemand die het verschil ging maken,
maar gelukkig werd ik snel wijzer
Mijn vrouw en kinderen
Veel
Tuinbonen
Samen muziek maken zoals vroeger
Wanneer er naar ons geluisterd werd
Blunders bestaan niet, hooguit leermomenten
Creative denktank
Laat het menselijk kapitaal bloeien, volgt efficiency vanzelf!

V

Wat aanvankelijk bedacht was is misschien nooit
overgekomen. Ik verwacht dat de nieuwe dienst
een veel heldere positie krijgt!
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Leonie Flinterman - Stronk
Adviseur Omgevingsverkenningen
januari 2005
Politieagent
Ghandi
'
Vegetarische lasagne
Vlees en vis
Oud worden
Overweldigende belangstelling van collega's voor mijn
trouwen op 16 maart 2007!!!
Dat hou ik voor mezelf,.
Netwerkdienst
Samenwerken doe je niet alleen!!!

Michel Fouraschen
Adviseur scheepvaart en vaarwegen
2003

Anders nog iets?

Schipper
'TinaTurner
Chilli con carne
Apen hersenen
Parapenten
Sportdag
Voor een dienstreis tegen een vrouwelijke collega zeggen:
'Zullen we samen een hotelletje nemen?'.
Meesterschap
Laat professionalisering niet ten koste van spontaniteit gaan

Voor mijn verjaardag kreeg ik een nieuwe digitale
fotocamera. Mijn vrouw wilde uiteraard ook een
foto maken. Het resultaat voeg ik bij;-))

Jan Francke

Opdrachtleider
1999

4
,
Boer
Mijn moeder
Stamppot andijvie
Gebakken appeltjes
Een mooi lied componeren
Het moment dat een journalist lovend schreef over het AVV
rapport Perspectief op Logistiek' en dat aanzag voor de door
DGTL aan de 2e Kamer gezonden beleidsbrief 'Logistiek en
Supply Chains'.
Solliciteren naar de functie van opdrachtleider omdat die
functie zoek raakte in het functiegebouw.
Het Bureau van Voskuil
Doe het advies- en onderzoekswerk zelf en besteed niet alles
uit aan derden.

Anders nog iets?
Uitreiking van de allereerste en waarschijnlijk ook
de laatste AVV-Boris-Bokaal' met bijbehorend
diploma door Manen de Witi Staat goed op
0111fl CV.

Els van Geemert
Adviseur/specialistisch medewerker
1993
Zangeres
De dalai lama
Roerbakgroenten met kip, mie en pindasaus
Hachee
Een reis maken naar Tibet
Abseilen in het PSV stadion
Mijn voet bijna verzwikken met de DWW/AVV bedrijfsvoeringsdag één week voor mijn bruiloft
Uitdagend
Een goede vlucht toegewenst en een zachte landing

Mario Gerards
Adviseur/specialistisch medewerker
1 mei 1981
Architect
Mijn allerliefste en allerbeste, mijn vrouw
Chinees
Oesters
Een safari door Afrika
De ouderwetse borrel-/Belgische- biermiddagen
Ik maak geen blunders
Fantastisch
Ben helder over je eigen opdracht en taak. Doe wat je zegt
als instantie en volsta niet met zeggen wat
je gaat doen

Marit Gresnigt
Adviseur/specialistisch medewerker
1 oktober 2006
Kapster
In algemene zin: mensen met doorzettingsvermogen die positief in het leven staan
Ik vind veel lekker, maar vis en witlof staan boven aan het
lijstje
Witte bonen in tomatensaus
Een reis naar Zuid-Amerika maken
Team-uitje BIM
Gelukkig nog niks extreems meegemaakt
Dynamisch
Keep up the good work

Anders nog iets?
• 'Tuurlijk. Waar een wil is, is een weg. Helaas
zijn er op de mijne wegwerkzaamheden."
Loesje
Wind tegen is wind mee als je de andere kant
op gaat.
• Begin de maandagmorgen met je vrijdagavondhumeur.
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Ben Groen
Senior adviseur Control en Toezicht
1 mei 1993, de oprichtingsdag van AVV
Mijn vader
Per dag verschillend
Italiaans
Stukken groter dan 5 cm.
Naar Italië op de roeifiets
Te veel om op te noemen
Solliciteren op een niet bestaande functie
Toenemende hectiek
Maak eens iets af..

Bob Hamel
Adviseur Inrichting en Uitrusting auto(snel)wegen
september 1998
Wielrenner
Fish
Italiaans
Zoetwatervis
Zoveel
Doorlopend
Denken dat inhoud maatgevend is
Boeiend
Luister!

Anouk Hardenbol
Adviseur
1 april 2007 (geen grap)

(Bijna) alle soorten kaas, het liefst verwerkt
in een ovenheerlijk gerecht!
Ananas, garnalen
Kennismaking met (elke dag weer) nieuwe collega's
Moet nog komen (ik kan niet wachten!)
Nieuw (maar dus eigenlijk bijna oud ... )
Haal het voordeel uit de nieuwe organisatie

Anders nog iets?
1 .Wat oudgedienden van vM nog wel zouden moeten weten,
waar wat we ook collectief verdrongen hebben:
De vloerbedekkingskeuze van ons oud-hoofafdelingshoofd
Broos Baanders leidde tot veel consternatie:
Vanwe,e allergie en andere zaken heeft de kamer maandenlang
leeggestaan om tenslotte na allerlei speciale testen door ingehuurde deskundigen met en donkerrood —niet allergeen-tapijt te
worden bedekt.
Menig VM-er heeft toen de kans schoon gezien om stukies van
dit donderrode tapijt te confisceren en bil gelegenheid te voorschijn te toveren als trofee. Het gerucht gaat dat er nog steeds
stukies in kasten worden bewaard...
2. Ook kan ik me nog voor de geest halen dat we bii de opening
van AVV niet een boottocht op de Maas het geheel wat luister
bil wilden zetten. Groot was miln verbazing toen er een boot
langszij kwam en dezelfde Broos daarop verdween voor een
belangrijke vergadering otto. Ik was nu toch wel bij een heel
bijzonder belangrijke club terecht gekomen......

Jan van Hattem
Senior Consultant
1 augustus 1999
Piloot
Gandi
Alles behalve
Orgaanvlees
Oceaanzeilen
Belonitor
Vergeten (of verdrongen)
Geen woorden voor te vinden
Af en toe het bed opschudden is prima, maar daarbij de
lakens niet te erg kreuken.

Willem Otto Hazelhorst
Senior adviseur personenvervoer
mei 2004
Boswachter
Ayaan Hirsi Ah
Oesters
Big Macs
Molenaar worden, kerkorgel leren spelen en meer zeezeilen
Dat onze definitie van Mobihiteitsmanagement (Organiseren
van slim reizen').letterlijk in het SER advies aan de regering
was gehanteerd
Ze zijn allemaal even groot
Niet in een woord, wel in een zin:
Steeds minder met ons hoofd in de wolken werken
Meer samenwerken, en lange tenen niet toestaan

Lucas Hemels
Afstudeerder IS
1 maart2007

Anders nog iets?
Eén calamiteit
Geeft meer profijt
Dan tien jaar beleid

Anders nog iets?
Huisman
Iemand die nooit sjachrijnig is.
Italiaans
Vlees met een vetrand
Oud worden
Elke dag is bij AVV een mooi moment
Denken dat thuiswerken effectiever is.
Interessant
Soms moet je op zoek willen zijn naar wat je gevonden hebt.

We dont make mistakes here, we just have
happy accidents"
Bob Ross, from the Joy of Painting
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Ron Hermans
Database- /applicatiebeheerder
1 juni 1986 (toen nog VOR)

Anders nog iets?
Hoe meer zielen, hoe minder bier

Piloot
Mijn ouders
Alles behalve champignons
Champignons (gummen)
Parachutespringen
Eerste Belgische biermiddag
Pardon?
Een grote familie
Vooral d0000rgaan

Marjo Hitz
Projectmedewerker BI-Veiligheid
1 mei 1997
Kleuterleidster
Kinderen
Buitenlandse keuken
Rabarber
Meer voor mezelf opkomen
De verhuizing van Heerlen naar Maastricht
Die houd ik liever voor mezelf
"Spetterende" organisatie
SUCCES EN ZET HEM OP

Robert in t Veld
Adviseur
1997

Anders nog iets?
Denk altijd aan:
Wat een ander over jou zegt, zegt meer over die
ander dan over jou

Anders nog iets?
Wegenontwerper
Jan Terlouw
Witlof
Olijven
Meer echt als adviseur optreden
Uitdragen resultaten van succesvol project (Rijden Onder
Invloed)
Persoonlijk getinte informatie die onbedoeld bij anderen
terechtkwam (bleek gelukkig geen echt probleem)
Professionalsclub
Echt meer samen met RD'en

Anekdote: In de 10 jaar bij AVV ben ik gegaan
van Randstedeling (woonachtig in Leidschendam
en Dordrecht) via rand-Nederlander (in Heerlen)
naar allround-Nederlander (vaak reizend door
het land)
Spreuk: Beter een goede randfiguur dan een
slechte spil
'Loesje: Repareer niet wat niet kapot is
Motto: Zorg voor een goede uitleg als je kennis
uitdraagt

Joost Jansen
lnkopert
1 september 2006

Anders nog iets?
Donec eris sospes multos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubila solus eris

Brandweerman
John Fitzgerald Kennedy
Gambas a la Plancha
Orgaanviees
Tango in Buenos Aires
Ondertekening arbeidsovereenkomst
Dossier te lang laten liggen op ladenkastje
Experience
Go 4 IT

Yvonne Janssen-Stans
Adviseur/specialistisch medewerker
1 augustus 2000

-

-I

Anders nog iets?
Woo is niks

Dierenarts
De afstand die Marleen kan nemen
9,--M~CW
Alles
Spruitjes
Een gelukkig leven vol plezier in alle gezondheid
De verhuizing naar Maastricht????
Vertrouwen in een ieder
Enthousiaste en gezellige club
Voorkom traagheid
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Bert Kengen
Senior adviseur
1996
Boswachter
Mijn vrouw
Tacos
Ik eet alles
Op de fiets naar Italië
De eerste gezamelijke nieuwjaarsreceptie
Een afspraak in Heerlen die ik verkeerd in mijn agenda had
staan
Gedrevenheid
Samen aan de slag!

Eric de Kievit
Senior Advi(s)zeur
1 augustus 1999

Anders nog iets?
Mijn persoonlijke motto is:
.Doe meer met ongeveer

Anders nog iets?
Rijk (is gelukt)
Mijn vader, mijn gezin
Alles ... , maar dan op z'n tijd
Nog levende have
In de toekomst kijken
Aangenomen worden
er niet, alleen leermomenten
In Staat van Ontbinding
THE FUTURE IS WHAT YOU MAKE OF IT (en doe iets aan
die naam)

Piet Kik
Senior adviseur Systeem ontwikkeling
1989
Kapitein op een zeeschip
Dominee Arie van der Veer, voorzitter
van de Evangelische Omroep
Erwtensoep
Ik lust alles (moeders spreuk was: lust ik nie, kennen we nie)
Vrijwilliger bij het Leger des Heils
Het op tijd ingebruikstellen van de eerste ZSM spitsstrook
met het door ons ontwikkelde bedieningssysteem MSS.
Vlak voor de oplevering nog forse wijzigingen aanbrengen in
een onderzoeksrapport.
Dynamisch
Durf te veranderen: laat vertrouwde zaken los en pak de
nieuwe uitdaging aan.

More balls than most:
Mr ISA"
Prosper/SpeedAlert
Langer en Zwaarder
ICC/ACC/ADAS/ITS
Technologie Monitor
"Geel & Blauw"
Wegen n/d Toekomst
Inhoud & Proces

Anders nog iets?
Luctor et Emergo, ik worstel en kom boven.
Onze Zeeuwse leus, die nog immer inspireert.

Max Klok
Hoofd afdeling Personenvervoer (VMP)
lang
Sportleraar (of zoie)
Ik bewonder eigenlijk niemand.
Voor een aantal mensen heb ik respect
of waardering om wat ze doen of kunnen. Maar ik kijk tegen
niemand op (ook moeilijk met mijn lengte).
Mexicaans
Vis
Leuke reizen maken (Nieuw Zeeland bijv.)
Project klaar en klant tevreden!
Eén keer te veel laten leiden door de meningen van collega's.
Had vervolgens vervelende (personele) consequenties.
Deskundig
Koester wat goed is en verander wat moet

Petra van Konijnenburg
Senior Adviseur RWS Publieksgericht
februari 2005
Dierenarts
Mijn ouders
Andijvie stampot
Niertjes
Naar China op vakantie
De ondertekening van de intentieverklaring tot de bouw van
een terp van baggerspecie in Zeeuws-Vlaanderen door de
Stass, een gedeputeerde van Zeeland en de Dijkgraaf
Niet weten van welke dienst André van Bennekom HID was
Vakkundig
Blijf investeren in de relatie tussen het management en de
werkvloer

Theo Konijnendijk
Senior adviseur
maart 1999
Leraar aardrijkskunde
Niemand het meest, wel veel mensen om
4
bijzondere eigenschappen
Macaroni met zuurkool uit de oven
Niets
Tijdje touringcarchauffeur zijn, met mensen op vakantie door
Europa reizen
Excursie met 25m. bus door Utrecht
Niet aan te schuiven bij Kerstdiner en Paasontbijt
Prima werkgever
Zoek ook de samenwerking met / werk ook voor decentrale
overheden

Anders nog iets?
Van projecten die moeizaam verlopen, leer je het
meest...
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Léon Koster
Adviseur (ook in algemene levenswijsheid)
1999
Astronaut
Iedereen die heeft bijgedragen aan het
Apollo-project, nog altijd het grootste wat
de mens ooit heeft gepresteerd.
Argentijnse steaks
Mosselen
Rome zien. Mijn oude buurman zei ooit, staand midden op
het Forum Romanum: "Ik heb het wel gezien, al die ouwe
teringzooi, ik ga een biertje drinken." Geweldig...
Het V&W-zaalvoetbaltoernooi winnen met het AVV-team.
Leukste project was het opzetten van de Backoffice bij BI met
Katja en Sjef, mensen met wie je spijkers met koppen kunt
slaan.
De bus naar de sportdag missen terwijl ik zelf een heel team
had samengesteld.
Geschiedenis
Ik heb geen boodschap aan de DVS. Nou ja, dat kan ook heel
anders opgevat worden dan het bedoeld is, maar het komt
wel goed met de DVS, ook zonder zon boodschap.

Hans Kramer
Opdrachtleider / Senior-Adviseur Integraal Personenvervoer
1 mei 1997
Piloot
1
Mijn vrouw en kinderen
Macaroni Pesto
Karnemelk
Planstudie trekken
De bereikbaarheids- en onsluitingsstudie van de Luchthaven
in Zee
Zo vroeg te komen dat de deur nog dicht zat (6.25 uurl)
Deskundig
Klantgerichtheid

Anders nog iets?
Ik heb een hekel aan mensen die zichzelf belangrijker vinden dan dat ik ze vind. Daar heeft
Marianne ooit nog een Leonidas-poster van
gemaakt.

Anders nog iets?
Kennis machtl De uitdaging voor DVS is in de
Verkeers- en Vervoerswereld net zo gezaghebbend en gerespecteerd te worden als de AVV.

Ad Kranenburg
Senior adviseur Verkeersveiligheid
1998

Anders nog iets?

Architect
Salvador Dali
Stamppot boerenkool
Speklapjes
Boek schrijven
VM zeildag kort na mijn komst bij AVV
Stuk versturen over verkeersvuiligheid ipv veiligheid
Club van teamworkers
Verstop je niet in RWS, maar laat je goed zien en horen

Geen reorganisatie verloopt zonder schrammetje
of een kleerscheurtje, maar bedenk dat er wel
eens reden moet zijn voor een nieuw jasje, dat
goed uitgezocht lekker kan gaan zitten. Laten
we er dan wel fris mee voor de dag komen en
onszelf durven etaleren

Peter Kuijvenhoven
Adviseur
oprichting AVV
Als kind was ik al gefascineerd van auto's en alles wat verder met verkeer en vervoer heeft te maken. Ik verzamelde
niet alleen autofolders, maar ook wegenkaarten en artikelen
omtrent wegenplannen en uitbreidingen etc. Autorijden en
alles wat met auto's te maken heeft, was al vroeg (en nog
steeds) één van mijn passies. Zodra het mogelijk was mocht
ik het rijbewijs halen en heb toen maar alle rijbewijzen in
één keer gehaald. Dat kwam later zeer goed van pas en ik

heb er zodoende zelfs enige tijd mijn beroep van gemaakt.
Deze ervaringen komen nu bij RWS goed van pas.
Na enige tijd in de transportwereld en de openbare verlichting werkzaam te zijn geweest, kon ik in febr. 1981 bij
de toenmalige Dienst Verkeerskunde op de Koningskade
in Den Haag als technisch ambtenaar beginnen. Ik heb
zodoende opleidingen en passie kunnen combineren en
ben nog steeds blij deze mogelijkheid te hebben gekregen.

Intussen is dat al weer ruim 26 jaar geleden en behoor ik
zo langzamerhand tot de oude garde, maar ik voel me nog
steeds jong.

hekel aan als anderen
het werk afraffelen.
Bij het klimmen der

In de loop der jaren heb ik naar mijn eigen gevoel en
volgens mij van collega's een bijdrage kunnen leveren aan

jaren ervaar ik, dat niet
alleen de opgebouwde ervaring belangrijk is, maar ook de

de verkeersveiligheid in Nederland, zoals duidelijkheid
in de projectenngen richting weggebruikers verschaffen
(een belangrijk item bij de PAO-cursus Verkeersveiligheid),
voorwaarden scheppen voor een betrouwbare werking van

contacten binnen je netwerk. Verder ontwikkel je vanzelf
uitgesproken meningen op het vakgebied. Aan de aanstor mende jonge generatie zou ik vooral willen meegeven en
benadrukken om niet steeds weer nieuwe onderzoeken te
(laten) uitvoeren en het wiel steeds proberen opnieuw uit te
vinden, maar ook eens te kijken naar in het (Verre) verleden
reeds uitgevoerde onderzoeken. Veel daarvan is nog steeds
actueel en inmiddels gedigitaliseerd te vinden op Merlijn.
Kortom, zolang de gezondheid het toelaat en ik nog steeds
het gevoel heb om een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid te kunnen leveren, wil ik nog even doorgaan.

de systemen, etc.
Ik vind dit zelf uiterst belangrijk en Verkeersveiligheid
heeft bij mij dan ook altijd een hoge prioriteit. Dit ben ik
intussen als een rode draad in denken en handelen gaan
beschouwen. Verder ben ik zelf nogal perfectionistisch, en
verwacht dat eigenlijk ook van anderen. Zodoende geniet
nauwkeurigheid bij mij een hoge prioriteit, en ik heb er een

Hans van de Laar
GIS-specialist
januari 2001

ij

L

Anders nog iets?
Piloot Treinmachinist

i

Kees van Kooten, John Cleese,
r
Bill Oddy

7.-
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~
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Anekdote: Tijdens mijn vorige baan als Geoloog,
waren we met enkele collega's uit Heerlen vroeg
in de ochtend op bezoek bij een Duitse professor
in Aken. Eén van mijn collega's draait een sjekkie

"Italiaans"

en vraagt in zijn steenkolen-Duits de professor of

Paling, Tripa, Rijstebrij

ze misschien

Onthaasten
BGVE- periode

antwoord de aardige vrouw en opent een kastje

Verkeerde gegevens gebruikt voor het maken van kaart

glaasjes op tafel te zetten.

Veelzijdig
Vraag het gerust aan DID

Loesje: Doe normaal, blijf menselijk

ook een "aschbach" heeft. Jawel,

om vervolgens een fles Asbach Uhralt met enkele

11,

111,1

-

•
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In 2006 wer hei nieuwjaarsfeest ei
de spodtg voor het ee gecomirerd

tot :er WV-dag e V' - -dL commissie
vijlde de dag in met workshops, spotieve

-.
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Cindy Langbroek-Brouwer
HRM-ondersteuner
1 oktober 1998
Moeder
Mijn vader en moeder
Patatje pinda
Rauwe vis
Heb je even?
Gewonnen prijs met MA's
Bikini-incident op sportdag
Professioneel
Nog betere communicatie!

Peter Leunissen
Adviseur Bedrijfsvoeringdiensten
de oprichting

Anders nog iets?
Pluk de dag voor je in een vaas eindigt!

Groot
Mijn vader
Biefje met champignons
Tête de veaux
Route 66 per motor
Geslaagde FAIS conversie AVV-Bl
Zeg ik niet!
Dynamisch
Houd het hoofd koel en de voeten warm.

Gido van der Linde
Senior Adviseur Economie en Goederenvervoer
1997
Groot, snel, sterk en slim
Job Cohen, en Madonna
Pannenkoek met jam en slagroom na een
lange fietstocht door Tsjechië
Meppelerdiepkeersluis
(het woord dan hè)
Bijdragen aan het economisch denken over veiligheid
Een Mobilion-bijeenkomst waar RWS Utrecht in één middag
leerde 0E! toe te passen in het eigen werk.
Hoezo OEI is moeilijk?
Naar een congres in Hamburg vliegen terwijl het was gecanceld (ik wist het niet!)
Transportobservatorium
Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

Alex van Loon
Adviseur weginfrastructuur en verkeersafwikkeling
1 januari 1998
Straaljagerpiloot
Rush
Elke dag anders
Iets wat me wordt opgedrongen
Enkele mooie plekken van de aarde bezoeken
Telefoontje van Max de Groot voor een baan
Een Canadees niet begrepen wie Joeko Loekus was
Ambitieus
Wordt zichtbaar

Peter M. Mak
Adviseur basisinformatie
start AVV (1992) II RWS-er sinds juli 1984
Vooral gelukkig
Mijn (overleden) vader
Wijlen prins Claus om zijn
onnavolgbare vrijheid van denken
Oer-hollandse hachee met draadjesvlees
Kapotgekookte postelein
Parachute springen
De lancering van de Servicedesk AVV
De ophef in de Telegraaf over de filetop —10 van 1995
Onnavolgbaar
Luisteren, luisteren, nadenken en dân pas doen.

Albert Manenschijn
Afdelingshoofd
1 februari 2002

Anders nog iets?
A Spirit with a Vision is a Dream with a Mission
(Rush)

Anders nog iets?
Voor een schip zonder roer is elke wind tegenwind [Italiaanse zegswijze]

Anders nog iets?
Architect
Japans eten
Rijstepap
Een Peugeot 205 cabriolet kopen
Elk moment van waardering door mijn medewerkers
Een AVV dienstfiets proberen te vinden in de Zuid-Holland
kelder, en het pas na het 3e sleuteltje doorhebben
Een fantastische club mensen
Mensen maken de dienst

Mijn dagelijkse motto is: Liever een Ta-dâh lijst
dan een to-do lijst
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Undine Mazureck
Semor Adviseur
2001

hrzl

rijden
Designer.
Eerlijke mensen met lef.
Italiaans eten.
Slakken en kikkertjes
Studie aan kunstacademie.
De Belonitor.
De Belonitor,
LEUK!
Blijf belonen!

Jos Meessen
Adviseur
13 augustus 2001

__________________
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Kok
Mijn moeder
Een koud buffet
Spinazie
Verre reizen maken
Prins worden van de BeeGeetjes
Niet te beschrijven...
Een ontwikkelomgeving
Gade uitdagingen aan!

Peter Meijers
Adviseur/specialistisch medewerker BID/IM
juni 1998
Architect
.. .
Mijn Schoonvader
Italiaans
Mosselen
Rondje Europa met fiets
le outdoor van BI
Meewerken aan een project waar geen draagvlak voor
bestond
Veelzijdige VV-kennisdienst
Maak er iets moois van

Jacqueline Meijers-Toma
Managementassistente
1999
Cadeautjes inpakster
George Clooney
Spaghetti
Paella
Loterij winnen
Moet ik nog meemaken
Voor het oog van collega's keihard met mijn neus tegen een
glazen deur aanlopen
Woelig
Hopelijk rustiger vaarwater

Rob Methorst
Senior adviseur verkeersveiligheid
september 1999
Muzikant
Fay Lovsky (Muziek) en Sam Schouten
(werk)

Anders nog iets?
Als we de cijfers niet hebben, maken we toch een
goede inschatting?!

Kwarkpizza
Lever, niertjes, vis
De handtekening van Joris Al onder het COST formulier voor
definitieve deelname aan COST 358
Laksheid bij afhandeling subsidie-dossier
Gerenomeerd
We zijn, en dat is geen bedrijf, waarbij alleen de eigen doelstellingen tellen. Kern is dienstbaarheid aan de burger, aan de
maatschappij. Ondersteun een brede integrale systeemaanpak.

Corina Meyer- van Schaaik
Adviseur specialistisch medewerker
1 september 1993
Politieagente
Mijn moeder en schoonouders
Indonesische eten
Kaas en champignons
Een wereldreis
De Outdoor in Sauerland
Lang nagedacht tot niets gekomen
Geweldig
Veel succes

Anders nog iets?
ALLES KOMT GOED"
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Sjef Moerdijk
Afdelingshoofd BIK
1995

Anders nog iets?
Patholoog-anatoom.
1 \.
Alive and kicking Valerie Gergiev.
Dead and delivered: Frank Sinatra.
Mythisch (heeft ie ooit geleefd?): Ludwig Wittgenstein.
Stoere collega: Marïanne
Kortom: mensen die hun lot zelf in handen nemen (amor
fatil).
Italiaanse pasta (met,.. vul maar aan, meestal goed).
Eigenlijk lust ik alles, maar 3x mosselen per seizoen vind ik
wel genoeg.
Heb je even? Veell Bv boek schrijven, flinke reis maken,
golfhandicap single figure, etc etc
Ik kan niet kiezen: teveel momenten. Rode draad: interactie
met mensen.
1999: naar een koepeloverleg om een besluit er door te drukken met hulp van DGP. Maar... Politie wilde niet meewerken
en toen keerde DGP zich tegen RWS-AVV (i.c. mij). Ik had
dit scenario vantevoren moeten doorspreken.
Kennis
Go with the flow

Elisabet Molenaar
Adviseur Publieksgericht Werken
1juni 2004

1"

Piloot
'
Toulouse-Lautrec
Sushi
Sprinkhanen
Deelnemen aan de marathon van Rotterdam
Met Karla Peijs op de foto na het succesvol afronden van de
VanAnaarBeter-prijs 2006
Opgesloten zitten in kantoor de Maas
Leukl
Houd de Rotterdanise mentaliteit (in Delft) in ere: 'handen
uit de mouwen"

Wittgenstein eindigde zijn Tractatus logico-philosophicus met de bekende zin: Wovon man nicht
sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Om oud-collega Tom de Laat te citeren: "We
denken dat we erg goed kunnen communiceren.
Maar we overschatten ons hierin zeer. Feitelijk
hebben we het stadium van Neanderthaler nog
maar net verlaten..."
Daar ben ik het wel mee eens.

Anders nog iets?
"Gij die geen koers kiest, zal nooit gunstige wind
ervaren" (chinees gezegde)

Andrea Moors
Afdeling IBN, management-assistente
Afdeling HRM, medewerkster Rechtspositie
Afdeling BHID bij het AVV loket
1 oktober 1997
De persoonlijke contacten die je hebt
met je collega's.
Bij HRM; een administratiefout in de verwerking van een
PC privé aanvraag. Een aantal collega's kregen i.p.v. een
toelage een korting en dat in de maand december!!! Dat
vond ik heel erg.
Als morgen de prioriteit heeft, is vandaag een gemiste kans

Maarten Mulder
Senior adviseur
2004

Anders nog iets?

h1w51~

Senior adviseur! Of was het toch piloot.
Anja
'
Noten
Tomaten
Een boek schrijven over de maatschappe!ijke inefficiënties
van veelvuldige reorganisaties
Wat was dat ook alweer......
Zullen we het maar niet over hebben.
Taai (en een beetje gedwee)
Wees eigenwijs!

Reorganisaties beginnen met een gevoel in de
onderbuik en eindigen met buikpijn.

Patrick Mulders
Adviseur/Specialist
maart1994

Anders nog iets?
Timmerman
1
Gert en Hermien Timmerman
L_
Zoethout
Houtworm
Hamertje tik met collega's
In 2001 heb ik op een bepaald moment de spijker op de kop
geslagen
Die keer dat ik de p!ank missloeg.
't Klopt
Timmer aan de weg!

Als je enige instrument een hamer is, dan is elk
probleem een spijker
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Gordon de Munck
Adviseur
12 februari 2007 (officieus sinds februari 2005)
Piloot
Mijn ouders
Italiaans, mits in Italië
Schelpdieren
Nog 158 landen bezoeken
Morgen
Een DG aanzien voor iemand anders
.een 3d-puzzel
Samenwerken doe je ook voor jezelf

Yvonne Need
Waarnemend afdelingshoofd VMO
1januari 1999
Groot
Italiaans
Rode bietjes
In Schotland wonen
Op 15 maart 2002 (eerste kennismaking met RWS, presentatie samen met Annelies van 't Hof voor toenmalige
directieteam)
Dat ik na drie maanden in dienst ging solliciteren omdat ik
dacht dat het hier niet mijn plek was.
AVV, anders heb ik meer woorden nodigl
We maken er wat moois van.

Martine Nelemans
HRM-adviseur
juli 2000
Dierenartsassistente
Paella met salade
Truftels
Meer reizen
Mijn indiensttreding en ontwikkelmogelijkheden
De rode lantaarn winnen tijdens de sportdag
Zelfstandig werken en de ruimte en vertrouwen krijgen
Echt luisteren naar elkaar

Anders nog iets?
een persoonlijke motto:
non sum uni angulo natus, patria mea totus hic
mundus est [Seneca, Epistulae Morales ad Lucilium, Liber III, Ep.XXVIII]

Anders nog iets?
Houdt wat ruimte in uw agenda vrij zodat u
spontane uitnodigingen kunt accepteren (Loesje)

Iris Nijdam-de Jong

Kim Wilde
Rutger Kopland en mijn man
Sushi
Lever, in alle soorten en maten
Een reis naar Zimbabwe maken
Alle nieuwjaarsrecepties, afdelingsuitjes en sportdagen
Die moet ik nog maken denk (vrees) ik...
Leuk!
Blijven lachen

Jeannette Nijveldt
Communicatieadviseur
19 februari 2007

k, l~e

Elfje/prinsesje
Paulo Coelho
Tapas
Kool
Met mijn ouders naar HongKong
Bos bloemen bij binnenkomst
Een DVD-hoesje goed inpakken om te versturen zonder DVD
er in.
Creatief
Blijf genieten!

Liesbeth van Nooit
Medewerker Managementinfo en Planning & Control
DB, afdeling BBD
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Anders nog iets?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het
maar zoals het kan

Anders nog iets?
Sonietimes you just have to jump and build your
wings on the way down.
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Freek van Ouwerkerk
Senior-Adviseur
1januari2002

jvW
Treinbestuurder
Prof. Dr. J. Buiter
Kartoffelsalat
Boerenkool
Japan en een helikoptervlucht
Functioneringsgesprekken met mijn toenmalig
afdelingshoofd J. Hernandez
Werken aan een project waar alleen maar tegewerking
op was van de rest van RWS
Het Kennisinstutuut Verkeer en Vervoer van Europa
Gaan met die banaan

Rein Ouwerling
Visueel Vormgever
1979

Anders nog iets?
.iI< de dag, anders plukt de dag jou
Professioneel autocoureur
Mijn vorig jaar helaas overleden moeder
Lasagna
Vis
Een heleboel
Het op zeer korte termijn realiseren buiten werkuren van
de Aanbiedingskaart en CD-ROM Inland ENCs vaarwegen
(RIS-project) aan Minister Carla Peijs
Geenl
Superl!
Doorgaan op ingeslagen weg

Ruud Overweg
Communicatie en Informatieadviseur
de start. Daarvoor DVK-er
-

Anders nog iets?
Nou vooruit dan, zal ik een poging wagen?

Buschauffeur in het 0V (tot mijn twaalfde)
Daarna iets met verkeerszaken (borden en
ontwerpen van kruispunten, verkeersmaatregelen voor werk in uitvoering)
Mijn ouders hoe ze me hebben opgevoed; mijn vrouw en
mijn zoon hoe ze met hun tot hun dood leidende ziektes zijn
omgegaan
Witlofrolletjes met ham/kaas
Tuinbonen, rabarber, gortepap, alles wat uit de zee komt
met tentakels en/of harnassen of na opening op snot lijkt,
stoofpeertjes (je vraagt je inmiddels af waar ik dat buikje nou
van heb)
Toch nog eens een stadsbus besturen, een paar creatieve
softwarepakketten echt onder de knie krijgen, scripts voor
documentaires leren schrijven, bezig blijven in de visuele communicatie en nog veel meer. Ik ben (voel me) nog zo jong
Besluitvormers te hebben overtuigd om âlle RVV borden te
restylen (en niet alleen de nieuwe) en ze op een consequente
manier qua betekenis en uitvoering vorm te geven en dat dan
ook te mogen uitvoeren (dat kan ook wel een DVK-moment
zijn geweest, maar ach 'who cares')
Op een groot congres er achter komen dat je een presentatie
van je collega niet hebt om te projecteren terwijl hij al op het
podium staat. OepslI Eén controleslag met hem te weinig
doorlopen. Ja, ja, zo leer je weer iets bij
Collegialileerzaam
(Ja, het is één woord; zie Van Dalen uitgave 2012)
Doe wat aan die nieuwe naam zodat de medewerkers er zich
ook in kunnen vinden en zorg dat er toch iets van de oude
vertrouwde cultuur blijft zodat de mensen met plezier blijven
werken en stop daarna dat gereorganiseer nou eens voor vijf
jaar (okay, zes is ook goed).

~~~2

Dennie Pinas
Specialist Backoffice/ Frontoffice Ondersteuning VMM/ VME
oktober 2006
Piloot
Mijn moeder
Moksi Alesi
Witlof
Reizen, reizen, reizen
Contractverlenging
Uitstappen op de verkeerde verdieping, op de le dag
Beloftevol
Reken af met de typische ambtenarij

Tegen stress en voor een gezond hart
Koester degenen die om je geven
Denk niet teveel van jezelf
Geniet intens van wat je al hebt
Waardeer alles wat je krijgt
Sta niet stil bij wat je nog zou missen
Houd jezelf gezond en blijf opgewekt
Door gewoon tevreden te zijn
(Het rijmt voor geen meter, het heeft geen enkel
ritme, maar het heeft beslist een positieve uitwerking op jezelf en zelfs je omgeving en ... Loesje is
gelijk helemaal 'werkespreukeloos' (Uit dezelfde
uitgave van Van Dalen van 2012))

Anders nog iets?
Spiegel u niet aan het kwade, doch aan het
goede.
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Denise Pires
Stagiaire BHID
5 februari 2007
Huishoudster :-S
Mijn ouders
Kip met champignonsaus
Broccoli
Reizen
Het organiseren van de AVV-dag en samenstellen van het
AVV-boek (in samenwerking met mijn collega's) ;-)
Doorwerken aan een project dat al een paar dagen
opgeheven was, zonder dat ik daarvan op de hoogte was
Leeromgeving
Succes en ga ervoor!

Gerald Prast
Senior adviseur ITS ontwikkeling
1995

Anders nog iets?
It's the process, stupid!

Professor
Mijn vrouw
Coq au vin
Lever
Goed viola da gamba leren spelen
Levend standbeeld op een nieuwjaarsbijeenkomst
Meer dan eens het belang overschatten van inhoud
1+1+ ... =1+1+...
Wat kan ik bijdragen aan de processen van RWS?

Liesbeth Prins-Doolaard
Informatiespecialist
1997
Dierenarts
Mensen die om hun geloof vervolgd
worden.
(Runder)carpaccio
Mosselen (yak!)
Een luchtballonvaart maken.
De momenten waarop ik persoonlijke dingen kon delen met
mijn directe collega's.
Wie het weet mag het zeggen, want ik weet het niet meer!
(Waarschijnlijk verdrongen...)
Collegialiteit
"When in doubt, go to the library!"

Anders nog iets?
Wat wij toeval noemen, is de logica van God.
Visje

Victor Quellhorst
Medewerker AVV Loket
1 november 2000

Anders nog iets?
Dé 1 april-grap waarbij ik samen met
Antien Bjerke om half 7 's ochtends alle
toiletten op slot heb gedraaid vanwege
een overdruk in de spoelreservoirs.
Wie het weet mag het zeggen.
Waar je ook gaat, je staat altijd op iemands tenen

Rob Ramsteijn
Adviseur/specialistisch medewerker
1996
Leraar
Reinhold Messner
Argentijnse biefstuk
Paprika
Leren mediteren
Mijn binnenkomst
Niet herkennen van een collega, die ik vervolgens vroeg
wat hij kwam doen.
Warm
DID: grijp kansen.
DVS: streef naar opheffing

Jo Reinartz
Adviseur
geboorte van AVV

Antrax na 11 september? Ook AVV had er
mee te maken. Gelukkig was het een slechte
Belgische reclamestunt met melkpoeder uit eigen
SAB-zakjes. Tot 19.00 hebben wij als collega's
gezellig doorgebracht op een 'afgesloten kamer,
gedoucht en wel, in een mooie brandweeroverall. Ik hoop maar dat politie en BHV hier veel van
hebben geleerd.

Anders nog iets?
Don t follow leaders, watch your parking metersl
(Bob Dylan)

Anders nog iets?
Afscheid is vaak de geboorte van een herinnering
Tamboer maître
Nelson Mandela
Wild
Sperziebonenstamppot
Fietsen door Nieuw-Zeeland
Moet nog komen
Moet nog komen
Intrigerend
Heb respect voor elkaars hersenspinsels
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Els Rijnierse
Senior adviseur
de vorming van AVV in 1993 (en daarvoor sinds 1989 bij de VOR)

dw--

???, in elk geval geen AVVer
Mijn moeder
Pizza
Mosselen
Mijn kinderen New York laten zien
Biza Beren brainstorm sessie, en vooral de positieve effecten
die deze had
Een collega vragen of ze weer zwanger was....
(ze was het niet)
Afwisseling
Het tempo omhoog

Inge Schipper
Adviseur IBI
2001

Anders nog iets?
Veranderen is leuk, elke nieuwe functie/taak/rol
geeft je weer enige tijd de kans ontzettend
domme vragen te stellen, daar leerje het meeste
van.

Anders nog iets?
Hoe zal dat straks gaan ?
Dwarsfluit lerares
De Dalai lama
Spinazie
Vis
Een langlauf trektocht maken
Sollicitatie bij 181 vanuit afdeling C
Bij een sollicitatie bij VMM vergeten te zeggen dat ik in
deeltijd wilde werken.
Specialist
Blijf uitstralen dat je trots bent op je werk!

Huub Schlundt Bodien
Adviseur Afdeling Weginfrastructuur en Verkeersafwikkeling (IBW)
2004

Anders nog iets?

.........iii!! Doe erje voordeel meel
Brandweerman
Mijn vrouw
Entrecote de la vache charollais
Zuurkoo!
Verhuizen
Eerste Maaszicht vanuit AVV
Heb ik niet
Samen leren
Samen leren

Erna Schol
Programmamanager Goederenvervoer en Economie
1 Juni 1999

Anders nog iets?
Ga met plezier naar je werk.

Zwemjuf
Herman van Veen
Indonesische rijsttafel
Vlees met bot
Op Wereldreis
Presentatie bij de Minister
In het begin bij AVV werkte ik alleen voor de beleidskern.
Toen ik werd gevraagd om een notitie te schrijven voor DC
RWS wist ik niet wie hij was. Dit zal nu niet meer gebeuren
met de RWS-communicatiestrategie.
Leuk
Blijf toegevoegde waarde leveren.

André Schoorlemmer
Adviseur
2004

.
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Journalist en rijk
Tom Waits en (bijna) alle Portugezen om
1
hun relaxte manier van leven
Pasta 1 l
Kleffe pasta
Optreden in Carré
Dat ik volgend jaar in een vrachtauto mag rijden
Dan hopelijk niet dat ik de minister van zijn sokken ga
rijden
Adviesdienst voor verkeer en vergaderen
Aan de slagli
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Fleur Schreppers
Senior Adviseur
16 februari 2007
Architect
Diegene die zichzelf is
Thai curry
Lever
De wereld rond zeilen
AVV introductiedag
Verwisseling Koningskade en Plesmanweg
Eye-opener
Succes met het waarmaken van je ambitie!

Wiel Schriever
Specialistisch mdw bij Basisinformatie
juni 2004

Anders nog iets?
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Chauffeur of piloot
Die collega welke om 10:00 uur komt, om
15:00 uur gaat en ook nog zijn werk af heeft
Italiaans
Ik lus vrijwel alles
Met Sebatical
Bouwen aan BIP op 't Scheveningse strand
?, wel een spreuk: 'Men moet niet steeds dezelfde fout
maken, er is keus genoeg."
Een warm bad
Zorg dat je plezier met elkaar blijft houden; hou geregeld
samen een feestje

Florence Schulteis
Managementassistente bij BI in Maastricht
November 2001
Iets creatiefs
Een blindengeleidehond
met liefde bereid
Escargots en ander ongedierte
Oud worden
Heeel mooi
Er één om snel te vergeten
VVisselvallig
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Patrick Sevarts
Adviseur (projectleider MON)
1993
Heel erg rijk
Mensen die goed zijn in hun vak
Friet
Alles wat met kaas overgoten is
Mijn kast opruimen
De dag dat ik mijn nieuwe collega in de ogen keek, niet
wetende dat zij mijn vrouw zou worden
Uhm.. gelukkig heb ik een slecht geheugen
Een organisatie waar ik een leuke baan heb en mede daardoor een leuke tijd heb beleefd.
Vergeet alle oud-collega's van de DID niet!!!

Denise Suva
Administratief medewerkster Backoffice AVV
17juli2006
.j.
..-.
Stewardess
Mijn Overgroot Orna
Lasagne en overige lali,iarsse gerechten
Spruitjes
Mijn eigen bedrijf opzetten op de Kaapverdische Eilanden
Toen ik aangeboden kreeg om hier in dienst te treden als een
vaste AVV-er
Vo!gens mij heb ik dat nog niet meegemaakt maar alles kan
nog gebeuren hier haha
Vastigheid
Succes en ga ervoor!

Jacques Sistermans
Duizendpoot bij de afdeling KO
16 maart 1996
Stuurman op de grote vaart
s
Oud minister Bogaers
Hutspot
Karnemelk
Samen met mijn vrouw Helma Indonesië intensief verkennen
Het eerste optreden als juryvoorzitter voor de TRAIL PH-D
prijs
In gesprek met het hoofdkantoor in aanwezigheid van Houko
de eigenwijsheid' van de AVV'er te vergoeilijken.
Open
Zorg dat de rol en positie voor iedereen duidelijk is en hou
daar aan vast.

Anders nog iets?
Al te voorzichtig en besluiteloosheid zijn heel
vervelende valkuilen.
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Carola Bours-Slootweg
Projectmedewerkster
bijna 3 jaar
Van alles ... als het maar iets' met
mensen was ..
Mijn ouders en Dave...
Lasagne en m&m's
Bloemkool en spruitjes
Parachutespringen
Het BI-uitje ... gezellig 3 dagen "uit" met collega's
Gelukkig nog niet gehad
Er zijn geen woorden voor.
Ik ga naar de DID... !l!!

Claudine van der Sluijs
Adviseur
15 februari 2006

WiL

Adviseur
Mijn moeder
Indische rijsttafel
Erwtensoep
Over 10 â 15 jaar een volledige carrièreswitch maken, voor
de tweede helft van mijn werkend bestaan
Ik ben me er niet van bewust
Motiverend/boeiend
Houdt die motiverende werkcultuur in stand!

H. de Snoo
Senior adviseur inkoop
2001
Piloot
Rachmaninov
Italiaans
Lamsvlees
Leren duiken
Standaardbestek dienstverlening met openbare procedure
voor AW
Dat het er niet eerder was
Doelgericht
Goede samenwerking

Anders nog iets?
11< ervaar de tijd bij de AVV in Heerlen /
Maastricht als erg leuk, vooral door mijn collega's ........ uiteindelijk ben je toch een groot
gedeelte van de week in gezelschap van je collega's en dat is zeker geen straf.......!!!!! Ook de
gezellige teamuitstapjes en de activiteiten van de
personeelsvereniging zijn bij mij favoriet. Op naar
weer een (nieuwe) leuke tijd bij de DID .... !!

Jos Sprangers
Manager
april 2001

Anders nog iets'
1

Zie 8 De som der delen

Architect
Marianne
Chinees
Spruitjes
Niks in het bijzonder en alles wat leuk, boeiend en
inspirerend is
De periode met het bip-team
Denken dat mijn ideeën altijd goed zijn en iedereen ze deelt
Fantastische praktijkschool
Realiseer de moeilijke uitdaging om DVS meer te laten zijn
dan AVV (en DWW) was. Geheel moet meer zijn dan de
som der delen.

Kim Steenbeek
Management assistente BHID, afdeling BHID
april 2001

Henk Stoelhorst
Senior adviseur
de oprichting in ..wanneer was het ook alweer?

Dankie
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Enkosi
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Tolheffer
Job Klijnhout
F' T
Coquilles St. Jacques
Zuurkool
De snelheidslimiet verhogen
De snelheidslimiet verlagen
De snelheidslimiet verlagen
Superdeskundig
Individueel denken, samen doen

-

Anders nog iets?
DVK, AVV, wat geweest is komt niet meer terug.
Ook de DVS zal eens vergaan, maar de
Rijkswaterstaat ......blijft altijd bestaan ......
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Henri Leonard Stembord
Senior adviseur
't begin en DVK-er sinds november 1976
Ingenieur ")
Mijn ouders
Italiaans
Bloemkool en vis
Internationaal congres organiseren
OECD Expert Group 'Capacity of Major Routes'
Me te formeel en te weinig klantgericht opgesteld
tegen een nieuwe regionale verkeerskundige;
laat die nou later DG worden...
Passé
Beschouw collegialiteit als dé exponent van je cultuur

Wilma Stolk
Secretaresse HID
oprichting juni 1993 en daarvoor nog bij DVK

k

Secretaresse van één directeur
Een persoon die doet wat hij/zij zegt
Geen voorkeur
Paprika en heet eten
Naar Rusland
Carnavals-verkleedprijs gewonnen
Verkeerde locatie van een vergadering
Hectisch
Zorg voor naamsbekendheid van DVS

Marian ter Steege
Projectondersteuner Wegen naar de Toekomst
1998

-

-t

Onderwijzeres
Niemand in het bijzonder
Kaasfondue
Spinazie
Een ballonvaart maken
De kerstlunch' in oktober bij mijn afscheid van BI
Geen
Een hechte groep collega's
GA ERVOOR

'á

Anders nog iets?
") want in de vijftiger jaren woonden wij tegenover een kanaal, het Verversingskanaal in Den
Haag. Nou ja, verversing ... vlak bij het strand
kwam er een rioolbuis op uit en als je geluk (?)
had, kon je de ratten zien rondzwemmen, maar
dit terzijde.
Pal aan de overzijde bevond zich het toegangspad naar de Bosjes van Poot, maar ja, dat kanaal
zat ertussen. Als ik later groot ben, word ik
ingenieur en dan bouw ik een brug en dan
hoeven we niet meer om te lopen", placht ik te
zeggen als we weer eens via een verder gelegen
rivierovergang op pad gingen.
Tientallen jaren later ontdekte ik dat de gewenste
brug er inderdaad gekomen is. Zo te zien een
voet/fiets/inspectiebrug, want hij loopt van nergens naar niets. Comfort voor de volgende generatie wandelaars? Niet helemaal, want een groot
deel van het bos is ondertussen verdwenen...

Anders nog iets?
Op een feestje bij AVV in Heerlen, bleef ik en een
collega onverwachts overnachten. De volgende
dag konden we mee terug rijden naar Rotterdam.
Halverwege gingen wij koffie drinken in een
wegrestaurant en werden we heel vreemd aangekeken, daar wij nog in onze avondkleding
liepen!!

Olgaîeule
Senior Adviseur Economie
1 oktober 2004

Anders nog iets?
Zakenvrouw
Mijn broer.
Fruit
Koffie
Tijdje in buitenland wonen
VME uitje Antwerpen 2006
Optreden in poppenkast
Degelijk
Zorg dat iedereen elkaar vindt!

Frans Tillema
Adviseur Verkeersveiligheid en Technologie
juni 2006
Scheepsbouwkundige en Expat
De klant
Pizza Quattro Formaggi
Pizza Quattro Staggioni
Rondtrekken in Alaska
lndiensttreding
Aan anderen om te beoordelen
Initiator
Wordt een serieus genomen gesprekspartner

Mireille van Twuijver
Senior adviseur Steunpunt Publieksgericht
1 september 2001
Schooljuifrouw
Spiderman
Indisch eten
Gember en karnemelk
Als acrobaat werken in een circus
Het opzetten van het Steunpunt Publieksgericht (en de ochtend op de waterskies tijdens de AVV sportdag!)
Mijn privénummer geven aan een al te ijverige consultant,
die me prompt op zondagochtend belde over een project
Expertise
Gade regio in en pas daar je kennis toe!

Ik had bij AVV een tijdje terug onderaan mijn
mails aan mijn toenmalige opdrachtgevers het
volgende motto staan: MAAK GEBRUIK VAN
ONZE KENNIS! omdat ik vond dat ze dat onvoldoende deden en te snel naar externe partijen
stapten met vragen die wij ook zouden kunnen
beantwoorden. Ik hoop dat we bij het nieuwe
DVS eerder gevonden worden, door alle partijen
binnen V&W die onze kennis kunnen gebruiken.
Verder hoop ik dat de schottencultuur die ik
bij AVV heb ervaren, zal verdwijnen en dat we
elkaar sneller zullen vinden. En als dat lukt, denk
ik dat we in de combinatie AVV/DWW een nog
nuttiger bijdrage kunnen leveren aan V&W dan
we nu al doen!.
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Jos van Uden
Senior Adviseur ITSt
Het eerste uur
Tekenleraar
Nollie (mijn vrouw)
L
Pasta in alle varianten
Tripes (pens)
Alle internationale (IML) wandeltochten lopen
Verkiezing tot voorzitter van de eerste ondernemingsraad van
AVV
Op een warme herftsdag op weg gaan naar meerdaags congres in Birmingham en vergeten mijn overjas mee te nemen.
Club slimme en eigenwijze jongens en meisjes
Kijk en luister om je heen

Helen Vankan
Projectmedewerker
1 maart1980

1
Kinderverzorgster
Albert Einstein
Pizza Taco
Oesters
Op vakantie naar Amerika
Mijn 25-jarig jubileumetentje met collega's
Geen
Prettig
Blijf een goede werkgever

Ariea Vermeulen
S enior Adviseur
2005

áá.MaqE
Schooljuf
g
Teveel om te kiezen
Tapas
Zuurkool
Verre reizen maken
Het winnen van de smoelenbingo op de AVV-dag
Met permanente marker op een whiteboard schrijven
Werk
Op volle kracht vooruit

Anders nog iets?
-

Facts are facts, perception is reality (Einstein)

Willem Vermeulen
Projectleider
mei 2001

Anders nog iets?
De overtreffende trap van wijs is eigenwijs

ww

Huisarts
De Grote Denker
Rode kool met appeltjes
Saté (lijkt op ... )
Een boek schrijven
Vele mooie momenten
Vertrouwen dat journalisten opschrijven wat je zegt
Steun voor besluitvorming door wroeten naar kennis
Behoud de verworvenheden van AVV

Jolanda Vis
Senior adviseur
2004

Anders nog iets?
Zoveel (mijn ouders dachten
'j
kinderpsychiater, maar dat is er nooit van
gekomen)
Goeie bazen (qua werk dan)
Teveel om op te noemen, bijv. supergoeie perzik of aarbeien
Witlof (maar daar schijnt gelukkig nul vitaminen in te zitten J)
Manager worden
Vertel ik alleen aan intimi...;)
Mijzelf voorstellen aan iemand bij externen, die een AVV-collega bleek te zijn. AVV is groot, maar het blijft dom.
Betrokken
Meer lef én meer luisteren

René Visser
Adviseur / specialist bij de afdeling Scheepvaart
het begin
Ook toen al had ik geen plan
Mensen waarvan ik kan Ieren
Thaise Nasi van de Kanton Chinee
Rode bietjes
Met de fiets door Europa of werktechnisch: met een schip
alle EU RiSvaarwegen afvaren
Die is er niet. Het is een aaneenschakeling van momenten.
Europese meetings en regiobezoeken
Mijn eigen naïviteit
Plezierige werk en leef omgeving
Creëer geen "nieuwe" hokjes

"Waar je je op concentreert groeit, dus als je je op
problemen concentreert..."
"de tijd die je voor jezelf hebt, is de tijd die je
werkt"
"De overheid is te risicomijdend [..] Je ziet dat
mensen zelfs in interviews in personeelsbiaadjes
niet zeggen wat ze vinden. Of dat hoofden vinden
dat medewerkers dingen niet mogen zeggen. Het
is toch verschrikkelijk dat mensen bij de overheid niet worden opgevoed om te zeggen wat ze
ergens van vinden" (Marianne Verhoeif, oud plv.
SG Financien)
"Interculturele competentie: het vermogen
(schijnbaar) tegenstrijdige waarden te verzoenen"
(Trompenaar)

Anders nog iets?
Bijgesloten is een schilderij dat ik onlangs maakte.
Het is een impressionistisch beeld van de stad
waarvan ik vind dat dit echt de enige plaats kan
zijn waarde DVS te vinden zou moeten zijn.
(Dit is overigens een dwingend ongevraagd
advies)
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Geert Visser
Adviseur Verkeersveiligheid
1 maart2007

pp
Helikopterpiloot
Een persoon met doorzettingsvermogen
Chinees eten
Thaise visschotel
Rondreis Afrika
Een met slingers versierd kantoor op mijn verjaardag.
Een persoon die mij over de telefoon naar een oud-AVV-er
vroeg teleurstellen, terwijl ik wist waar deze persoon na
AVV is gaan werken.
Uitdagend
Van scepticisme naar optimisme!

-

Johann Visser
Senior adviseur
1995

Anders nog iets?
Geluk maak je zelf
Minister-president
Lindy
Italiaans
Pindakaas
Zeilen op de Middellandse Zee
Aftrap pilot met horeca-sector door de minister
Doorwerken aan een project na het natuurlijke eindpunt
Uitvalsbasis
Buiten groeien de mooiste bloemen

Saskia Vos
Teamleider BI - Infrastructuur
november 1998
PipiLangkous
Nou, Pipi Langkous dus
Ti Pan vis
Slakken
Rondreis door Zuid Amerika
De outdoors van BI; de Ardennen, Winterberg enz.
Iets wat regelmatig voorkwam, maar och...
Leuk
Kom vaak naar de DID, daar zitten nog meer ex-collega's

Jack de Vries
Senior adviseur weginfrastructuur en verkeersafwikkeling

4:
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Civiel ingenieur
Antoon Oostveen
Warren Zevon
Italiaans, vis
Nog niet voor me geserveerd
In een ver land werken
Een eigen fokke&sukke voor de studie basiskwaliteit
autosnelwegen
Op Joris Al's eerste werkdag met hem in de lift staan
en hem niet herkennen
Leerzaam
Stel jezelf sterk op, juist door jezelf ook te relativeren.

Jan van der Waard
Afdelingshoofd VMM
het begin van AVV
Machinist op een stoomlocomotief
Mark Knopfler
Lasagne
Alles wat eerst zwom
Op een Grieks eiland wonen
Advies aan de (ontbijt)tafel van Karla Peijs
Parkeren voor de toegang tot de fietsenkelder (dat kost je
€45,-)
Een internationaal gewaardeerd "Instituut"
Investeer in continu weten wat de Regionale Diensten
echt nodig hebben

Gerard de Winter
Senior adviseur scheepvaart
het begin en daarvoor DVK vanaf 1986
Piloot

Gekookte zuurkool
Teveel om op te noemen dus voorlopig proberen gezond te
blijven
Dat het er uiteindelijk in 1993 stond (zie ook de statiefoto
van het laatste DT-DVK vlak voor de AVV vorming)
Heb ik waarschijnlijk verdrongen
Kwaliteit
Zorg ervoor dat, hoewel we geen kenniscentrum meer zullen
zijn, ook de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd blijft

Anders nog iets?
Een beetje generalist is zich van het volgende
bewust: "Alles heeft met alles te maken en wel in
toenemende mate
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Milou Wolters
Senior Adviseur Scheepvaart
2002

Anders nog iets?
Maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen?
Dokter
liger Woods
Asperges, en nog honderd andere dingen...
Onzin
Een vliegtuig besturen
Balkonscène in de Efteling
Wie wil dat weten....
Eigenwijs
Hou de goede dingen vast

Pauline Wortelboer-van Donselaar
Senior Adviseur Afd eling E conom ie en Goederenvervoer

r

Dierenarts
Mensen met inhoud en overtuiging
Niet verkrijgbaar bij Eurest
Niet zo belangrijk
Veel, heel veel
De oprichting van het Steunpunt Economische Evaluatie
Ben ik eventjes vergetenl
Interessant
Probeer de verbinding te blijven maken tussen de adviesvragen van Beleidsdirecties en van RWS

Jacorien Wouters
Programmamanager
1998
Piloot
Moeder Natuur
Roze pasta
Lever
Op sabbatical en dan 4 maanden lekker niks doen
Toen we met het projectteam van AIDA-reistijden de AVVSamenwerkingsprijs kregen
Toen ik de deur van de auto al dichtdeed terwijl Jonna
Brandsma's vingers er nog tussen zaten
Inspirerend
Blijf inspireren...

Rianne Zandee
Programmamanager KPVV Programma Ruimte & Mobiliteit
januari 1995

F~,

Anders nog iets?

Ä ~

Fysiotherapeut
Mensen die voor een betere wereld strijden
Patatje speciaal van de Smullers
Hutspot
Nog een boek schrijven, reizen met de kinderen
Dat ik Minister Netelenbos mocht ophalen tijdens het con-

Resultaat is belangrijk, maar relaties zijn belangrijker. Als je investeert in relaties komt het resultaat
vanzelf.

gres Samenweten
Zou het niet weten ?
Gedreven en vakkundig
l<ennis is rijkdom; verrijk de wereld met je kennis

Wilfred de Zeeuw
Senior adviseur
mei 2005 en ook in 1988

.

4

7
Timmerman
Sacha de Boer
Parfait (toetje)
Gember
Een wereldreis maken
Bloemen voor de filecijfers Groot Onderhoud
Verkeerde groeiberekening
Verkeerskundig
Laat zien wat je kan

Saskia Zwartjes
Senior adviseur
1 september 1998

Anders nog iets?
Wat gij wel wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander wel.

Anders nog iets?
Skilerares
Mijn oma Adèle Flotka
Sushi
Speklapjes
Wonen en werken in Frankrijk
Met collega's terugblikken op OEI symposium 2006
Niet te durven falen
Verleden tijd
Vernieuw wat kan, behoud wat werkt

Mijn lijfspreuk: Choose your battlesl
Je kunt wel overal een punt van maken, maar
doe dat daarom vooral niet.
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Pieter van Ginneken
Hoofd afdeling scheepvaart
2004

Anders nog iets?
A Spirit with a Vision is a Dream with a Mission (Rush)

Piloot
Pieter Winsemius
Friet met biefstuk
Spruitjes
Is te veel om op te noemen
Vertrouwen dat ik kreeg toen ik afdelingshoofd werd
Een simpel rekenkundig gemiddelde verkeerd uitrekenen
Voorzichtig
Lef tonen en plezier hebben; de potentie van DVS is immers enorm

Floortje Hanneman
Hoofd Bureau HID
1 januari 1999
Werkster - en later - wetenschapper
Mijn zeer geemancipeerde oma
Hartige taart
Vis en vlees dat nog herkenbaar is
Een eigen column in een tijdschrift schrijven
Her®ijking specialistische diensten doen
Dat waren er velen, maar gelukkig meestal kleine
Altijd Vol Verrassingen!
Grijp de kans die er nu ligt om nog meer gewaardeerd
te worden door RWS en V&W!

Hans Jeekel
Dftecteur VM
1999
Hoteleigenaar
C.G. Jung
Groentetaart van mijn vrouw
Kaas en lever
Hoogleraar worden
Nieuwjaarstoespraak 2005 in Limburgse grot
Te snel willen in te vage richting
Warm kennisbad
Keep the soul alive

Anders nog iets?
Kenniswerkers kunnen alleen geordend worden via inspiratie, niet via hiërarchel

rv,•..
1

•
JjT

S-

t----__

;

vw

95

Ook niet te vergeten...

mm
Diana Gerrits-de Kok

om

IB
Arjanne van Akelijen
Miranda Albersen
Nienl<e Bagchus
Roos Bahasuan
Martin Barto
Joop van Bergen
Maaike Bierman
Karen Bitter
Pieter Blokland
Jan Blomberg
Hans Bokma
Ernst Bolt
Marion Braams
Ton van den Brink
Angelique van den Broek
Ivo ten Broeke
Alexander Brokx
Martha Brouwer
Nico Bukkems
Guus van der Burgt
Cyril Cappendijk
Luc Dietz
Nathalie de Dreu
Yong Du
Walter Fransen
Johan Geerarts
Leen van Gelder
Jeffrey van Gils
Pieter van Ginneken
Han de Goederen
Willem de Graaf
Erik Greweldinger
Henl<-Jan van Groningen
Jan-Willem Grotenhuis
Yvonne Hagenstein
Roelof Haisma
Ineke Hakemulder
Hennie van der Heiden
Henk Heikoop

IBC
IBB
IBN
BN
1 BW
IBB Testcentrum
IBB
IBB
IBB
IBB
IBA
IBN
IBB
l BA
IBN
IBN
IBG
l BW
IBB Testcentrum
IBG
1 BW
BI
lBl
IBB
l BG
IBB
BB
BN
IBN
IBN
Bi
l BG
BFMB
1 BW
IBC
IBB
IBN
1 BA
l BW

Bert Helleman
Ronald Alex van den Hengel
Chris Hermsmeyer
Marco Hofman
Arjen den Hollander
Sascha Hoogendoorn-Lanser
Leendert Hooiveld
Henl< van Hulst
Koos Huttinga
Judith Jaquet
StefKampinga
Marcel Kant
Max van l<elegom
Reinier van der Klooster
Willem Jan Knibbe
Hans van Knotsenburg
Naser Kobakiwal
René Korevaar
Jan Paul Kors
Paul van der Kroon
Lea Kuiters
Michel Kusters
Huib Kwint
Simone Lagerwaard-Cosaert
Bert van Lent
Kwok Li
Henk van der Linden
Denise Londt
JacMaes
Willem Mak
Magchiel van Meeteren
Pim Meij
Frans Middelham
Pieter Miltenburg
Bushra Mohammad
Lindy Molen kamp
Frits Mulder
Mattieu Nuijten
Steven van Oostendorp
Michel Oosterom
Henri Opsteegh
Ada Ie Pair-I<ohne
Arie Penning
Coen Raaphorst
Rom bout Raymakers

IBA
IBB
IBB
IBN
IBB Testcentrum
IBW
IBN
IBI
IBB
IBW
BI
IBG
Fileproof
IBI
IBA
IBI
IBB Testcentrum
IBB Testcentrum
IBN
IBW
IBN
IBW
IBW
IBA
IBB Testcentrum
IBB
IBI
IBN
IBN
IBG
IBB
IBI
IBW
IBI
IBB
IBW
IBB
IBA
IBG
IBB
IBN
IBB
IBW
IBA
IBB

Antwan Reijen
Leo Reijnen
Arjen Reijneveld
Hans Remeijn
Kees Roelse
Jeroen Roks
Mike de Roo
Peter Rooimans
Brenda Roozer-Lobles
Rahana Sahadat
Richard Savenije
Bas Schenk
Eveline Scheres
Marco Schreuder
Arie Schreuders
Henk Schuurman
Frenk Sendar
Rob Senechal
Changqiao Shao
Neuza Da Suva
Alex Smits
Petra Som mer
Eric van der Ster
Vuxing Sun
Henk Taaie
Jan Willem Tierolf
Feiko van der Veen
Leila van de Ven
Jan Verbrugge
Frank ten Vergert
Erik Verschoor
Jan Vis
Aad van der Voort
Ger Vos
Ydo de Vries
Ingrid Waaijer-Hoogma
Joost Wackerlin
Hao Wang
Piet Weiland
Hanneke Welten
Willem van de Wetering
Cas Willems
Dick de Winter
Arnold de With
Harvey Wong Loi Sing

IBB
1 BW
1 BW
l BW
IBN
IBB
IBB
IBB
IBN
BI
BI
1 BW
1 BW
l BW
IBG
1 BW
IBB
IBB Testcentrum
IBB
IBB
1 BW
Filep roof
IBI
IBB
1 BW
1 BA
IBI
IBB
IBB
IBB Testcentrum
IBB
IBI
IBB
IBB
BID-Bereikbaarheid
1 BC
IBI
IBB
1 BW
1 BG
IBI
IBN
IBI
IBN
IBB

Axel Zandbergen
Xiaoning Nick Zang
Mimoent Zeamari
Ke Zhang
Xiaoning Zhang
Yixin Zhou

Bi
IBB
IBA
IBB
IBB
IBB

VM

Loes Aarts
Thido Arts
Peter Bakker
Mieke Bogaerts
Francis Cheung
Frank Cohen
Jan Cuperus
Ramon Egberts
Loubna El Hajjiouui
Marlies Emmen
Astrid Glasius
Ria Hensen
Guy Hermans
Dini van den Heuvel
Paul van den Hoek
Frank Hofman
Toon van der Hoorn
Yessica Hop
Arnwald Janssen
Hans Jeekel
Jan de Jong
Serge Kats
Marleen de Klerk
Roei KooIen
Manon l<ruiskamp
Arjan Levinga
Frans Merkx
Herman Moning
Marcel Muider
Henk Pauwels
Paul Polak
Caspar Pompe
Geeta Ramcharan
Hans van der Rest
Paul Schepers
Arnout Schoemakers

VME
VMA
VMP
VM
VMP
VMP
VMO
VMP
VME
VMP
VMO
VMP
VMP
VMM
VME
VMM
VMM
VME
VME
VM
VMA
VME
VMP
VMP
VMA
VME
VME
VMA
VMM
VMP
VMA
VMP
VMO
VMM
VMA
VMM
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Remko Smit
Arjen Stoelinga
Onno Tool
Henny Visser-Bouterse
Pieter van Vliet
Harry Welles
Feride YUdirim

VMM
VMP
VME
VME
VMA
VMP
VMA

Emile Pennekamp
Armaan Ramdjan
Steve Ramzan
Trudy van Reen
Jean Paul Rocour
Dik Rouwenhorst
Rein de Ruiter
Nel Rumpen-Kroon
Math Ruyters
Henk Schenk
Piet Scherpenisse van Breugelen
Marilyn Steegers-van Rijn
Marjel Timmermans
Judith Toet
John Téth
Ben Verbaan
Hayo Visser
Henri Wedick
Jan Wilmer
Anine Wink
Jan de Zanger

DB
Ria Arets Willems
Martin Blom
Frits Boelema
Robert de Boer
Ilonka ten Broeke-Krottje
Jos Broens
Sultan Coskun-Yildiz
Mark van Dam
Charleshan Denninger
Judith Goedhart-Wessels
Eelco Goedheer
Marian Gravestein
Doekele van de Greeve
Peter Gulpen
Ronald Hammerschmidt
Ellen van Heeswijck
Arno Heinen
Marcel Hofland
Bianca Hulswit
Ceciel Jubitana
Enesa Kajtezovic
Wilco Kalkman
Carlos van de Kemp
Jan Koppers
Aernout Korff de Gidts
Hans Koudijs
Valerie Krispijn
Peter van de Laarschot
Jan Langen
Jan Willem Leguit
Jack Maessen
Hielie Mataheroe
Jos Mennis
Arthur Moolenburgh
Samir Patkovic
-

BIFMI
BIO
BHR
BIO
BBD
BBD
BBD
BHR
BFMA
BHR
BCT
BBD
BIO
BFMI
BBD
BHR
BFMI
BBD
BBD
BCT
BIO
BCT
BHR
BHR
BIO
BBD
DBV
BFMI
BFMI
BFM
BCT
DB
BFMI
BBD
BFMI

BCT
BBD
BFMA
BHR
DB
DBV
BHR
BBD
BBD
BBD
BFMI
BBD
BFM
BCT
BBD
BFMV
BBD
BFMI
BFM
BBD
BFMA

KO
1
Pieter-Jan Bouwmeister
Willy Diddens
Ruud Filarski
Michel Goppel
Jan Peter Jonges
Jos Koene
Valerie Spronken
Joost van der Valk

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO

BI
Mira Albers Waars
Jolanda Aldenhoven
-

-

BIM
van der Laan BIK

-

-

Jos den Boer
Mo Borghans
Dick Broekhuizen

BID
BIM
BID

Heidi de Bruijn

BID

-

Han Cools

BID

-

-

-

-

Veiligheid
Methoden en
Technieken
Bereikbaarheid
Veiligheid
Informatiemanagement
Informatiemanagement
Infrastructuur

Wim Cremers
Katleen Daamen-Hoving
Sjef Deckers
Jo Duijkers
Albert van Duijn
Lies Duynstee
Ben Gabriel
Math Goossens
Resy Goossens
Frans Griens
Aad Gruis
Arjan Heesters
Ger Hendriks
Luc Heres

BIM
BID
BIM
BID
BID
BID
BID
BID
BID
BID
BIP
BIP
BID
BID

Coen van Heukelingen
Kim Hofhuis
Piet Janssen
Henk de Jong
Marianne Jongen
Gert Jan Koedam

BIP
BIP
BID
BIP
BIP
BIK

Ellemieke van Lamoen
Jolanda Louwerens
Mike Meens
Bert Meertens

BIP
BIP
BID
BIK

Gerrit Meulemans
Anita Moonen
Koen Muijrers
Karin Mulders-Ploum
Col Offermans

BID
BIP
BID
BIM
BIK

Hanane Ouna
Bianca Pieterse
John Ploum
Roy Ploum
Marleen Saive

BI
BIO
BID
BIM
BID

Sandra Savelberg
Sylvia Schippers
Jan Schmitz
Tim Schokker
Peter Schout

BID
BID
BIM
BID
BIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Veiligheid
Veiligheid
Infrastructuur
Bereikbaarheid
Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur
Infrastructuur
Modaliteiten
Infrastructuur
Informatiemanagement
Modaliteiten
Infrastructuur
Modaliteiten
Modaliteiten
Methoden en
Technieken
Modaliteiten
Modaliteiten
Methoden en
Technieken
Bereikbaarheid
Modaliteiten
Infrastructuur
Veiligheid
Methoden en
Technieken

Infrastructuur
Veiligheid
Informatiemanagement
Infrastructuur
Infrastructuur
Veiligheid
Bereikbaarheid
Methoden en
Technieken

Leo Schuitemaker
Ton Sedee

BID
BID

Klaes Sikkema
Wiel Simons
John Sluijsmans
Jan Smeets
Jo Smeets
Ageeth Snackers-de Wit
Paul Stephan

BID
BID
BID
BIP
BID
BIM
BIK

Alan Tanseli

BIK

Frans Tempelman
Martijn Uittenbroek
EricVendel
Hans Vink

BID
BIP
BIO
BIK

Willem de Vries
Maurice Willemsen
Manen de Wit
Jacqueline Witte Daems

BID
BID
BIM
BIK

Hans Wüst

BIK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KPVV
Otto van Boggelen
Hen riëtte Danekes-Vertogen
llknur Dibekoglu
Jurgen de Haan
Gerard van Kesteren
Bram van Luipen
Friso Metz
Bea Muilwijk
Martine van Opstal
Maria Peltenburg
Wilma Slinger
Marcel Sloot
Mieke Smits
Wim van Tilburg
Tatjana Wechgelaar

KPVV
KPVV
KPVV
KPVV
KPVV
KPVV
KPVV
KPVV
K PVV
KpVV
KPVV
KPVV
KpVV
KPVV
K PVV

Infrastructuur
Informatiemanagement
IM
Infrastructuur
Infrastructuur
Modaliteiten
Infrastructuur
Veiligheid
Methoden en
Tech n ie ken
Methoden en
Technieken
Infrastructuur
Modaliteiten
Methoden en
Technieken
Bereikbaarheid
Infrastructuur
Veiligheid
Methoden en
Technieken
Methoden en
Technieken
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Colofon
Uitgave Adviesdienst Verkeer en Vervoer
van Rij l<swaterstaat.
Een dan kwoord voor iedereen die heeft bijgedragen aan het
maken van dit boek.
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
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