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Simon Rijsdijk  & Arthur Dallau |  NVVB

Al vijf jaar lang werken opdrachtgevers, vrijwilligers, 

procesbegeleiders, sponsoren, het Rode Kruis en 3FM 

Serious Request hard aan het succes van Serious 

Ambtenaar. Dit geweldige initiatief is in 2012 bedacht 

door de finalisten van de Jonge Ambtenaar van het 

Jaar verkiezing. Zonder Cristophe van der Maat, Harro 

Leegstra, Roxanne Schrama en Stijn van Rooij hadden 

wij dan ook geen vijfjarig jubileum kunnen vieren. 

In deze Serious Special kijken wij terug op vijf jaar 

Serious Ambtenaar. Aan het woord zijn de trekkers 

van de verschillende edities. Bijzondere dank gaat 

dan ook uit naar de finalisten van JAVHJ 2012, 

Slimmernetwerk, Disgover, gemeente Schiedam en 

de NVVB.

Wat begon als leuk idee is uitgegroeid tot de 

grootste mobiliteitsbeweging binnen de Nederlandse 

overheid. Jaar in jaar uit zijn er bijzondere financiële 

bijdragen geleverd aan 3FM Serious Request en zijn 

hulpbehoevende landen en mensen geholpen door de 

inzet van onze Serious Ambtenaren. 

De goede doelen waar wij een bijdrage aan hebben 

geleverd zijn:

 This One’s For Mama”

Het ondersteunen van moeders die beschadigd zijn tijdens 

oorlogen en conflicten;

 Let’s Hear it for the Babies”

Het terugdringen van babysterfte als gevolg van het gebrek 

aan medische zorg en begeleiding;

 Let’s Clean this Shit up”

Het bestrijden van kindersterfte door diarree voor te zijn of 

beter te behandelen;

 Hands off our Girls”

Het helpen van meisjes en vrouwen die slachtoffer 

zijn geworden van seksueel geweld in oorlogs- en 

conflictgebieden;

 Keep Them Going”

Het ondersteunen van de next generation (kinderen en 

jongeren) in oorlogs- en conflictgebieden.

Met veel plezier en met gepaste trots bieden wij via 

deze weg inzicht in de successen van de afgelopen 

jaren. Laat je inspireren door de verhalen, de foto’s 

en de beleving van de Serious Ambtenaren van het 

eerste uur. Op naar de volgende vijf jaar! 

Voorwoord
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"Bedacht in minder 
dan een uur"
Serious Ambtenaar? "Nooit van 

gehoord", zei een dj in het Glazen 

Huis, toen vier jonge ambtenaren op 

23 december 2011 een vette cheque 

van meer dan  €50.000 aanboden 

voor Serious Request. Niet 

verwonderlijk, Serious Ambtenaar 

bestond ook pas vijf dagen. 

Een nieuw concept, bedacht als 

resultaat van een groepsopdracht, 

dat onmiddellijk kon rekenen op 

enorme respons. 

Stijn van Rooij (Foto: Katja Schade)
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Het is 17 december 2011. De volgende dag zal in Leiden 

Serious Request van start gaan. Drie dj’s van radio 3FM 

sluiten zich een week op in het Glazen Huis om radio 

te maken en geld binnen te halen voor moeders in 

oorlogsgebieden. In café De Engel in Rotterdam zitten 

Christophe van der Maat, Harro Leegstra, Roxanne 

Schrama en Stijn van Rooij. Zij zijn de finalisten voor 

de verkiezing van Jonge Ambtenaar van het Jaar 2012. 

Voor de finale hebben ze een groepsopdracht te doen: 

zoveel mogelijk geld ophalen voor Serious Request. Er 

was nog krap een week voor een plan en uitvoering: 

op 24 december sloot de actie in het Glazen Huis af.

Vouchers voor adviesdiensten

De ideeënmachine draaide op volle toeren, die 17e 

december. Roxanne Schrama: "Ideeën genoeg, maar 

de tijd was beperkt. Dus spijkers met koppen slaan. 

Christophe stelde voor om vouchers te verkopen voor 

adviesdiensten. Hierop doordenkend kwamen we 

al vrij snel uit bij het huidige concept van Serious 

Ambtenaar: organisaties kopen voor €5000 een 

advies in, een bedrag dat te overzien is. Een groepje 

van tien ambtenaren gaat (in eigen tijd) twee dagen 

aan de slag om de opdracht uit te voeren en een 

advies te geven. Daar hadden we over nagedacht: een 

ambtenaar werkt gemiddeld 1600 uur per jaar, vrij 

naar de 1%-actie zou dit 16 uur zijn."

Iedereen op winst

Serious Request kreeg het geld van de vouchers. Maar 

voor de andere partijen was ook winst te halen: de 

ambtenaar breidde z’n netwerk uit en kon een kijkje 

nemen bij een andere organisatie. De opdrachtgever 

kreeg in twee dagen een advies voor zijn probleem. 

Christophe van der Maat: "Een eenvoudig en helder 

concept, bedacht in minder dan een uur. Om de 

actie ook inhoudelijk body te geven wilden we bij 

elke opdracht een inhoudelijke sponsor plaatsen 

(kennisinstituten, bijvoorbeeld de universiteiten 

waar we gestudeerd hebben)." 

De naam: Serious Ambtenaar

Binnen een dag werd vervolgens een website 

gelanceerd, berichten via Twitter en Facebook 

in stelling gebracht, persoonlijke contacten 

aangeschreven. De actie ging op zondag 18 december 

live onder de naam Serious Ambtenaar, die een link 

legde naar de actie en het doel. Stijn van Rooij: "Het 

ging razendsnel, in anderhalve dag hadden we het 

idee ontwikkeld en gingen we daadwerkelijk van start! 

Dat we dat voor elkaar hebben gekregen, kon alleen 

maar door de perfecte onderlinge samenwerking."
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Tien opdrachten

Op 23 december gingen de vier finalisten naar het 

Glazen Huis met een cheque van  €50.200. Stijn: "De 

inzet was om alle vier een opdracht binnen te halen. 

Daarmee zouden we dan een bedrag ophalen van  

€20.000. Die hadden we de eerste dag al binnen! En 

dat lokte zoveel energie uit dat de actie doorliep. 

Uiteindelijk hebben we tien opdrachten opgehaald. 

Opgeteld met nog eens €200 van de gemeenteraad 

van Tilburg, kwamen we uit op €50.200."

Toffe respons

De eerste Serious Ambtenaar werd een succes in 

2011. Harro Leegstra: "De onmiddellijke respons was 

tof. Een nieuw concept, geen track record, en toch 

waren er veel vrijwilligers en organisaties die erin 

durfden stappen. Het eenvoudige concept maakte 

het voor iedereen aantrekkelijk. En daarbij speelde 

mee dat het voor ons nooit ging om het uiteindelijke 

bedrag. De nadruk lag op het ondernemerschap van 

de ambtenaar en de onderlinge samenwerking, dwars 

door alle overheidslagen heen."

Vaker doen?

Toen de vier op die zaterdag de 17e het idee in de 

grondverf zette, was het nog maar de vraag of het 

zou aanslaan. Ieder vertrouwde op de respons van z’n 

eigen netwerk en dat ze vanuit deze kracht de actie

konden organiseren. Maar dat het zo’n vlucht zou 

nemen, hadden ze niet voorzien. Stijn: "We kregen 

langzaamaan wel het gevoel dat het gaaf zou 

zijn om zoiets vaker te doen. Maar we waren ook 

realistisch, zeker toen we in de fase van de feitelijke 

uitvoering kwamen. Het is ontzettend intensief om 

tien opdrachten met tweehonderd vrijwilligers te 

organiseren. Voor ons was het geen haalbare kaart 

het nog eens te doen." Tot Arre Zuurmond, een van de 

inhoudelijke sponsors van de Kafkabrigade, het vuur 

aanwakkerde voor Serious Ambtenaar 2. "Hij was zo 

enthousiast over het concept en de vernieuwing die 

dat met zich meebracht. ‘Doodzonde om dit eenmalig 

te laten zijn’, zei hij, en werd samen met Thomas van 

Andel de trekker van tweede editie!" 

Is er toekomst voor Serious Ambtenaar? Harro: 

"Mogelijk bestaat het over een paar jaar niet meer 

als project. Maar hopelijk bestaat het concept nog 

wel, dat ambtenaren door heel het land, gedreven 

door ondernemerschap dwars door overheidslagen 

heen, werken aan maatschappelijke opgaven. Dat is 

uiteindelijk ook de winst van het project dat we zijn 

gestart."
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Intensievesamenwerking tussen het 
Rode Kruis en Serious Ambtenaar
Het Rode Kruis is een wereldwijde 
hulpverleningsorganisatie. Overal ter wereld 
handelt het Rode Kruis volgens dezelfde zeven 
grondbeginselen: menslievendheid, neutraliteit, 
onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, 
eenheid en algemeenheid. Voor ons betekenen deze 
beginselen dat ieder mens recht heeft op respect 
en waardigheid. Dat mensen in de grootste nood als 
eerste geholpen moeten worden. En dat hun geloof, 
nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening niet 
ter zake doen. De beginselen vormen de grondslag 
voor alles wat we doen en worden weerspiegeld in alle 
acties van de vrijwilligers van het Rode Kruis. 
Bij rampen en conflicten helpen we direct. Met 
een wereldwijd netwerk van meer dan 17 miljoen 
vrijwilligers is het Rode Kruis altijd ter plaatse. We 
starten direct met levensreddende activiteiten en 
bieden onderdak, voedsel, schoon drinkwater en 
medische voorzieningen. Ons doel: zoveel mogelijk 
levens redden. 

Samenwerking met Serious Ambtenaar
Tijdens de Jonge Ambtenaar van het Jaar verkiezing 
geïnitieerd door stichting FUTUR kregen de finalisten 
in 2011 een groepsopdracht met als thema ‘Maak het 
verschil’! Het resultaat van deze opdracht was het 
succesvolle concept ‘Serious Ambtenaar’ met als doel 
om jaarlijks zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
3FM Serious Request, het Glazen Huis. Sinds 2013 werkt 
het Rode Kruis intensiever samen met de jaarlijks 
wisselende organisatoren van Serious Ambtenaar om 
de actie te verankeren en te versterken.

Drive en energie
Serious Ambtenaar is bedacht door jongeren die met een 
geweldige drive de eerste editie van Serious Ambtenaar 
opzetten. Met die energie wordt nu jaarlijks het stokje 
doorgegeven aan andere organisatoren die ambtenaren

de mogelijkheid geven om zich in te zetten voor 3FM 
Serious Request  en die naast het werken aan een 
leuke opdracht andere mensen uit andere werkvelden 
ontmoeten en daarmee hun netwerk verbreden. 
Daarnaast is het voor de opdrachtgevers een unieke 
mogelijkheid om enerzijds bij te dragen aan het 
Rode Kruis en anderzijds een groep gemotiveerde  
ambtenaren twee dagen ‘in dienst’ te hebben die werken 
aan een bepaald vraagstuk of opdracht. Het is een uniek 
concept gebleken waar alle partijen baat bij hebben en 
dat is geweldig!

Stille ramp
De hulp van het Rode Kruis komt ook bij slachtoffers 
van rampen die de krantenkoppen niet halen. We 
noemen dit een stille ramp. Voor deze rampen komt 
meestal geen geld binnen. Sinds 2004 zet NPO 3FM met 
de actie elk jaar succesvol een mondiale stille ramp op 
de kaart. Serious Ambtenaar draagt met haar enorme 
betrokkenheid, drive, inzet én opbrengsten bij aan het 
op de kaart zetten van de stille rampen die verborgen 
zijn voor het oog van de wereld en maakt daarin met 
een geweldige opbrengst een heel groot verschil.  Mede 
dankzij de steun van Serious Ambtenaar kan het Rode 
Kruis hulp bieden aan de meest kwetsbaren in de 
maatschappij, waar ook ter wereld.

Kennis delen en vergaren
Serious Ambtenaar en het Rode Kruis kunnen elkaar 
versterken door intensief te blijven samenwerking: 
Serious Ambtenaar door de actie te organiseren en steeds 
te verbeteren en het Rode Kruis door de deelnemers en 
organisaties inhoudelijk te inspireren over het thema 
van 3FM Serious Request. Het specialisme en het 
netwerk van Serious Ambtenaar is voor het Nederlandse  
Rode Kruis een unieke plek om kennis  te delen, kennis te 
vergaren en het werk  van het Rode Kruis neer te zetten.

Joanne Buning

Projectmanager fondsenwerving

Het Nederlandse Rode Kruis
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"Doorgaan natuurlijk"
"Een prachtig concept, diep zonde om dat eenmalig te laten zijn. "Dat was 

de conclusie na de eerste editie van Serious Ambtenaar. En dus maakten 

Thomas van Andel en Arre Zuurmond van Slimmernetwerk zich sterk 

voor de organisatie van aflevering twee in 2012. Een uitgelezen kans om 

in de praktijk te brengen waarnaar Slimmernetwerk onderzoek deed: 

"innovatie organiseren van onderop, in netwerken, met kleinschalige 

experimenten. Serious Ambtenaar kreeg body."

Thomas van Andel (Foto: Katja Schade)



Voor Slimmernetwerk was Serious Ambtenaar meer 

dan een mooi concept. Thomas van Andel: "Wij werkten 

toen met verschillende partijen aan het programma 

‘Innoveren door professionals’, vanuit het rijksbrede 

programma ‘Beter werken in het Openbaar bestuur’. 

Slimmernetwerk was het platform van waaruit we dat 

deden. Met dat programma wilden we onderzoeken in 

hoeverre we de werkvloer konden mobiliseren om de 

overheid te innoveren. Innovatie anders organiseren 

dus, van onderop. Het idee was: als je professionals 

met elkaar rond de tafel zet die in de praktijk met een 

onderwerp bezig zijn, en daarvan dus kennis hebben, 

dan moet dat wel iets nieuws opleveren. We waren 

zoekende: hoe, met wat voor instrument kunnen 

we die innovatie gestructureerd van de grond laten 

komen. Vanuit dat programma vonden we Serious 

Ambtenaar een goede structuur. Want: een goed doel, 

in de vrije tijd van de ambtenaren, veel goodwill. Dit 

was een kans. We moesten het wel voortzetten!"

Naar twee kanten

Arre Zuurmond: "Soms heeft een organisatie behoefte 

aan meer kennis dan haar eigen professionals 

kunnen inzetten. Soms heeft ze kennis te veel. Serious 

Ambtenaar werkt naar beide kanten : je kunt je kennis 

overbrengen aan andere organisaties, terwijl je als 

professional ook inspiratie en lering opdoet als je eens 

een paar dagen elders mag vertoeven. Als inhurende 

organisatie krijg je voor een symbolisch bedrag veel 

nieuwe inzichten en nieuw bloed binnen." Thomas: 

"En voor de opdrachtgevers is het een laagdrempelige 

manier om eens te experimenteren."

Doen wat je leuk vindt

Ze kregen de ‘go’ waarop ze hoopten. Thomas: "Dat 

telefoontje herinner ik me nog goed, wat waren we blij, 

we konden beginnen. We kregen al snel een groepje 

mensen bij elkaar, allemaal even gedreven, die zeiden 

‘we stappen er met elkaar in’. We verdeelden de taken: 

iedereen deed om te beginnen wat hij leuk vond; de 

zaken die overbleven verdeelden we onder elkaar. 

Een prima systeem! We hadden twee weken om de 

opdrachten én de vrijwilligers binnen te halen. Want 

dat hadden we afgesproken: eind december, als we 

het geld aan Serious Request zouden overdragen, 

wilden we de werving rond hebben. De opdrachten 

en voldoende vrijwilligers om die opdrachten te 

gaan doen. We hebben er hard aan moeten trekken 

natuurlijk, maar iedereen had zich vrij gemaakt." 

Extreem weinig tijd

Het resultaat overtrof hun verwachtingen ver: niet 

voor €75.000, het bedrag dat ze zich als doel gesteld 

hadden, maar voor €150.000 aan opdrachten kwam 

binnen. Arre: "We hadden extreem weinig tijd, maar 

dat maakte dat we ons er voor tweehonderd procent 

in stortten. We hadden een erg toegewijd team, en 

daarbij iemand van PBLQ, die full time beschikbaar 

was. Doordat we een goede naam hadden, werden we 

erg geholpen. En daarbij misbruikten we ook al onze 

connecties."
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Belbintest

Daarna met de opdrachten aan de gang. Thomas: "Op 

dat gebied hadden we iets eigens toegevoegd aan 

het concept. We hadden naar een manier gezocht om 

opdrachten en vrijwilligers te matchen, zodat de kans 

op een goed advies groter werd. We vroegen daarom 

iedereen die zich aanmeldde, om zijn inhoudelijke 

interesse aan te geven en een Belbintest te doen 

(waarin je kijkt welke groepsrol het best bij iemand 

past). Bijna 80% vulde die test in. Bovendien gingen 

we de opdrachtgevers af om helder te krijgen wat de 

opdracht precies inhield en hoe je tot een uitkomst 

zou kunnen komen waaraan je iets had." Arre denkt 

nog met plezier terug aan de kick-off, de collectieve 

aftrap met alle vrijwilligers: "Die vond ik het mooist, 

eerst iedereen in een zaal en daarna meer dan dertig 

workshops, waarin we met elkaar aan de slag gingen. 

Fantastisch."

Nieuwe cao voor ambtenaren

Zat er een lijn in de opdrachten? Thomas: "Vraag je 

overheden opdrachten aan te dragen, dan kiezen ze 

vaak organisatievraagstukken, zoals ‘geef een advies 

hoe we jonge ambtenaren beter aan de overheid 

kunnen binden’. Ik zie liever inhoudelijke opdrachten, 

zoals ‘we willen als gemeente iets doen aan schulden 

van gezinnen’. Maar een opdracht die me is bijgebleven 

was: hoe kunnen we een nieuwe cao voor ambtenaren 

inrichten? Het advies was dat we in deze tijd toe 

moeten naar een cao met bouwstenen, waarover de 

ambtenaar zelf zeggenschap heeft. De een kiest voor 

vrije tijd, de ander voor een hoger salaris. Ingenieus 

idee, in twee dagen bedacht! Helaas is er niets mee 

gedaan, te politiek."

Portfolio

Van Serious Ambtenaar 2 is een compleet boek met 

alle opdrachten, adviezen en oplossingen gemaakt. 

"Thomas: We namen het werk van de vrijwilligers heel 

serieus en vonden daarom een portfolio passend. We 

hadden iedereen gevraagd foto’s te maken tijdens 

de opdracht en om materiaal te verzamelen. Iemand 

heeft later nog nagebeld om te vragen hoe het 

gegaan was, wat er was uitgekomen. SDU Uitgevers 

heeft uiteindelijk het boek tegen kostprijs gemaakt. 

Ten slotte organiseerden we nog een ‘kick-af-

bijeenkomst’: het moment om te concluderen dat we  

er alles hadden uitgehaald. En dat we dit voor elkaar 

hadden gekregen door inzet en het enthousiasme 

van het hele team, want dat hebben Arre en ik als heel 

bijzonder ervaren."

Nog een keer?

Dragen we het stokje over? Hoe en aan wie, was de 

vraag. Thomas: "Het programma van Slimmernetwerk 

ging nog wel even door, en Serious Ambtenaar had 

voor ons zoveel meerwaarde gehad dat we het nóg wel 

een keer wilden organiseren. Maar na beraad vonden 

we het beter om het concept door te geven. Arre stelde 

voor een groepje te maken van mensen die al hadden 

meegedaan, en hen samen met de bedenkers te laten 

kijken wie de volgende partij zou worden. Zo creëer 

je een groeiend netwerk dat het idee steunt, en heb 

elk jaar een verse organiserende partij die weer iets 

nieuws kan toevoegen. Dat geeft de grootste kans dat 

het concept goed blijft. We droegen het stokje dus 

over."
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Zonder organisatie geen Serious Ambtenaar. 

Dit jaar was deze drukke maar dankbare taak 

voornamelijk in handen van de NVVB en BECIS. 

Hoe wordt Serious Ambtenaar door de organisatie 

ervaren? In dit interview spreken wij met Suzanne 

Hooijberg, manager sales bij BECIS.

Wat doet BECIS? 

"BECIS is dienstverlener op het gebied van organisatie 

van informatie. Ruim 100 ervaren professionals 

bieden advies en projectmanagement. Via het 

label Cobuzz leiden we young professionals op tot 

informatieadviseur of business analist. Daarnaast 

organiseren wij jaarlijks het vooruitstrevende 

evenement Infomania en bieden we opleidingen aan 

via ons eigen DIOR Academy."

Hoe is de samenwerking met Serious Ambtenaar 

tot stand gekomen?

"In de afgelopen edities hebben zo’n 10 trainees en 

adviseurs meegedaan aan de opdrachten. De reactie 

van onze collega’s was zo goed dat wij meer voor 

Serious Ambtenaar wilden betekenen. Tijdens de 

overdracht van de vierde naar de vijfde editie hebben 

wij nader kennisgemaakt met het concept. Die avond 

is de samenwerking met de NVVB tot stand gekomen! 

Wij hebben besloten om de vijfde editie samen te 

organiseren."

Wat spreekt jullie aan in het initiatief Serious 

Ambtenaar?

"Het is een heel mooi doel om je voor in te zetten. Onze 

organisatie geeft graag iets terug aan de maatschappij. 

Ieder jaar proberen wij met alle medewerkers van 

BECIS een steentje bij te dragen aan mooie doelen, zo 

liepen we afgelopen jaar bijvoorbeeld ook de Dam tot 

Damloop voor de stichting de Witte Bedjes. Serious 

Ambtenaar is een mooie kans om kennis te maken 

met een overheidsorganisatie, voor bijvoorbeeld 

trainees en re-integratie kandidaten. Zij kunnen 

kennis delen en een netwerk opbouwen. Daarnaast 

is het voor young professionals en adviseurs een 

mooie kans om een kijkje in de keuken bij een andere 

organisatie te nemen en om een bijdrage te leveren 

aan interessante vraagstukken. Wij zien dat creatieve 

en mooie ideeën ontstaan."

‘Wij zien dat creatieve en mooie ideeën ontstaan’
In gesprek met Suzanne Hooijberg van BECIS, een van de organisatoren 
van Serious Ambtenaar 5 
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Wat is het belang van de samenwerking met Serious 

Ambtenaar?

"Eigenlijk heb ik het al benoemd: een bijdrage leveren 

aan het goede doel, nieuwe contacten opdoen en 

kennis delen. Door het netwerk te vergroten en 

krachten te bundelen zorgen we voor een bredere 

kijk op vraagstukken die van toepassing zijn op ons 

vakgebied. De NVVB houdt zich bezig met allerlei 

ontwikkelingen in overheidsland. Digitaal werken is 

één van die thema’s, wat onze core business is, dus 

dat is een hele mooie combinatie. Veel zaken die 

spelen binnen de samenleving en de overheid komen 

terug in ons vakgebied. Zo leren we van elkaar."

Wat was jullie beste ervaring tijdens Serious 

Ambtenaar?

"Het was geweldig om met tien verschillende mensen 

uit verschillende organisaties, met verschillende 

functies en ervaringen zo’n mooi resultaat neer te 

zetten. Toen kwam dat moment dat wij bij het Glazen 

Huis in Limburg waren en de cheque overhandigden, 

dat was heel bijzonder en gezellig! Het is ook een 

zakelijk succes geweest. Door onze bijdrage is het 

thema informatiemanagement en dienstverlening 

toegevoegd. Dit bleek een succesvol thema: het heeft 

22 opdrachten opgeleverd. Dat voelt goed. Ik zou dan 

ook iedereen aanraden om mee te doen. Het is iets 

dat zorgt voor een netwerk, mooie samenwerkingen 

en je levert als organisatie een bijdrage aan de 

samenleving. Wij hebben ontzettend veel positieve 

reacties gekregen!" Suzanne Hooijberg, Serious Ambtenaar 5
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"Groots aangepakt, met slaande trom"
‘Een compleet bedrijf’ bouwde traineebedrijf DisGover voor de organisatie van 

Serious Ambtenaar 3 (2013). Zes weken de tijd was er om het voor elkaar te 

krijgen. Met tromgeroffel, inzet van alle trainees en een groot netwerk, werkte de 

organisatie toe naar een nieuw record: in vergelijking met 2012 een verdubbeling 

van de opbrengst voor Serious Request. Maar misschien nog belangrijker: ook als 

‘pilot voor een nieuwe overheid’ slaagde Serious Ambtenaar met vlag en wimpel. 

Sabine Gerrese (Foto: Katja Schade)
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"Op kerstavond bereikten we ons streefbedrag", 

zegt Sabine Gerrese, oprichter van DisGover en 

projectleider van Serious Ambtenaar 3. "Dat was een 

magisch moment. Niet zozeer vanwege dat bedrag, 

maar vooral omdat we onze visie bewaarheid zagen 

worden. Het was echt gelukt om samen iets voor de 

wereld te doen."

Wat eraan voorafging

Sabine Gerrese zag al snel dat Serious Ambtenaar 

een mooi opleidingsproject zou zijn voor de 

trainees van haar bedrijf. Projecten in kaart 

brengen, opdrachtgevers matchen, processen en 

procedures volgen, de hele campagne opzetten.  "Heel 

veel aspecten die bij de organisatie van Serious 

Ambtenaar komen kijken, kunnen ze inzetten bij 

hun latere carrière als ambtenaar. Het sloot aan bij 

alles waar we voor staan, onze visie, kennis delen, 

(maatschappelijk) ondernemen, transparantie. Het 

concept leek al helemaal te passen in een nieuwe 

manier van werken bij de overheid. Dat was voor mij 

de motivatie deze editie te organiseren."

Op weg naar één overheid

Een nieuwe manier van werken bij de overheid, over 

de grenzen van de eigen club heen: dat is waar Sabine 

met DisGover naar streeft. "Naar samenwerken met 

overheden, ongeacht of het lokale, provinciale of 

rijksoverheid is, en ongeacht functies. Maar net zo 

goed met bedrijven. Wij zijn op weg naar één overheid, 

of je nu werkt in Leeuwarden, Utrecht of Eindhoven. 

We zitten nu allemaal op eilandjes, samen bereik je 

veel meer"

Sausje

Die visie droegen ze uit, in alles. "Met Serious 

Ambtenaar konden we laten zien dat het kon werken, 

en hoe het voelde. Ambtenaren konden ervaren hoe het 

was om bij elkaar in de keuken te kijken, van elkaar 

te leren en samen de krachten te bundelen om bij te 

dragen aan een betere wereld. Een unieke kans en 

heel inspirerend. Dat sausje - Serious Ambtenaar als 

pilot voor een nieuwe overheid - was onze toevoeging 

aan het concept." 

Compleet bedrijf

Ze gingen aan de slag, met alle trainees en het 

complete netwerk. "We zijn meteen aan het ronselen 

gegaan, want we wilden het graag doen, maar niet 

alleen. In zes weken tijd hebben we een compleet 

bedrijf gebouwd: een netwerk opgezet van mensen 

binnen de overheid, en teams gevormd (marketing, 

sales, administratie, logistiek), teams met mensen 

van binnen en buiten, die allemaal vrijwillig en uit 

passie meededen. Niet omdat ze moesten, maar 

omdat ze wilden. De een deed het voor het goede 

doel, de ander om bij een andere organisatie binnen 

te kijken, of omdat hij het gewoon een mooi project 

vond. Niemand deed het voor het geld, voor macht of 

eigenbelang, dat hadden we gemeen. Iedereen deed 

mee vanuit intrinsieke motivatie. Dat maakte het zo 

mooi en de organisatie krachtig."
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Het werkte

Het werd een enorm succes. Sabine: "Niet alleen 

omdat het concept simpel is: "€5000, één opdracht, 

tien vrijwilligers. Ook door de inzet van het enorme 

netwerk en omdat we onze visie voortdurend 

uitdroegen. Om succes te hebben moet je gedreven 

worden door een sterke vraag: ‘waarom doen we dit?’ 

Daarbij pakten we het groots aan, maakten we veel 

herrie, en streefden we allemaal één doel na, dat 

was mooi. Op kerstavond beseften we dat wat we 

altijd in ons hoofd hadden gehad, ook echt werkte. 

Verschrikkelijk mooi!

Op weg naar één overheid

Ze hadden het streefbedrag gehaald, €300.000. 

Sabine: "Daar zit nog een verhaal aan vast. We 

hadden oorspronkelijk met elkaar afgesproken 

dat we gingen voor €200.000. Toen ik tijdens een 

feestelijke bijeenkomst op het podium stond om te 

gaan  vertellen dat wij Serious Ambtenaar gingen 

organiseren, was ik zo enthousiast dat ik er spontaan 

€100.000 bij deed. Ik versprak me, maar we zaten 

eraan vast!" 

Een koopje

Gesproken over geld. Een sterk punt van Serious 

Ambtenaar is dat het iedereen winst oplevert, zeker 

ook opdrachtgevers. Overheidsorganisaties leggen 

een echt vraagstuk neer bij Serious Ambtenaar. Zij 

geven daarvoor €5000 aan Serious Request. Hun winst: 

een frisse blik van buiten, een advies op maat, niet 

door een dure externe adviseur, maar door collega’s 

uit andere organisaties. Sabine: "Omgerekend betaalt 

een gemeente, ministerie of waterschap ongeveer

€30 per uur voor een adviesopdracht. Dat is eigenlijk 

een koopje."

Suffe ambtenaar verleden tijd

De vraagstukken die ter tafel komen, worden 

aangepakt door tien ambtenaren die er twee dagen 

van hun vrije tijd voor geven. Hun winst: zij leren 

tijdens hun opdracht anderen kennen, kijken mee 

in een andere organisatie en werken samen voor een 

goed doel. Sabine: "Een unieke kans om van elkaar 

te leren. Ik heb gezien hoe enthousiast ze waren, hoe 

hard ze werkten. Dat beeld van de suffe ambtenaar 

kunnen we nu voor eens en altijd opbergen."

Opdrachten

Een van de leukste opdrachten kwam volgens de 

organisatie van Haarlem, gaststad van Serious 

Request 2014. Zij dienden de vraag in: ‘Hoe organiseer 

je als gemeente het beste Serious Request?’ Meedoen 

aan een opdracht is enerverend en leuk, dat heeft 

Sabine ook zelf ervaren. Ze werkte met een groepje 

aan de vraag van een gemeente ‘ontwerp een 

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen’. 

"De mensen uit die groep zijn nog steeds mijn 

samenwerkingspartners. En de methode die we 

gebruikten om in twee dagen resultaat te halen, heb 

ik in mijn eigen bedrijf eigen gemaakt. Ik wil maar 

zeggen: ik heb er veel van geleerd en meegenomen!" 

"In mijn jaar werd Serious Ambtenaar groot. Het zal 

me bijblijven: ik vond de organisatie ervan het meest 

speciale wat ik in mijn leven gedaan heb."
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Wat doet YSE? 

"YSE helpt organisaties met het ontwikkelen van 

hun leiders van de toekomst middels uitdagende 

traineeships. Ons motto luidt: Developing future 

leaders. Onze opdrachtgevers hebben verschillende 

redenen waarom ze met ons samenwerken. De ene 

keer omdat ze de cultuur willen veranderen, de 

andere keer omdat ze specifieke kennis en ervaring 

nodig hebben op een project of functie. Vaak is er 

ook behoefte aan hernieuwde energie of wil men de 

organisatie verjongen omdat er binnen de komende 

jaren veel (oudere) medewerkers gaan uitstromen."

"Voorbeelden zijn het OverhYd management 

traineeship, het Informatie management traineeship 

en het Supply chain management traineeship. Zelf 

doorloop ik het OverhYd management traineeship 

en voer ik op dit moment een uitdagende opdracht 

uit bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO). Daarnaast was ik onderdeel van het kernteam 

van Serious Ambtenaar 5."

"YSE is ook onderdeel van Powered by Meaning: een 

samenwerkingsverband dat streeft naar betekenisvol 

ondernemen en dat inmiddels uit acht organisaties 

bestaat. Al deze organisaties geloven in het ‘Nieuwe 

Normaal’. Een wereld waarin de lange termijn 

gedachte en de circulaire economie de aandacht 

krijgen, waar samenwerking, de kracht van het 

collectief én gemeenschappelijke belangen voorop 

staan."

Hoe is de samenwerking met Serious Ambtenaar 

tot stand gekomen?

"Via het netwerk van YSE; we werden geattendeerd 

op Serious Ambtenaar en de verfrissende manier 

waarop het initiatief zich inzet voor Serious 

Request en tegelijkertijd het verschil maakt door 

maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dit sluit 

goed aan op de ambitie van Powered by Meaning."

Wat spreekt jullie aan in het initiatief Serious 

Ambtenaar?

"Het feit dat Serious Ambtenaar kennis samenbrengt 

en de gelegenheid creëert om in groepen met diverse 

samenstelling te werken aan maatschappelijke 

vraagstukken. Zo krijgen (publieke) organisaties 

vaak frisse nieuwe input op een vraagstuk en krijgen

‘Verbinden van mensen, kennis en publieke en 
private sector’
In gesprek met Suzanne Brands, OverhYd Management Young 
Professional bij YSE
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krijgen vrijwilligers onder meer de kans een kijkje 

te krijgen binnen de betreffende organisatie. Dit 

klinkt YSE ook bekend in de oren omdat we zelf onze 

YSE24 Business Game hebben; een vergelijkbaar 

initiatief waarbij Young Professionals vraagstukken 

van bedrijven proberen op te lossen binnen 24 

uur. Uiteraard zijn er ook verschillen, maar de 

gezamenlijke drive om organisaties te ‘verfrissen’ 

met nieuwe input, is iets wat heel herkenbaar is."

Daarnaast geloof ik in het verbinden. Het verbinden 

van mensen, kennis maar ook het verbinden van de 

publieke met de private sector. Serious Ambtenaar 

is het perfecte voorbeeld van het zoeken naar een 

optimale verbinding.

Wat is het belang van de samenwerking met Serious 

Ambtenaar?

"Het brengt mij als Young Professional binnen de 

publieke sector de gelegenheid om veel verschillende 

overheidsorganisaties te leren kennen. Zo heb ik 

bijvoorbeeld veel intakegesprekken gevoerd om met 

opdrachtgevers onder meer af te stemmen wat de 

opdrachtomschrijving is en wat de bijbehorende 

verwachtingen zijn. Tijdens zo’n bezoek proef je sfeer 

bij een organisatie en krijg je een duidelijk beeld bij 

de vraagstukken die er spelen binnen de overheid. 

Aangezien ik over een jaar uit het traineeship stroom, 

is deelname aan Serious Ambtenaar voor mij ook een 

goede manier om te ontdekken welke kansen er voor 

mij liggen binnen de publieke sector."

Wat was jullie beste ervaring tijdens Serious 

Ambtenaar?

"Er zijn een aantal mooie ervaringen: allereerst vond 

ik het fantastisch om met een groep gemotiveerde 

mensen organisaties te vinden en te enthousiasmeren 

om mee te doen aan dit initiatief. Vervolgens konden 

we als groep de cheque uitreiken aan de mensen van 

3FM Serious Request; de blikken in hun ogen en van de 

Rode Kruis medewerkers vergeet ik nooit meer. Verder 

vond ik het ook erg waardevol om heel uiteenlopende 

overheidsorganisaties te leren kennen; zo kreeg 

ik tijdens een intakegesprek voor de WitchWorld 

opdracht van gemeente Almere een rondleiding door 

het betreffende themapark in ontwikkeling. Ze lieten 

me zien hoe ze stapje voor stapje verder komen met 

het realiseren van het park en hoe ze (grafische) 

studenten de kans geven ervaring op te doen middels 

stage- en werkervaringsplekken. Waanzinnig 

interessant. Tot slot wil ik de positieve en energieke 

sfeer tijdens de uitvoeringsdagen benadrukken; ik 

ben bij diverse groepen wezen kijken en overal was 

een team van betrokken mensen aan de slag. Precies 

zoals wij dat ook deden als kernteam van Serious 

Ambtenaar en zoals YSE mij de kans geeft om binnen 

mijn traineeship te werken."
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"Samen met de stad"
Heel Schiedam was in de weer 

rond kerst 2014. De vierde editie 

van Serious Ambtenaar had een 

beweging in gang gezet die z’n 

weerga niet kende. Nog niet eerder 

waren er zoveel opdrachten, zoveel 

vrijwilligers en zoveel particuliere 

initiatieven om het goede doel te 

steunen. De stad liet vol overtuiging 

zien dat zij als samenleving in 

staat was iets groots voor elkaar te 

krijgen.
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"Het was alsof er een vlam ontstak", zegt Arzu Catakli, 

projectleider van Serious Ambtenaar 4. "Er leek een 

wave door Nederland te gaan" zegt Jan van Ginkel, 

toen gemeentesecretaris en opdrachtgever. Zij zijn 

het roerend met elkaar eens. Ze hebben iets unieks 

meegemaakt in 2014. Arzu: "Ik was verrast en gelukkig 

dat zóveel mensen hebben willen bijdragen. Bevlogen 

mensen, die stonden voor het goede doel en die 

samenwerking en kennis delen belangrijk vonden. 

Voor mij werd duidelijk: als je samenwerking zoekt 

vanuit dezelfde waarden, dan komt er eindeloos veel 

creativiteit vrij."

Wat drijft een ambtenaar?

Ze had zelf in 2013 meegedaan aan Serious Ambtenaar 

en was opgetogen. Arzu: "In Schiedam waren we 

toen erg bezig met creativiteit en ontwikkeling 

in de organisatie. Het zou voor de stad zo’n mooi 

leerproces kunnen zijn om Serious Ambtenaar te 

organiseren." Jan van Ginkel: "Haar enthousiasme 

werkte aanstekelijk, we besloten onze schouders 

eronder te zetten. Dit sloot zo aan op de reden waarom 

wij eigenlijk ambtenaar zijn geworden. Want wat 

drijft een ambtenaar? Hij of zij wil iets doen voor de 

samenleving, dienstbaar zijn aan die samenleving. 

Wat is er dan mooier dan dat je mag bijdragen aan 

een internationaal goed doel? Nog een reden om dit 

aan te pakken was te laten zien hoeveel moois wij 

als stad Schiedam in huis hadden. En om aan elkaar 

te laten zien dat we samen in staat waren om dit te 

organiseren, en om veel geld bij elkaar te krijgen voor 

een goed doel."

Film

Jan van Ginkel denkt terug aan de startbijeenkomst. 

"Het Rode Kruis liet een film zien, waarin we 

geconfronteerd werden met hoe hoog de nood in de 

wereld is. Het kwam zo dichtbij dat we nog twintig 

keer meer gemotiveerd werden dan we al waren. 

Het was niet een projéct dat we organiseerden, 

maar we droegen bij aan het leven van mensen. Het 

spreekwoord ‘als je één mens redt, red je de hele 

wereld’, was mijn diepste motivatie."

Samen als samenleving

‘Schiedam’ werd de tot dan toe succesvolste 

aflevering van Serious Ambtenaar, €755.000 stond er 

op de cheque die Arzu en haar team naar het Glazen 

Huis brachten in december. Arzu: "Dat het zo’n succes 

kon worden hebben we aan heel veel mensen te 

danken, aan het team, aan het netwerk, aan de stad 

Schiedam. Maar ook aan de achterliggende gedachte 

die ons dreef: ‘samen als samenleving’, met elkaar, 

niet alleen met ambtenaren, ook met mensen en 

organisaties in de stad."

Persoonlijke interesses

Arzu: "Toen we ons team gingen samenstellen en 

vrijwilligers werven zeiden we niet ‘dit hebben we 

nodig, wie biedt?’ We hebben uitdrukkelijk een beroep 

gedaan op persoonlijke interesses. En zo konden we 

een team samenstellen met mensen van verschillende 

leeftijden, met verschillende achtergronden en 

diverse talenten. Maar we vormden een geweldige 

eenheid, omdat we hetzelfde enthousiasme deelden."
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Wandeling rond kerst

Een gemeente die Serious Ambtenaar organiseerde, 

dat was nieuw. Arzu: "Het gaf ons de kans te laten zien 

dat een gemeente helemaal niet zo bureaucratisch 

is als iedereen denkt. Dat we, zoals Jan ook zei, als 

samenleving buiten de gemeentelijke kaders een 

goed doel konden steunen; we droegen bij aan de 

wereld, en dat samen, als gemeenschap. Zo maakten 

we het ook bekend. Daardoor ontstonden allerlei 

initiatieven. ‘Buurtvrouw’ Miranda Pol, iemand 

die zich inzet voor maatschappelijke initiatieven, 

organiseerde bijvoorbeeld tegen kerst een wandeling 

van veertig dagen om zo bij te dragen aan dit goede 

doel. Maar ook om mensen uit de wijk bij elkaar te 

brengen, die tegelijk bezig waren met hun gezondheid 

door te wandelen. Zo waren er dertig acties, die 

samen nog eens €20.000 opbrachten. Dát is ‘samen 

als samenleving’. Ik vind het unieke aan deze editie 

dat we het met de stad hebben gedaan, en daar ben ik 

ongelofelijk trots op!"

Jan van Ginkel haakt in: "Ik geloof in de energie van 

mensen. Als je mensen bij elkaar brengt rond een 

maatschappelijke opdracht, gaat er vanzelf energie 

stromen. Zoveel energie dat je mooie dingen voor 

elkaar krijgt. En dat is gelukt! Prachtig om dat te laten 

zien en mee te maken."

Hulp vragen

De diversiteit van het netwerk, de samenwerking 

binnen dat netwerk, de gedeelde bevlogenheid, het 

met elkaar doen als samenleving, benutten van 

talenten, Arzu Catakli is ervan overtuigd dat dit 

factoren zijn geweest die Serious Ambtenaar 4 tot een

succes maakten. "Maar ik denk ook dat het belangrijk 

geweest is dat we de kennis en ervaring hebben 

gebruikt die voorhanden waren. Als je je vrij voelt om 

hulp te vragen komt die naar je toe, dat is wel duidelijk 

geworden. Zeker als het om een goed doel gaat.

Min of meer ongeorganiseerd

Jan van Ginkel gelooft dat het succes van Schiedam 

ook te danken is aan de manier van organiseren. "Het 

hele proces is min of meer ongeorganiseerd tot stand 

gekomen. Er was geen plan van aanpak, er waren geen 

draaiboeken: we keken wat goed was om te doen, en 

wie we daarvoor konden benaderen. Uitgangspunt 

was steeds de talenten van mensen te gebruiken. 

Dat lijkt aan de buitenkant chaotisch, maar door te 

sturen op talent en ‘ruimte geven’ zit er wel degelijk 

ordening in. Het is een andere manier van denken, die 

mij erg aanspreekt!"

Luchtvervuiling

151 opdrachten werden aangemeld, tot op het laatste 

moment kwam er geld bij. Arzu herinnert zich één 

opdracht nog goed. "De vraag was hoe je mensen 

bewust kunt maken van luchtvervuiling, en wat 

je eraan zou kunnen doen. Het mooie was dat er 

vrijwilligers uit allerlei disciplines aan werkten, die 

ook nog met concrete oplossingen aankwamen. 

Meetinstrumenten op scholen plaatsen bijvoorbeeld, 

kinderen die instrumenten mee naar huis geven 

zodat ze er thuis over konden praten, stimuleren om 

te fietsen of te lopen. Het is uiteindelijk opgenomen in 

het educatieprogramma van het primair onderwijs in 

Schiedam. Een prachtresultaat!"
25
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68 begeleide opdrachten door 110 Ynnovators. Dat 

is het resultaat van drie jaar samenwerking tussen 

Ynnovate en Serious Ambtenaar.  Ynnovate vraagt 

Ynnovators - overheidsmedewerkers die getraind 

zijn in het begeleiden van innovatiesessies – om 

opdrachten en dus teams van Serious Ambtenaar 

te begeleiden tot een vernieuwend resultaat.  

Wat doet Ynnovate? 

"Onder het motto "Let’s challenge government" 

zet Ynnovate zich samen met het netwerk van 

Ynnovators actief in voor de realisatie van een 

innovatieve overheid. Dit doen we door het inzetten 

van vernieuwende manieren van (samen)werken. 

Meer dan 650 Ynnovators zijn inmiddels opgeleid 

tot innovatieprocesbegeleider. Zij begeleiden 

innovatieprocessen binnen de eigen organisatie  en 

worden daarbij ondersteund door Ynnovate en het 

netwerk van de Ynnovators"

Hoe is de samenwerking met Serious Ambtenaar 

tot stand gekomen?

"In 2013 is de samenwerking met Serious Ambtenaar 

tot stand gekomen. We wisten dat veel Ynnovators

zich opgaven als deelnemer en zagen direct de 

meerwaarde van het inzetten van Ynnovators als 

procesbegeleider in plaats van deelnemer. Dat 

betekende niet alleen toegevoegde waarde voor het 

team én de opdrachtgever, maar gaf ook Ynnovators 

de ruimte om meer ervaring op te doen in hun rol als 

innovatieprocesbegeleider."

Wat spreekt jullie aan in het initiatief Serious 

Ambtenaar?

"Serious Ambtenaar sluit in alle aspecten goed uit 

aan bij Ynnovate. In 2012 begon Serious Ambtenaar 

met het thema  "Maak het Verschil" met de overheid 

als doelgroep. Dit sluit erg aan op ons thema Let’s 

Challenge Government. In het verlengde hiervan zijn 

onze methodieken erg resultaatgericht. En dat past 

weer ontzettend goed bij doelstelling van Serious 

Ambtenaar én bij de behoefte van de opdrachtgevers.  

En laten we vooral het belangrijkste niet vergeten; 

dat de opbrengst naar het goede doel gaat, maakt dit 

initiatief extra speciaal."

‘Let’s Challenge government!!’
In gesprek met Inge van Dijk, Innovatie Booster Ynnovate
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Wat was jullie beste ervaring tijdens Serious 

Ambtenaar?

"Dat is de trots die we ieder jaar weer voelen als we 

de vele tweets en berichten van onze Ynnovators 

zien die sessies aan het begeleiden zijn. We worden 

enthousiast en vrolijk van de verhalen die we keer op 

keer na afloop van hen horen en van het feit dat de 

opdrachtgevers voor wie zij een opdracht begeleid 

hebben tevreden zijn. Dat maakt Serious Ambtenaar 

voor ons weer iedere keer een feestje!"

Ynnovate tijdens de Serious Ambtenaar edities



"Eénmaal meegedaan, 
dan blijf je meedoen"
Niet alleen ambtenaren meldden 

zich aan voor Serious Ambtenaar 

5 (2015). Ook studenten, en ook 

organisaties en bedrijven uit andere 

sectoren dan de overheid deden 

mee. Dat was nieuw. Dit jaar trok 

de Nederlandse Vereniging voor 

Burgerzaken (NVVB) de kar, met 

hulp van BECIS en YSE. Zij richtten 

zich op meer samenwerking tussen 

de publieke en private sector en 

maatschappelijke organisaties. 

Verder stond het concept weer als 

een huis. Opdrachtgevers legden 

allerlei vraagstukken en problemen 

op tafel tegen €5000 per opdracht, 

vrijwilligers meldden zich in groten 

getale aan om die op te lossen, en 

de opbrengst ging naar Serious 

Request. Serious Ambtenaar is een 

brand geworden. 
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Het gaat natuurlijk allemaal om het goede doel 

bij Serious Ambtenaar. "Maar bij ons ook sterk om 

de visie erachter" benadrukt Lisa van der Heijden, 

projectleider van editie vijf. "Wij staken in op 

‘mobiliteit’, bij de promotie, bij de werving en bij het 

samenstellen van de teams. We trokken vanaf het 

begin mogelijke vrijwilligers aan met de vraag: Vind 

je het leuk om eens buiten je eigen organisatie of 

gemeente te kijken? Heb je bij je eigen gemeente iets 

opgelost, en kun je met die oplossing misschien een 

andere helpen die nog niet zover is? Heb je dus een 

bepaalde expertise, of interesse, doe dan mee aan een 

opdracht die je aantrekt. De ‘buitenwereld’ lonkt en 

kan je goed gebruiken, was de boodschap."

Mobiliteit, kwaliteit, verbinding

Lisa:  "We stelden de teams vrijwilligers ook samen 

op basis van ervaring en belangstelling. Zo krijg 

je een gemotiveerd en kwalitatief goed groepje 

voor de opdrachten, overigens echt problemen en 

vraagstukken waar de opdrachtgever iets mee wilde. 

Daarop hadden we ze beoordeeld, we bewaakten de 

kwaliteit." Bij deze editie van Serious Ambtenaar 

ging het dus om mobiliteit, kwaliteit en verbinding.  

Arthur Dallau, directeur van de NVVB, bij de aftrap: 

"Wij willen kwaliteit bevorderen en stimuleren, en een 

maatschappelijke beweging activeren die gebaseerd 

is op talent en netwerk."

Een andere generatie

Dat talent werd ook gezocht in een bredere context 

dan eerdere jaren het geval was. Lisa: "Onder de naam

Serious Student hebben we – samen met 

universiteiten en opleidingen - actief geworven onder 

studenten. Studenten hebben zoveel potentieel, dat 

moet je inzetten als het kan! Jonge mensen, een 

andere generatie, kunnen iets verfrissend toevoegen 

met hun specifieke kennis, mening en visie. En voor 

henzelf is het interessant om eens in een andere dan 

de studentenwereld rond te kijken. Het sloeg echt 

aan! Er hebben zich meer studenten aangemeld dan 

we gedacht hadden."

Serious Society

Behalve Serious Student, was ook Serious Society 

een nieuw concept in deze editie. Lisa: "We riepen ook 

bedrijven en organisaties uit andere sectoren dan de 

overheid op om mee te doen. Het gaat hier tenslotte 

om maatschappelijke vraagstukken, die een veel 

breder spectrum beslaan dan alleen de overheid. En 

ook dat liep behoorlijk goed, al komen de meeste 

opdrachtgevers toch nog vooral uit de publieke 

sector."

Al voor het zoveelste jaar

De organisatie van Serious Ambtenaar 5 was blij met 

de vele opdrachten die binnenkwamen. Het waren 

er 95 en eind december kon dus een cheque van  

€450.000 worden afgegeven bij Het Glazen Huis in 

Heerlen. Welke thema’s waren populair? Lisa: "Er was 

niet een rode draad, maar ‘innovatie’ was gewild, zowel 

bij opdrachtgevers als vrijwilligers, en ‘mobiliteit’. Ik 

heb allerlei leuke vraagstukken voorbij zien
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komen, voor studenten, maar ook voor professionals 

die al lang in het vak zitten." Veel opdrachtgevers 

doen al voor het zoveelste jaar mee. Lisa: "Ik denk dat 

ze het aantrekkelijk vinden om hun probleem, dat 

soms al lang ligt, door een groepje vrijwilligers met 

kennis en expertise te laten behandelen. Dat gebeurt 

op een deskundige en integere manier, met een 

procesbegeleider, ze hebben er echt iets aan. Ze willen 

een frisse blik, of zijn nieuwsgierig naar inzichten 

over iets nieuws wat ze willen aanpakken."

Belastingdienst

Lisa pikt een er paar opdrachten uit die haar zijn 

opgevallen. "De Belastingdienst diende de vraag in 

hoe ze de kennis van jonge, nieuwe medewerkers 

direct naar het niveau van het bestuur zou kunnen 

brengen. Deze medewerkers worden wel gehoord, 

maar die mening blijft hangen en wordt in eerste 

instantie niet gebruikt. Dus: hoe kunnen we de stem 

van jonge, nieuwe mensen als standaard inbedden in 

de overlegstructuur van het bestuur."

Thuiswerken

Een andere opdracht: een gemeente zoekt naar een 

vorm/middel om thuiswerken bespreekbaar te 

maken. En niet alleen voor zichzelf. Als de uitkomst 

goed bruikbaar is, zullen ook andere gemeentes 

profiteren. "Best een moeilijk onderwerp, want 

thuiswerken wordt steeds normaler, maar er zijn 

eigenlijk geen eenduidige richtlijnen voor. Het mooie 

van deze opdracht is dat hij werd gebaseerd op een 

maatschappelijke beweging die gaande is."

Uit de auto, op de fiets

En ten slotte een opdracht van een grote gemeente, 

een drukke stad, waar mensen eerder kiezen voor 

de auto, dan de fiets.  "Daardoor staan er files en 

ontstaan regelmatig opstoppingen. Opdracht: hoe 

kunnen we van deze autostad een fietsstad maken? 

Met als start een rondje fietsen langs alle knelpunten. 

Daar wil je toch graag aan meedoen?"

Blíjven meedoen

Het enthousiasme dat het organiseren van Serious 

Ambtenaar opriep, zal Lisa bijblijven. Om te beginnen 

bij haar team.  "Ik ben ongelofelijk trots op mijn team. 

We hebben het samen voor elkaar gekregen, iedereen 

heeft zich volledig ingezet. Dat geldt ook voor de 

opdrachtgevers, ambassadeurs, de vrijwilligers. Het is 

zo’n succes geworden omdat iedereen erbij wint. Elke 

cent gaat naar het goede doel, maar de deelnemers 

krijgen er zelf ook iets voor terug. En we hebben nu 

zelf ook ervaren: als je eenmaal mee hebt gedaan, dan 

wil je blíjven meedoen. Je leert veel andere mensen 

kennen, deelnemers houden vaak nog contact met 

elkaar, werken soms samen, sluiten contracten; 

sommigen houden er zelfs een nieuwe baan aan over. 

Je ervaart dat verder kijken dan je eigen organisatie 

veel oplevert. Dit is netwerken in de mooiste vorm!" 
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Serious Ambtenaar 5 bedankt:
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Colofon Jubileumboek Serious Ambtenaar

Aan het jubileumboek hebben meegeholpen:

Arthur Dallau, Carla van den Bergen, Katja Schade, Lisa van der Heijden, Merlin Niesten, Tom Rijsdijk.

Bedankt!



De NVVB kijkt als organisator van Serious Ambtenaar 5 terug op een bijzondere editie, 
de jubileumeditie. Voor het eerst bestond het kernteam uit mensen vanuit verschillende 
organisaties en werden de thema’s Serious Society en Serious Student geintroduceerd. 
Met gepaste trots kijken wij terug op het moment bij het Glazen Huis in Heerlen en 
hoe ‘onze’ mensen, onder aanvoering van Lisa van der Heijden,  de cheque van 450.000 
euro, wat uiteindelijk nog opliep naar een bedrag van 485.00 euro, overhandigde aan 
3FM Serious Request. Een absoluut hoogtepunt voor onze vereniging, het kernteam, de 
ambassadeurs, de opdrachtgevers, de vrijwilligers en de sponsoren. 

Omdat wij ons beseffen dat meerdere organisaties de laatste vijf jaar een dergelijk 
WOW-gevoel hebben gehad wilden wij de kans niet aan ons voorbij laten gaan om 
terug te blikken op vijf jaar Serious Ambtenaar. Het jubileumboek wordt je dan ook 
aangeboden door de NVVB. 

We kijken samen terug op geweldige momenten en beseffen dat wij al jaren lang 
onze ondersteuning bieden aan de mensen die het het hardst nodig hebben. Samen 
hebben wij onvergetelijke herinneringen gecreeerd, impact gemaakt en is de 
mobiliteitsbeweging binnen de Nederlandse overheid gestimuleerd. Bedankt voor jullie 
tijd, inzet, creativiteit en absolute wil om het verschil te maken! Let’s stay Serious!

Bijzondere dank gaat uit naar het kernteam van SA5!

V.l.n.r. Tom Rijsdijk (NVVB), Michiel Besamusca 
(BECIS), Arthur Dallau (NVVB), Alef Dekker 
(SA-ambassadeur), Joanne Buning (Rode kruis), Jan 
Bellemakers (SA-ambassadeur), Lisa van der Heijden 
(NVVB), Tom ter Veen (BECIS), Giulietta Marani 
(Kernteamlid), Wouter Onderwater (BECIS), Nadira 
El-Aji (SA-ambassadeur), Suzanne Hooijberg (BECIS), 
Sanne Giesen (Kernteamlid), Suzanne Brands (Yse), 
Jana Gehlen (BECIS). 

© Tom Rijsdijk 

:

Simon Rijsdijk

Voorzitter NVVB

Arthur Dallau

Directeur NVVB




