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‘Ik geloof in politiek’
Interview met Ank Bijleveld

d o o r :  v i n c e n t  v a n  s t i p d o n k

Ons gesprek vindt plaats in haar huis in het 
Overijsselse Goor aan haar lange smalle eettafel 
van ontwerper Piet Hein Eek. Ank Bijleveld heeft 
de oorspronkelijk ongelakte tafel toch maar laten
 lakken. Het mag wel mooi zijn, maar ‘het moet 
ook praktisch blijven. Nou, steek van wal!’ 

Ank Bijleveld-Schouten (1962) heeft alle Nederlandse bestuurslagen doorlopen. 
Sinds twee jaar is zij Commissaris van de Koningin (CdK) in Overijssel. Eerder was 
ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet 
Balkenende IV, burgemeester van Hof van Twente, Tweede Kamerlid en gemeente-
raadslid in Enschede. Ook vervult en vervulde ze diverse partijfuncties binnen het 
CDA. Zo is ze nu voorzitter van de bestuurdersvereniging en was ze onder veel 
meer voorzitter van de commissie die de verkiezingslijst voor de Kamerverkiezin-
gen opstelde. Ze wordt alom geprezen als een mensenmens, zonder poespas. Ze 
praat gemakkelijk en open, al spreekt ze veel in bestuurlijke termen. 

Even wennen aan elkaar

In haar nieuwjaarstoespraakspeech van 2012 voor de medewerkers van de provincie 
zei Ank Bijleveld op twee momenten dat het nieuwe collegebestuur met nieuwe 
CdK voor velen even wennen was. ‘Ik was er precies een jaar, want ik ben geïnstal-
leerd op 1 januari 2011. Bij mijn aantreden heb ik aangegeven hoe ik wil dat we met 
elkaar omgaan en vervolgens ben ik zelf langs alle afdelingen gegaan om te zien 
welke mensen het werk doen en hoe zij met elkaar omgaan. Ik merkte toen dat 
mensen moesten wennen aan die vorm van kennismaken.’ 

‘Je moet je medewerkers toch een beetje kennen?’

Onder redactie van drs. V.P. van Stipdonk

BW 0512 binnenwerk   5BW 0512 binnenwerk   5 26-09-12   07:2126-09-12   07:21



•• 6 ••

Bestuurswetenschappen •• > 5 •• 2012

interview :  ‘ i k  g e l o o f  i n  p o l i t i e k ’

Dezelfde ervaring had ze als staatssecretaris. ‘In de eerste week op het ministerie 
kreeg ik van de directeuren de overdrachtsdossiers en toen zei ik: prima en nu wil 
ik even zien welke mensen dat zijn. Ik ging rondwandelen en met ze spreken. De 
medewerkers vonden dat heel leuk. Het was de eerste keer dat een bestuurder 
kwam kijken, dat is toch raar? Je moet je medewerkers toch een beetje kennen?’
 
‘Dat heb ik benoemd in de nieuwjaarstoespraak. En dat het even wennen was, want 
ik spreek mensen veel directer aan dan ze gewend waren. Ik ben een commissaris 
die af en toe in de kantine eet. Ik ben heel anders dan mijn voorganger. Geert Jan-
sen was wat formeler. Een ander type mens met een andere levenshouding, al heb-
ben we veel vergelijkbare opvattingen.’

De kracht van vrouwen 

Ank Bijleveld spreekt veel en graag over hoe mensen zich tot elkaar (moeten) ver-
houden. ‘Ik heb de staatkundige hervorming van de Nederlandse-Antillen gedaan, 
het grootste project dat Balkenende IV heeft afgerond. Ik was leider van de Neder-
landse delegatie. Hoogleraar Gert Oostindie analyseerde in zijn boek “Gedeeld 
Koninkrijk” de stijl van de betrokkenen en concludeerde dat het proces vooral tot 
een goed einde is gekomen doordat er zoveel vrouwen aan werkten. Die kunnen 
soms makkelijker dan mannen over hun eigen persoonlijkheid heen stappen. Dat 
speelde zeker in de eindfase een rol. Het was mij al opgevallen dat op de Caribische 
eilanden veel meer vrouwen actief zijn in het openbaar bestuur dan in Nederland. 
Vrouwen hebben een heel nadrukkelijke rol in die machosamenleving.’

Wat is dan uw rol in zo’n project?
‘Ik heb vooraf duidelijke doelen en mijlpalen gedefinieerd. Vervolgens ben ik strak 
op de inhoud, zoals in dit geval goede rechtshandhaving en goed financieel beheer 
en toezicht. Maar als bestuurskundige weet ik dat de weg er naar toe ook belangrijk 
is. Dus ik was hard op de inhoud en zachter op het proces. Dat laatste houdt in dat 
ik soms een zijstap neem of bijbuig, maar ook dat we af een toe een borrel drinken 
of samen gaan eten. Vrouwen kunnen makkelijker bijbuigen.’

‘Met minder ego zou het Nederlands elftal 
misschien ook minder dramatisch zijn geëindigd bij het EK’ 
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In het vorige interview in deze reeks zei Ombudsman Alex Brenninkmeijer vrijwel hetzelfde.1 Hij 
verkoos de feminiene aspecten van mensen – meer bemiddelend en verbindend – boven de masculiene 
aspecten van vechten en forceren. Voor de overheid, maar ook voor zijn eigen organisatie. Hij had 
bewust heel veel vrouwen aangenomen.
‘Oh wat grappig! Nou, ik denk wel dat het voor het Antillenproject heel belangrijk 
was. Minder ego, dat helpt. Met minder ego zou het Nederlands elftal misschien 
ook minder dramatisch zijn geëindigd bij het EK. Er is trouwens een prachtige film 
gemaakt over het succes van het Nederlandse dameshockeyteam op het WK 2006. 
“Goud” heet die film, die in feite gaat over samenwerken en leiderschap. De dames 
wisten allemaal wat het doel was, gingen daarvoor, durfden elkaar daar ook op aan 
te spreken en werden wereldkampioen.’ 

Zulke lessen past ze graag toe in haar eigen werk. ‘Ik ben voorzitter van het college 
van Gedeputeerde Staten. We hebben nadrukkelijk afgesproken dat we collegiaal 
willen besturen. Dat past ook bij mij. Ik wil er als voorzitter een team van maken. 
Ik zorg dat mensen elkaar kunnen aanspreken. En ik kijk wat de sterke punten zijn 
van mensen, waar kun je ze wel of niet op in zetten. Er staan allerlei instrumenten 
tot je beschikking - denk aan de agenderingsbevoegdheid, de bevoegdheid te rap-
porteren over de kwaliteit van bestuur, integriteit et cetera- maar in essentie komt 
het als voorzitter aan op gezag.’

Niet uitwaaieren

Hebt u zichzelf doelen gesteld als CdK?
‘Ik heb mijzelf als CdK geen expliciete doelen gesteld. Het is een belangrijke taak 
van zowel CdK’s als burgemeesters om te kijken naar strategisch vermogen van je 
college. Ik richt mij vooral op het fatsoenlijk laten functioneren van het college en 
staten. De meerwaarde van de provincie ligt in het bovenlokale, de regie op de 
ruimte en de regionaal-economische ontwikkelingstaak. Ik bewaak dat we ons 
goed richten op die kerntaken en niet uitwaaieren. Het is heel belangrijk voor bur-
gers dat ze weten wie waarop aanspreekbaar is.’ 

‘Vanuit Zwolle kan ik niet zeggen wat het 
sociale beleid in Deventer moet zijn’
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‘Ik bewaak bijvoorbeeld dat we ons niet bemoeien met het sociale domein. Dat 
moet je lokaal invullen. Vanuit Zwolle kan ik niet zeggen wat het sociale beleid of 
welzijnsbeleid in Deventer moet zijn. Dat weten we niet. Dat moet de gemeente 
doen, die is dichtbij. Als je iets decentraliseert moet je het ook echt loslaten. Dat 
probeerde ik als staatssecretaris en is nu nog steeds mijn boodschap richting rijk. 
Als het rijk de Wmo decentraliseert moet het rijk vertrouwen tonen in die auto-
nome lokale bestuurslaag en het niet al bij voorbaat dichtregelen.’ 

Burger als eigenaar van het bestuur

In uw jaarverslag 2011 schreef u dat de burger weer eigenaar in plaats van consument van de overheid 
moet worden. Een ietwat boude uitspraak. Ik ken genoeg mensen die zeggen: je wordt ervoor betaald 
dus doe als bestuurder je werk. 
‘Ik moet me als inwoner van deze gemeente ook een beetje eigenaar voelen van wat 
er hier gebeurt. Ik snap best dat niet iedereen dat wil. Er zijn altijd mensen die niet 
mee willen doen, als het maar goed geregeld wordt.’

Ik woon in Zuid-Holland. Moet ik mij eigenaar gaan voelen van het provinciebestuur aldaar? 
‘Of van je gemeente. Die mensen werken allemaal voor u, of voor jou. Het is jóuw 
gemeenschap waarvoor en waarin dat gebeurt. Dat is eigenlijk wat we daarmee wil-
len zeggen. Als bestuurders meer luisteren in plaats van eigen plannen maken, 
kunnen burgers zich eigenaar gaan voelen, medeverantwoordelijk voelen. Je ziet 
dat burgers dat ook willen, willen meedenken.’ 

‘De gemeente Losser had net geld voor één veldje kunstgras. Toen is een aantal 
voetbalclubs bij elkaar gekomen en hebben zij samen met dat geld en veel zelf-
werkzaamheid een veel groter sportcomplex gemaakt. Dat is denk ik wat ik bedoel. 
Dan voelen mensen zich eigenaar van hun eigen gemeenschap.’

Gaat dat terug naar soevereiniteit in eigen kring?
‘Ja, een beetje wel. {lachend} Dat is natuurlijk mijn achtergrond. Wij zijn natuurlijk 
het bestuur voor het geheel, maar daar gaat het wel op terug.’ 

‘Burgers vertrouwen een bestuurder pas echt 
als de bestuurder de burgers ook vertrouwt’ 
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Vraagt dat een ander type politicus? 
‘Het is belangrijk dat een bestuurder aanraakbaar en aanspreekbaar is. Burgers ver-
trouwen een bestuurder pas echt als de bestuurder de burgers ook vertrouwt. Dat 
vergt loslaten, maar vooraf wel duidelijke kaders stellen.’

Burgerforum Kiesstelsel bij voorbaat mislukt

Als voorbeeld noemt ze het Burgerforum Kiesstelsel, een groep van 140 willekeurig 
geselecteerde Nederlanders die gezamenlijk onder leiding van Jacobine Geel een 
jaar lang nadachten en discussieerden en uiteindelijk gezamenlijk in 2006 advies 
uitbrachten voor een nieuw Kiesstelsel. Een advies dat de kamer direct naast zich 
neerlegde.2

‘Ik kreeg dat advies als staatssecretaris van het vorige kabinet overgedragen. De uit-
komst was helemaal niet zo gek, maar niemand wilde er wat mee. Dat was eigenlijk 
al bij voorbaat zo. Het had nooit moeten worden opgestart, want er was geen 
bereidheid om er echt wat mee te doen. De kamer was dat achteraf ook met mij 
eens en dat heb ik ook tegen de betrokken mensen gezegd. De methode – heel ver-
schillende mensen bijeen brengen – geeft wel een “boost” aan het denken.’
 
De methode gebruikt ze nu zelf ook. Samen met andere overheden, instellingen, 
ondernemers en burgers start de provincie met het project Overijssel 20xx een 
zoektocht naar de trends in samenleving en naar de betekenis daarvan voor het 
bestuur van de toekomst. ‘Ook dan moet je goed kijken naar de vorm. Hoe appel-
leer je aan burgers?’

 
Geen marketing

Geert Wilders appelleert direct aan burgers. Hij heeft ook veel aandacht voor de vorm en weet zijn 
boodschap over te brengen, is dat een goed voorbeeld? 
‘Die doet iets anders. Of beter gezegd: wat wij doen in Overijssel is volstrekt anders 
dan wat Geert Wilders doet. We laten mensen met elkaar praten over hoe zij met 
elkaar een beter resultaat kunnen bereiken. Geert heeft een idee, vertaalt dat in een 
beeld dat lekker bekt en gooit dat over de schutting. Op zich kun je wel bewonde-
ring hebben voor wat hij doet. Ik heb hem natuurlijk ook nog aan de formatietafel 
meegemaakt, al mag ik daar niets over zeggen. Geert is sterk in het vertalen van 
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inhoud naar beelden. Dat is iets heel anders, dat is marketing. Wat ik zeg is dat je 
anders moet besturen. Het gaat mij niet om de marketing.’

‘Nieuwe beelden bij oude woorden’

Recent zei u in uw functie van voorzitter van de CDA-bestuurdersvereniging dat het CDA “het eigen 
verhaal beter moet vertellen”. Is dat geen marketing?
‘Nee, dat is aangeven wat je doet. De CDA-ers zijn gewoon goed bezig maar vertel-
len niet dat ze goed bezig zijn. En ze moeten ook uitleggen waarom ze doen wat ze 
doen. Dat is inhoudsvoller dan marketing, meer dan beeldvorming.’

Dezelfde Jacobine Geel als van het Burgerforum is vorig jaar gevraagd de CDA-uit-
gangspunten te hertalen.3 Dat was bedoeld om letterlijk nieuwe beelden te zoeken. 
‘Nieuwe beelden bij oude woorden, daar ging het om. Jacobine heeft trouwens 
deels mijn woorden hertaald, want ik heb jaren terug meegeschreven aan het oor-
spronkelijke programma van uitgangspunten. Ze heeft het overigens goed gedaan.’ 

Maar is dat dan geen marketing? 
‘De uitgangspunten zijn op zich goed – gespreide verantwoordelijkheid is bijvoor-
beeld nog steeds van belang – maar sluiten niet meer aan bij de jeugd van tegen-
woordig. Aan Jacobine Geel is gevraagd te bekijken hoe je dat dichterbij kunt bren-
gen. Ik ben nu geen politicus, maar voor een volksvertegenwoordiger is het heel 
belangrijk dat je dichtbij kan brengen wat je doet en wat je beweegt. Personen zijn 
in de hedendaagse politiek veel belangrijker geworden. Kijk maar naar Diederik 
Samsom die zijn kinderen in een campagnefilmpje laat optreden. Wat je daar ook 
van vindt. Ik heb nooit mijn kinderen in beeld gebracht. Misschien is dat voor 
vrouwen anders.’ 

Meer vrouwen

Over vrouwen gesproken: u was van 2001-2007 burgemeester van Hof van Twente en toen de enige 
vrouwelijke burgemeester in Overijssel. Op de provinciale website zegt u dat er nog altijd te weinig 
vrouwen zijn, drie van de 25 burgemeesters. 
‘Het is wel verhoogd sinds ik er ben. (lachend) Ik heb wel mijn best gedaan! Almelo, 
Steenwijk en Hellendoorn.’

‘Ik heb wel mijn best gedaan!’
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De burgemeestersbenoeming is een gevoelige materie. De Kroonbenoeming is vrij-
wel een formaliteit geworden sinds de minister vrijwel altijd het advies van de 
gemeenteraad overneemt. Maar als CdK heeft Ank Bijleveld daarvoor wel degelijk 
invloed. ‘Zeker, ik maak de eerste selectie uit de sollicitatiebrieven. En als er gekwa-
lificeerde vrouwen zijn, selecteer ik die omdat ik het belangrijk vind dat je een 
goede verdeling hebt van mannen en vrouwen en zo mogelijk ook etnische achter-
grond.’

Als ik haar vraag wat er op tegen is om de vertrouwenscommissie zelf alle sollici-
tatiebrieven te laten ontvangen, lijkt dat een gevoelige snaar te raken. Vurig zet ze 
de procedure uiteen: ‘Ze krijgen bij mij sowieso te horen wie er allemaal solliciteer-
den. Ze krijgen niet alle brieven want het is een vertrouwelijke procedure en die 
brieven mogen niet gaan rondslingeren. Ik maak een selectie van kandidaten en 
voer daarmee een gesprek. Daarna komt de vertrouwenscommissie naar Zwolle en 
bespreek ik per kandidaat waarom ik die wel of niet geschikt acht. De vertrouwens-
commissie bespreekt dan of ze het eens is met mijn selectie, of dat er iemand bij of 
juist af moet. Dat gebeurt soms wel. Het is bij mij dus volslagen transparant wat er 
gebeurt. Dat mag men ook verwachten. En dan verwacht ik van hen volstrekte ver-
trouwelijkheid, {lachend} en dat is nog wel eens moeilijk…’ 

‘Volstrekte vertrouwelijkheid
 is nog wel eens moeilijk’

Het bevorderen van het aantal vrouwen in het openbaar bestuur is lastig. Ank Bijle-
veld was recent voorzitter van de CDA-kandidaatstellingscommissie van de Tweede 
Kamer en ontving 190 sollicitatiebrieven, waarvan slechts 30 van vrouwen. ‘Daarvan 
hebben we er 24 in de selectie meegenomen. Die waren niet allemaal geschikt, maar 
daar wilden we wel naar kijken.’ 

Waarom zijn vrouwen er zo moeilijk voor te porren?
‘Nou, bij een aantal burgemeestersbenoemingen had ik wel geschikte vrouwelijke 
kandidaten, maar die trokken zich terug. Zij vinden het lastiger om te verhuizen, 
om hun omgeving los te laten. Mogelijk heeft dat iets te maken met gezin en kin-
deren. Dat is trouwens niet alleen bij het CDA zo. De PvdA slaagt er nu ook niet 
meer in om-en-om een vrouw en een man op de lijst te zetten.’ 
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Geloof in de politiek

Hoe werkt uw geloof door in de politiek? 
‘Het is voor mij belangrijk om op basis van het evangelie te handelen. Ik koos voor 
het CDA omdat die partij op een geïnspireerde manier politiek wil voeren. Het 
evangelie is uitgewerkt in de uitgangspunten van het CDA.’

‘Ik ben geen zendeling of missionaris’

Kunt u dat concreet maken? Wat is voor u daarin de basis?
‘Ik ben nu natuurlijk geen partijpoliticus – dat maakt het lastig hier iets over te 
zeggen – maar voor mij is belangrijk dat je aangeeft waarom je iets doet. Je moet 
verantwoorden hoe jouw keuzen bijdragen aan een grotere publieke rechtvaardig-
heid, een respectvolle samenleving.’

Dat zijn grote nobele, maar toch niet per se confessionele waarden?
‘Niet per se, maar vaak wel. Voor mij is het evangelie de basis van het programma 
van uitgangspunten. Maar ik ben geen zendeling of missionaris. Voor mij is de 
kern dat niet winstbelang leidend is, maar het goede voor de samenleving. Ik zou 
geen product kunnen verkopen. Nou, ik zou het wel kunnen, maar ik wil het niet. 
Ik zou daar minder plezier aan beleven.’

Ligt dat aan uw opvoeding of achtergrond?
‘Voor een stuk is dat de inspiratie uit het evangelie, voor een stuk is dat opvoeding. 
Mijn vader heeft de militaire vakbond ACOM opgericht en was een van de oprich-
ters van het CDA in Wijchen. Mijn moeder was ook altijd actief in maatschappe-
lijke organisaties. Ik heb dat wel met de paplepel ingegoten gekregen. En dat pro-
beer ik ook aan mijn eigen kinderen over te dragen. Ik laat ze iets van de waarde 
zien en dan moeten ze het uiteindelijk zelf doen.’ 

‘Ik laat ze iets van de waarde zien 
en dan moeten ze het uiteindelijk zelf doen’ 

Dus de rol van geloof is niet zozeer geloof uitdragen via de politiek…
‘Nee, wel geïnspireerd politiek bedrijven op basis van dat gemeenschappelijke fun-
dament... Ik geloof in politiek. Het is lastig om een concreet voorbeeld te geven van 
hoe ik het CDA gedachtegoed vertaal in de politieke praktijk omdat ik geen actief 
politicus ben. Dat zou je aan een gedeputeerde moeten vragen.’
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Als u later terugblikt op uw leven, wat zou u dan graag hebben bereikt?
‘Dat mijn kinderen gelukkig zijn en een plek hebben gevonden, dat is toch het 
allerbelangrijkste. Maar als het gaat om Nederland dan hoop ik dat de veelkleurige 
verdraagzame samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt behouden blijft. 
Mooi toch?’

Noten
1  Zie het interview met Alex Brenninkmeijer, in: Bestuurswetenschappen, 2012/4, p. 5-13.

2  Zie het interview met Jacobine Geel, in: Bestuurswetenschappen,  2011/4, p. 5-13.

3  Zie het interview met Jacobine Geel, in: Bestuurswetenschappen,  2011/4, p. 5-13.
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