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1. Voorwoord 
 
 
In dit juryrapport vindt u informatie over de Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar 2018 
en de beoordeling van de finalisten door de juryleden. De finalisten van 2018 zijn Desirée 
Curfs, Rob Keet en Emine Özyenici. Deze finalisten zijn gekozen uit tientallen aanmelding van 
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verschillende overheidsmanagers, werkzaam binnen ministeries, provincies, gemeenten, 
waterschappen, adviesorganen, agentschappen en zelfstandige bestuursorganen.   

  
2. Jury 
 
De jury voor de verkiezing Overheidsmanager bestaat uit: 

- Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe (juryvoorzitter) 
- Jannine van den Berg, Politiechef Landelijke Eenheid 
- Antje Dekker, Secretaris-directeur Waterschap De Dommel 
- Paul Depla, Burgemeester van Breda 
- Sandra Groeneveld, Hoogleraar Publiek Management Instituut Bestuurskunde, 

Universiteit Leiden 
- Bram de Klerck, Directeur-generaal Algemene Bestuursdienst 
- Siebe Riedstra, Secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid 
- Arre Zuurmond, Ombudsman metropool Amsterdam (Overheidsmanager van het 

Jaar 2016) 
 

3. Partners 
 
De Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar en de uitreiking van de Overheidsawards 
worden mede mogelijk gemaakt door de volgende partners:  

 

4. Beoordeling 
 
Inzendingsvereisten 
Een volledige nominatie dient te voldoen aan de volgende drie inzendingsvereisten: 

- Vragenlijst  
- Betoog ‘Waarom is de kandidaat de overheidsmanager?’ (1 A4) 
- CV 
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Beoordeling 
De overheidsmanagers worden beoordeeld op:  

- Nominatie passend binnen het thema en de vier criteria; 
- Inzending; 
- Interview; 
- Jurybezoek. 

 
Vanuit alle kandidaten is er een shortlist met 5 genomineerden samengesteld. Na het 
interview heeft  de jury zelf de 3 finalisten geselecteerd op basis van de inzendingen en 
gevoed door de informatie uit de gesprekken met de kandidaten. De drie finalisten werden 
vervolgens door de jury op locatie bezocht waar er onder andere gesprekken werden 
gevoerd met het werkveld en de leidinggevende.  
 

5. Thema – Leider in verbinding 
 
De maatschappelijke en politieke omgeving waarin overheidsmanagers opereren lijkt 
een ander type overheidsmanager te vragen: een overheidsmanager die beweegt op het 
grensvlak van buiten en binnen en die zowel de organisatie als de samenleving inspireert. 
Het gaat om overheidsmanagers die zich onderscheiden vanuit een uitgesproken visie en die 
zich weten te positioneren in een onzekere en turbulente omgeving. Een overheidsmanager 
die inspeelt op de toekomstige ontwikkelingen en de organisatie hierop laat aansluiten. 
Binnen de organisatie wordt verbinding gezocht door het stimuleren van diversiteit en 
toegankelijkheid in de uitvoering. Kortom, een overheidsmanager die zich toont als een 
leider in verbinding met zowel de omgeving als de interne organisatie. 
 

6. Criteria 
 
Criterium 1. Mensgericht leiderschap 
De overheidsmanager geeft individuele aandacht aan zijn of haar medewerkers en 
stimuleert ze om kritisch mee te denken. De overheidsmanager ‘empowert’ medewerkers, 
geeft hen vertrouwen en stimuleert onderlinge samenwerking. Persoonlijke kracht en 
diverse talenten staan hierin centraal. De overheidsmanager heeft het vermogen zich in een 
ander te verplaatsen waardoor medewerkers zich begrepen voelen. Hij/zij is in staat een 
open cultuur van leren en reflectie te creëren waardoor een werkomgeving ontstaat waar 
van fouten wordt geleerd. 
 
Criterium 2. Visionair leiderschap 
De overheidsmanager geeft richting, heeft een heldere visie en draagt deze uit. De 
overheidsmanager inspireert en motiveert medewerkers doelen te behalen en maakt helder 
wat hij/zij van medewerkers verwacht. De overheidsmanager stelt de maatschappelijke 
opgave voorop en past processen hierop aan. De overheidsmanager is in staat om ondanks 
wrijving en weerstand medewerkers in veranderingen mee te nemen. De overheidsmanager 
is in staat om het belang van de eigen organisatie in dienst te stellen van het 
maatschappelijk effect, sterker nog daar zelfs op te sturen via netwerkontwikkeling. De 
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overheidsmanager werkt samen met en verbindt stakeholders, verplaatst zich in 
verschillende, soms tegenstrijdige perspectieven, maar houdt gezaghebbend koers. 
 
Criterium 3. Gezaghebbende bescheidenheid 
De overheidsmanager weet zijn of haar positie en prestaties in het juiste perspectief te 
plaatsen. Hij/zij is authentiek en zelfreflectief en stuurt medewerkers aan op gezag, niet op 
macht. De overheidsmanager is daarmee een rolmodel voor anderen binnen, maar ook 
buiten de organisatie. De overheidsmanager stelt zich op als rentmeester, waarbij hij of zij 
bereid is de verantwoordelijkheid te nemen voor het groter geheel. Niet het eigenbelang 
maar het algemeen belang staat voorop. 
 
Criterium 4. Maatschappelijk en politiek bewustzijn 
De overheidsmanager brengt gedeeld leiderschap in de praktijk en is daarbij gericht op het 
breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein. De overheidsmanager beschikt over 
het vermogen om via co-creatie aan publieke waarden te werken. De overheidsmanager 
werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke 
opgaven van de organisatie. De overheidsmanager is tegelijkertijd bewust van de 
zorgvuldigheid waarmee met publieke middelen omgesprongen dient te worden. De 
overheidsmanager is zich bewust van zijn/haar rol tussen de politiek, ambtelijke organisatie 
en het maatschappelijke middenveld en weet indien noodzakelijk onderwerpen te 
agenderen. Hij/zij is in staat de belangen tussen deze verschillende partijen af te wegen. Er 
wordt effectief geanticipeerd op politieke besluitvorming. 
 

7. Finalisten 
 
Desirée Curfs 
Als directeur van het participatiebedrijf Stroomopwaarts van Maassluis, Schiedam en 
Vlaardingen legt Desirée dwarsverbanden tussen deze gemeenten, maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en inwoners. Met haar tomeloze energie en gedrevenheid neemt 
ze medewerkers en betrokken ondernemers mee in haar visie om het verschil te maken voor 
een ander. Als ‘Leider in Verbinding’ wint ze belanghebbende partners voor zich om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. De jury vindt het bewonderenswaardig hoe 
Desirée lokaal in drie verschillende politieke omgevingen opereert en ook landelijk actief is. 
Ze is een visionair die verder kijkt dan haar organisatie en haar rol weet te pakken in 
landelijke discussies. 
 
 
Rob Keet 
Rob is als teamleider Grootschalige Opsporing bij de Nationale Politie een authentieke 
leidinggevende van de buitencategorie. Met zijn warme manier van leidinggeven weet hij 
zijn team van de eenheid Noord-Holland te motiveren om het beste resultaat te behalen. 
Rob toonde zich als een ware ‘Leider in Verbinding’ door in zijn werk consequent 
gemeenschappen van culturele minderheden te betrekken. In zijn visie om binnen de 
opsporing de verbinding naar buiten te zoeken, inspireert hij niet alleen zijn collega’s, maar 



5 
 

is hij ook een rolmodel voor de politie. Mede door zijn visie en volhardendheid was hij niet 
alleen van betekenis in de zaak van Milica van Doorn, maar ook in vele andere cold cases.  
 
Emine Özyenici 
Als directeur Informatievoorziening en Inkoop draagt Emine bij aan een digitaal 
toekomstbestendig Nederland. In deze tijd van constant verdergaande digitalisering wordt 
het steeds belangrijker om als overheid goed te kunnen opereren in de 
informatiemaatschappij. Dit vergt aanpassingsvermogen, de rol van Emine en haar team 
hierin is van groot belang. Als een ‘Leider in Verbinding’ heeft ze haar  van oorsprong intern 
gerichte directie zichtbaar gemaakt door naar buiten te treden en actief de verbinding op te 
zoeken waar dat niet vanzelfsprekend is. De jury is onder de indruk van de authentieke 
leiderschapsstijl van Emine en haar vermogen om partijen met verschillende belangen te 
overtuigen van het gezamenlijk belang. Emine is daarmee een rolmodel voor huidige en 
toekomstige leidinggevenden.  
 

8. Eindoordeel 
 

Het was een close finish tussen tussen de drie finalisten. Door het tonen van ander type 
leiderschap, het creëren van verbinding binnen de organisatie naar buiten, is de winnaar een 
voorbeeld voor velen. Hét toonbeeld van het thema “Leider in Verbinding” voor de 
Overheidsmanager van het Jaar 2018 is: Emine Özyenici!   


