
TRANSPARANTIE

Dinsdag 19 januari 2021, 09.30 – 11.30 uur

Online, via MS Teams

Dialoogtafel ministerie van Defensie
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De dialoogtafels van het ministerie van 
Defensie faciliteren een gerichte dialoog over 
strategische organisatievraagstukken voor 
Defensie en voor deelnemers. De dialoogtafel 
slaat een brug tussen verschillende stakeholders 
(bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en 
ngo’s), waardoor alle deelnemers van elkaar 
leren en geïnspireerd raken.

Tijdens de sessies legt Defensie binnen 
een bepaald thema een aantal dilemma’s 
op tafel waar de organisatie dagelijks mee 
wordt geconfronteerd. In een besloten en 
vertrouwelijke setting (Chatham House Rule) 
leveren alle deelnemers met hun denkkracht 
een bijdrage aan het gesprek aan tafel.

Over deze dialoogtafel   

Het ministerie van Defensie wil meer stappen zetten om een transparantere organisatie 
te worden. De defensieorganisatie maakt onlosmakelijk deel uit van de samenleving – 
en Defensie mag, binnen de geldende kaders, namens deze Nederlandse samenleving 
geweld toepassen om onze belangen wereldwijd te beschermen en te verdedigen. Het is 
belangrijk dat Defensie daarover verantwoording aflegt aan de volksvertegenwoordiging 
en de samenleving en daarvoor moet Defensie transparanter zijn. 

Transparantie neemt daarom in de onlangs gepresenteerde Defensievisie 2035 een 
belangrijke plaats in. Het willen zijn van een betrouwbare partner en beschermer vraagt 
ook om transparantie. Eén van de inrichtingsprincipes uit de Defensievisie 2035 luidt 
daarom: ‘Transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving’. Defensie wil de 
zichtbaarheid vergroten van haar werk en haar mensen. Zo wil Defensie ook bijdragen 
aan het veiligheidsbewustzijn, zodat we als samenleving alert blijven op (hybride) 
dreigingen, zoals desinformatie, en weerbaarheid daartegen opbouwen. Dit gaat gepaard 
met meer transparantie richting parlement, partners en publiek. Defensie moet daartoe 
de ingezette cultuuromslag doorzetten. 

Transparantie
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Om dit te kunnen bewerkstellingen heeft Defensie een aantal doelstellingen geformuleerd, 
waaronder de volgende: 

1. We blijven stappen zetten om nog transparanter en ontspannen om te gaan met de 
buitenwereld en zijn ook zichtbaarder.        
 

2. We blijven stappen zetten om nog transparanter te zijn in onze informatievoorziening 
aan het parlement en het publiek. Daarbij houden we altijd oog voor de personele, 
operationele en nationale veiligheid, zowel van Nederland als van bondgenoten en 
partners.

In beide doelstellingen komen mogelijke dilemma’s of uitdagingen waarmee de 
organisatie zal moeten omgaan al deels naar voren. ‘Ontspannen’ impliceert al een zekere 
mate van spanning in de huidige situatie: de organisatie is van oudsher meer gesloten 
geweest. ‘Personele veiligheid’ benadrukt wat er onder andere op het spel staat in de 
overweging om transparanter te worden. Te veel inzicht in de organisatie kan gepaard 
gaan met verhoogde risico’s voor onze mensen, maar ook voor Nederland.

Uitdagingen en dilemma’s:

• Hoe werk je concreet aan transparantie in een organisatie met een cultuur van 
geslotenheid? 

• Hoe versterk je de openheid in een organisatie waar te veel transparantie 
mensenlevens kan kosten?

• Hoe geef je invulling aan de wens om meer ontspannen om te gaan met de 
buitenwereld, en zichtbaarder te zijn in de samenleving?

Transparantie

Het ministerie van Defensie bestaat uit zeven defensieonderdelen: de Bestuursstaf, 
vier operationele commando’s (marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee), het 
Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Materieelorganisatie (DMO). De Bestuursstaf 
is verantwoordelijk voor het maken van beleid voor de gehele organisatie. De operationele 
commando’s zijn verantwoordelijk voor de gereedstelling en inzet van militaire eenheden. 
DOSCO en DMO ondersteunen de defensieonderdelen bij de uitvoering door het leveren 
van producten en diensten. Er werken in totaal ruim 58 duizend mensen bij Defensie. 
Zo’n 70% van het personeelsbestand bestaat uit militairen.

Over de organisatie
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Klik op deze link om de Teams sessie te openen

09:30   • Welkom en uitleg programma
      Moderator Frits Bloemberg, Het Debatbureau

   • Kennismaking met elkaar aan de hand van het thema

   • Aansluitend dialoog

± 10:30  Vijf minuten koffiepauze

± 10:35   Vervolg dialoog
   
± 11:30  Afsluiting
 

Programma
Aan de dialoogtafels doen toonaangevende deelnemers mee vanuit de publieke sector, het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. 

Harmienke Kloeze 
Directeur-bestuurder
CBF, toezichthouder goede doelen
Harmienke Kloeze is van huis uit psychologe en al jarenlang actief 
in de goededoelenwereld. Haar carrière in die wereld begon bij 
Slachtofferhulp Nederland. Vervolgens was ze geruime tijd directeur 
van Make-A-Wish Nederland, waarna ze een overstap maakte naar 
Make-A-Wish International. In mei 2019 is zij benoemd tot directeur-
bestuurder van toezichthouder CBF. Het CBF houdt toezicht op de 
Erkende Goede Doelen in Nederland, informeert en reflecteert. De 
organisatie zorgt ervoor dat Erkende Goede Doelen hun beloftes 
nakomen en integer opereren, en bouwt zo aan het publieksvertrouwen 
zodat mensen met een gerust hart kunnen geven aan Erkende Goede 
Doelen die de wereld beter maken. 

Heddy de Wijs 
Hoofd van het centrum Veiligheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Heddy de Wijs is op 1 november 2019 benoemd als Hoofd centrum 
Veiligheid van het RIVM bij het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Heddy de Wijs was daarvoor waarnemend hoofd 
Centrum Veiligheid. Eerder was zijn afdelingshoofd Gentechnologie en 
Biologische Veiligheid en hoofd GGO, Centrum Veiligheid Stoffen en 
Producten. Heddy de Wijs studeerde Aardwetenschappen, exogene 
geochemie en Sociale Wetenschappen aan de universiteit Utrecht.

Deelnemers

Monika Milz
Bestuurder en toezichthouder
Monika Milz heeft ervaring opgedaan in diverse sectoren, verschillende 
vakgebieden en uiteenlopende rollen, de laatste 20 jaar in directie- en 
toezichtfuncties. Zij heeft arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid 
gestudeerd, en een MBA opleiding gevolgd in Rotterdam en Rochester, 
New York.  Zij werkte gedurende 20 jaar in directiefuncties bij ABN 
AMRO en de Rabobank. Daarnaast heeft zij altijd toezichtfuncties 
bekleed, onder meer bij de Green Deal Board, als commissaris van 
de Volksbank en Handelsveem BV en als toezichthouder van het 
Spoorwegmuseum. Ook is ze juryvoorzitter van de Kristalprijs, een prijs 
van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking 
met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Deze 
prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan 
het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE4M2RmNjYtYzg3OS00MGM3LTkyMjctNmQ0YWMyNDMxMjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22502758d2-411a-4c88-94ed-0662d69a8a42%22%2c%22Oid%22%3a%229986b610-384c-45c6-8699-c11df6a19ddb%22%7d
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Frank Aalderinks
Hoofd Filantropie Advies
ABN Amro MeesPierson
Frank Aalderinks is Hoofd Filantropie Advies bij ABN AMRO  
MeesPierson. Hij kent de goededoelensector goed, hij was onder 
andere werkzaam voor De Regenboog Groep (drugshulpverlening 
in Amsterdam) en Artsen zonder Grenzen. In zijn vrije tijd is Frank 
actief als vrijwilliger. Hij is bestuurslid van een giving circle en deed 
o.a. vrijwilligerswerk voor goede doelen als Giving Back en Shelterbox. 
Hij is ook auteur van de ‘Grote Giften Gids’ voor filantropen en goede 
doelen die willen leren hoe zij aan de slag kunnen met het werven van 
grote giften en die grote gevers beter willen begrijpen. In zijn huidige rol 
adviseert Frank samen met het team specialisten Filantropie Advies 
klanten over hun donaties en  het selecteren van goede doelen. Ook helpt 
het team bij het oprichten van stichtingen en het professionaliseren 
van vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen.

Esther van der Vleuten
Registeraccountant en partner 
PwC
Esther van der Vleuten is Registeraccountant en partner bij PwC, 
waarbij zij zich met name richt op de energiesector. Ze beschikt over 
ruim bemeten kennis van en ervaring met financiële dienstverlening 
aan de olie- en gasindustrie, haar toeleveranciers, en bedrijven die 
werken aan duurzame energie. Sinds 1997 is zij werkzaam bij PwC, 
met een onderbreking in 2002, toen zij als Internal Audit Manager bij 
Unilever gewerkt heeft. Sinds juni 2018 is zij lid van het bestuur van 
de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, 
waarbinnen zij (mede)verantwoordelijk is voor de portefeuille 
Maatschappelijk Relevantie, alsook voor beroepsreglementering. 
Tevens vervult ze de rol van voorzitter van de Audit- & Riskcommissie.

Piet Hein Coebergh
Lector PR en transparantie
Hogeschool Leiden
Piet Hein Coebergh (1966) studeerde bedrijfskunde, bestuurskunde en
rechten en promoveerde op het communiceren van strategie. Hij 
diende als Reserve-Officier Academisch Gevormd bij de Defensiestaf 
(lichting 1989-1). In de jaren ’90 werkte hij in de logistiek en nadien in de 
consultancy, met name in corporate communicatie. Coebergh is lector 
PR & transparantie aan Hogeschool Leiden en docent aan de Erasmus 
Universiteit. Hij publiceerde acht boeken en tientallen artikelen, vooral 
over hoe organisaties communicatie kunnen inzetten om hun doelen 
te verwezenlijken. Van 2007-2015 was Coebergh liaison-officier / 
communicatieadviseur bij de Koninklijke Landmacht (majoor, Natres), 
meedenkend over de Catalogus Nationale Operaties.

Deelnemers
Emily Glastra
Directeur Public Sector
Microsoft Nederland
Als directeur van de publieke sector bij Microsoft is Emily Glastra 
verantwoordelijk voor de centrale overheid, decentrale autoriteiten, 
lokale overheid, gezondheidszorg en educatie. In deze functie werkt 
ze samen met het partnerecosysteem en de publieke sector aan de 
verdere digitalisering van onze samenleving. De primaire focus is om 
samen met de markt de dienstverlening voor de publieke sector te 
verbeteren en economische groei te realiseren. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de overheid op het gebied van privacy, security & 
compliance, en digitale veiligheid. Emily heeft een lange ervaring in de 
IT-sector en startte haar eigen IT-bedrijf in 2007. Ze kwam in 2013 bij 
het Public Sector-team bij Microsoft en werd in 2017 directeur.
 
Marc Lamers
Hoofd communicatie 
Rode Kruis Nederland
Marc Lamers heeft inmiddels bijna dertig jaar ervaring in het 
communicatievak. Begonnen als journalist bij diverse vakbladen, 
werkte hij in leidinggevende rollen zowel binnen bedrijfsleven, aan 
bureauzijde als ook in de semi-publieke sector. Naast zijn werk hielp hij 
jarenlang startende ondernemers met hun positionering, was hij lid van 
de raad van advies van de Universiteit van Nederland en bestuurslid 
van het Marketing Executive Center. Marc Lamers is momenteel hoofd 
communicatie en lid van het MT van Rode Kruis Nederland.

Deelnemers
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Geert Kuiper
Directeur Strategie & Kennis
Ministerie van Defensie
Drs. Geert Kuiper is directeur Strategie & Kennis bij het Directoraat-
Generaal Beleid bij het ministerie van Defensie. Hiervoor was 
hij plaatsvervangend directeur bij de Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD). Daarvoor vervulde hij diverse functies zoals 
hoofd afdeling Inlichtingen van de MIVD, hoofd Bureau secretaris-
generaal en diverse beleidsfuncties bij de ministeries van Defensie en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Geert Kuiper studeerde Medicijnen 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Generaal-majoor Nico Tak
Directeur Aansturen Operationele Gereedheid
Ministerie van Defensie
Generaal-majoor Nico Tak is sinds oktober 2019 directeur van de 
Directie Aansturen Operationele Gereedheid. Na zijn studie aan de 
Koninklijke Militaire Academie vervulde hij verschillende functies 
onder meer binnen de Cavalerie en de Landmachtstaf. Naast de 
Nederlandse Hogere Militaire Vorming, behaalt hij o.a. een Master 
in Defence Studies aan King’s College te Londen en een Master in 
Strategic Studies aan het United States Army War College in Carlisle, 
Pennsylvania. Gedurende zijn loopbaan werd generaal-majoor Tak 
verschillende malen uitgezonden: in 2001 als militair assistent van 
de Divisiecommandant Multinational Division South-West naar 
Banja Luka, Bosnië, in 2006 als commandant van het Provinciaal 
Reconstructie Team in Uruzgan en in 2013 als speciaal adviseur in de 
staf van de Senior Civilian Representative NATO in Kabul, Afghanistan.

Wim van der Weegen
Directeur Communicatie
Ministerie van Defensie
Dhr. Wim van der Weegen is met ingang van 1 juni 2019 directeur 
Communicatie bij het ministerie van Defensie. Wim van der Weegen 
was hiervoor hoofd Bestuurlijke Zaken, Advies en Communicatie en 
tevens plaatsvervangend algemeen secretaris bij de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OVV). Daarvoor was hij hoofd Communicatie bij de 
OVV en eerder woordvoerder bij diverse departementen. Wim van der 
Weegen studeerde Journalistiek aan de Academie voor Journalistiek 
in Tilburg.

Deelnemers

Frits Bloemberg
Directeur Het Debatbureau; moderator Dialoogtafel
Oprichter Frits Bloemberg heeft Bestuurskunde en Geschiedenis 
gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is een 
veelgevraagd trainer, dagvoorzitter en gespreksleider en tevens 
vaste voorzitter van diverse ronde tafels over maatschappelijke 
vraagstukken. Als directeur van Het Debatbureau leidde hij onder meer 
een speciaal programma met Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, 
verzorgde hij de coaching van een landelijk lijsttrekker en presenteerde 
hij een internationale conferentie met voormalig Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties dhr. Kofi Annan. Ook presenteerde hij voor 
het Comité 200 Jaar Koninkrijk een bijeenkomst in aanwezigheid van 
Koning Willem-Alexander. 

Het Debatbureau treedt op als onafhankelijke organisator en voorzitter van de bijeenkomst.

Paulien Boone
Projectleider
Paulien studeerde Internationale Betrekkingen en Internationale 
Organisatie in Groningen en werkt aan tal van projecten rondom 
maatschappelijke vraagstukken, internationale samenwerking, vrede 
en recht. Zij werkte eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
voor verschillende maatschappelijke organisaties in internationale 
samenwerking, bij denktank The Hague Institute for Global Justice en 
bij UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie. 

Het Debatbureau

   info@hetdebatbureau.nl
www.hetdebatbureau.nl 

070 – 212 1904
Foto’s krijgsmacht:  ministerie van Defensie




