
 

ROB VAN BROUWERSHAVEN:  ‘‘IK BEN VOORAL 
BEZIG OM ALLE KRACHTEN EN POSITIES GOED 
TE BLIJVEN SNAPPEN EN ERKENNEN.’

Op welk moment ben je - achteraf bezien - 
bewust met pionieren begonnen?

Ik weet nog goed dat wij op een gegeven moment als 
directeuren van het ministerie een avond hadden met 
Hans Hillen, die later ook nog minister van Defensie is 
geweest. Ten tijde van deze anekdote was hij Kamerlid. 
Hij gaf aan dat er bijna geen instituties meer zijn die 
werkelijk vooruitkijken: in het politieke domein is die blik 
schaars geworden en ook bedrijven zijn steeds minder 
van de lange termijn. We kwamen op die avond tot de 
conclusie: als er instituties zijn die daar werkelijk de ver-
antwoordelijkheid voor dragen en er ook de capaciteiten 
voor in huis hebben, dan zijn het wel de ministeries.

Wat is het gevolg geweest van dit inzicht?

Vanaf dat moment voelde ik me erg aangespoord om, 
naast het gewone dagelijkse werk, energie te steken in 
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Kern Konsult begeleidt organisaties. 
Dat doen we door steeds te kijken 
naar de achterliggende vraag. Door 
goed te luisteren en dóór te vragen. 
In de pioniersportretten bieden we 
een podium aan klanten die 
vooroplopen in hun organisatie en 
daadwerkelijk verandering realiseren. 
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Op de vraag van Kern Konsult om op een van hun pioniersavonden te komen 
spreken, antwoordde Rob van Brouwershaven eerst: ‘Maar ik ben toch helemaal geen 
pionier?!’ Tot hij naging welke rollen hij totnogtoe vervuld had en hoe hij daar invulling 
aan had gegeven. Van de fusie en oprichting van een nieuw instituut waarin landbouw 
en natuur samenkwamen tot zijn missie om een ministerie strategisch te laten functi-
oneren. Dit is het verhaal van Rob van Brouwershaven, pionier tegen wil en dank.
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het ontwikkelen van die strategische kant, het langeter-
mijnperspectief. Dit inzicht trof me werkelijk en maakte 
voor mij ineens duidelijk hoe belangrijk het is om verder 
vooruit te blijven kijken. Als je op een ministerie werkt, 
dan word je al snel verleid om je voornamelijk te richten 
op de korte termijn en de operationele kant van het 
werk. Er ligt immers al een regeerakkoord waar ande-
ren in een eerder stadium over na hebben gedacht. 
Wij worden met name geacht dat uit te voeren. Ook in 
het geval van Kamervragen ben je vaak heel reactief en 
ad hoc bezig. Het is nodig dat je weet waar je op voort 
wil bouwen en wat je uit wilt bouwen. Dit inzicht werkt 
zo niet alleen door op de inhoud van het werk - waar 
werken we nu eigenlijk naartoe met de maatregelen die 

we op korte termijn ver-
zinnen? - maar ook op 
organisatieontwikkeling: 
welke mensen passen 
hierbij en aan wat voor 
soort mensen heb ik 
behoefte?

Kun je dit langetermijnperspectief verder 
duiden en aangeven hoe dit perspectief je 
concreet helpt?

Neem de energie- en klimaatopgave. Daar helpen 
graduele veranderingen niet langer. Daar is een enorme 
transitie nodig die veel bestaande posities en belangen 
omver gaan werpen. Zo’n transitie leidt tot fundamenteel 
andere vormen van organiseren en samenleven en heeft 
impact op onze mobiliteit, op de wijze waarop wij ons 
huis verwarmen, op de manier waarop we omgaan met 
de landbouw, et cetera. Je moet daarbij constateren dat 
de gevestigde orde of de status quo van bedrijven daar 
niet op gericht is. Zo heeft de olie-industrie naar mijn 
mening heel lang de energietransitie tegengehouden, 
omdat dat niet in hun belang was. Ook in de voedselin-
dustrie - wat mijn domein is - zijn grote veranderingen 
nodig, willen we ons voedsel gezond en ecologisch ver-
antwoord maken. Een van de problemen daarbij is dat 
een heel groot deel van de voedselindustrie helemaal 
niet gericht is op onze gezondheid. Frisdrankfabrikanten 
doen doet nu slechts een beetje minder suiker in de 
cola … 

Zoals je het nu vertelt voelt dat meer als een 
marketinggedreven actie dan als een intrin-
siek en visionair gedreven ontwikkeling …

Precies. Veel fastfoodbedrijven bijvoorbeeld zijn niet 
gericht op de voedseltransitie die we nodig hebben. Dát 
krachtenveld openbreken en weten hoe je als minis-
terie daar een rol in speelt, dat is pionieren.

Hoe heb je dat gedaan?

De meeste supermarkten, boeren of voedsel-
verwerkende bedrijven in Nederland vonden 
duurzaamheidseisen in het verleden maar 
lastig. Die eisen lijken al snel op extra kos-
tenposten die ook nog eens de regeldruk 
verhogen. En kosten en regels zijn nu 

Biografie Rob van 
Brouwershaven

Rob van Brouwershaven is direc-
teur Plantaardige Agroketens en 
Voedselkwaliteit bij het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voed-
selkwaliteit (LNV). Daarvoor was 
hij bij het Ministerie van Econo-
mische Zaken directeur natuur en 
biodiversiteit (2010 - 2015). Eer-
der was hij onder andere directeur 
regionale zaken. Hij begon zijn 
loopbaan als afgestudeerd sociaal 
geograaf bij het toenmalige Mi-
nisterie van Onderwijs en Weten-
schappen (O&W). In zijn vrije tijd 
roeit Rob graag. 

“Er zijn bijna geen 
instituties meer die 
werkelijk vooruitkijken”



juist die zaken waar een gemiddelde ondernemer liever 
vanaf wil. Maar je kunt het ook omdraaien, zoals de vori-
ge staatssecretaris Martijn van Dam dat deed: wat zijn de 
kansen van duurzaam? Door als Nederlandse boer een 
voedselproduct op de markt te brengen dat op voorhand 
al rekening houdt met het klimaat en de ecologie, ben je 
in staat om dat te “verwaarden” en te vermarkten. Hier-
door heb je ineens een kwalitatief beter product of een 
product waarvan burgers zeggen: hier kies ik voor, want 
dit gaat helpen tegen klimaatverandering. 

Je beschrijft het slim verbinden van verduur-
zaming en economie, waardoor deze twee 
elkaar niet langer uitsluiten, maar in elkaars 
verlengde komen te liggen ... 

Ja, en deze wijze van verwaarden heeft de toekomst. Dat 
gebeurt nu al volop. Bijvoorbeeld in de biologische sec-
tor. Als het Nederland mondiaal lukt zich te ontwikkelen 
tot voedselproducent inclusief duurzaamheidskwalitei-
ten, dan kunnen we koploper zijn in een wereld die daar 
op een gegeven moment echt aan toe is.

Hoe ga je om met boeren die nog niet eco-
logisch telen of daar helemaal geen zin in 
hebben, omdat dat bijvoorbeeld forse inves-
teringen vraagt?

Dat is een hele interessante vraag en daar heb ik wellicht 
een antwoord op. Want je proefde het net al in de wijze 
waarop ik over de olie-industrie of over de frisdrankenin-
dustrie sprak. Daar spreekt iets uit van: zij doen het niet 
goed. Maar zeker als je het hebt over boeren: dat zijn 
voor een belangrijk deel heel welwillende, hardwerken-
de, positieve ondernemers, die vanuit de oude behoeftes 
van ons land heel goed werk hebben gedaan en doen. Zij 
hebben op school geleerd: er moet brood op de plank. 
En dat gold dan vaak letterlijk en figuurlijk. Het is een val-
kuil om je in zo’n transitie tegen de bestaande orde af te 
zetten. Je moet juist aandacht hebben voor die mensen 
die anders niet mee kunnen; verplaats je in hen, neem 
hen mee en geef hen een perspectief. En dat perspectief 
moeten we met elkaar zoeken: nieuwe verdienmodel-
len die van verduurzaming geen kostenpost, maar een 
opbrengst maken.

Ik ben dan vooral benieuwd naar jouw rol 
en jouw bijdrage. Wat heb jij gedaan om het 
ministerie zo ver te krijgen?

Dat is zoeken. Laat ik het voorbeeld nemen van een 
andere vorm van pionieren die zo rond de eeuwwisseling 
plaatsvond. Ik werd toentertijd gevraagd om twee institu-
ten te fuseren. Ik zat op dat moment bij het toenmalige 
ministerie van LNV. Daar hadden ze een kenniscentrum 
op het gebied van landbouw en een kenniscentrum op 
het gebied van natuur. Respectievelijk in Ede en Wage-
ningen. De tijdsgeest schreef voor dat die terreinen van 
landbouw en natuur bij elkaar moesten komen. De fusie 
van die kennisinstituten was daar een uitloper van. Ik 
werd gebeld. Of ik als kwartiermaker voor de nieuwe 
organisatie die fusie wilde voorbereiden. Klassiek krijg 
je daar dan een dag bedenktijd voor. Vanaf het moment 
dat ik ja zei was het een jaar lang pionieren. Want ik had 
nog nooit twee instituten gefuseerd. Ik heb hoofdbre-
kens gehad rondom de vraag hoe ik het beste om kon 
gaan met het zittend management, want alles wat ik 
deed lag natuurlijk heel precair. Wie ik sprak, in welke 
volgorde, welke taal ik dan gebruikte, welke toon ik aan-
sloeg ... Laat staan de dynamiek die loskwam bij de vraag 
aan mij of ik dat instituut een tijd wilde gaan leiden ...

En wat is toen je aanpak geweest? 

Het begint er steeds mee dat ik iets heel graag zelf wil. 
Bij die fusie was bijvoorbeeld mijn belangrijkste vraag 
steeds: hoe kom ik tot een mooi, nieuw instituut? Vervol-
gens ben ik heel goed blijven luisteren op welke gronden 
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“Er zijn grote veranderingen nodig, 
willen we ons voedsel gezond en 
ecologisch verantwoord maken”

“Het is een valkuil om je in een transitie 
tegen de bestaande orde af te zetten. 
Je moet juist aandacht hebben voor die 
mensen die anders niet mee kunnen.”

Rob van Brouwershaven 
over Kern Konsult

In strategie- en samenwerkingsdagen 
hebben Nathalie de Man en Ernst Evelo van 
Kern Konsult de verschillende teams van 
mijn directie op een geheel andere wijze dan 
gebruikelijk met elkaar in verbinding ge-
bracht. Mensen waren gewend om voorna-
melijk vanuit het hoofd te analyseren en te 
discussiëren. Nathalie en Ernst gaven daar-
entegen sensing een belangrijke plek in het 
programma en zij faciliteerden een aantal 
krachtige, intuïtieve ervaringen. Hierdoor 
begonnen mensen veel meer vanuit hun 
hoofd, hart én buik met elkaar de dialoog 
aan te gaan. Hierdoor zijn veel patronen 
doorbroken. In deze andere aanpak schuilt 
de grootste waarde van Kern Konsult. 

ernst.evelo@kernkonsult.nl 
nathalie.deman@kernkonsult.nl



en op welk deel ik anderen daarin mee kon krijgen. Dus 
het is niet een kwestie van: ik wil iets en ik ga anderen 
daarvan proberen te overtuigen. Het is ook geen kwestie 
van zo veel mogelijk macht verzamelen waardoor ik mijn 
eigen plan kan doordrukken. Het is veel meer een zaak 
van goed opletten wat er om je heen gebeurt en aanslui-
ten bij de energie die je bij anderen ook ziet, waardoor je 
je plan verder kunt realiseren.

Kun je een voorbeeld geven hoe dat aanslui-
ten bij de energie van anderen er - bijvoor-
beeld bij die fusie of in een ander pionierend 
voorbeeld - concreet uitzag?

Laat ik een voorbeeld geven uit mijn tijd dat ik directeur 
Natuur was bij het ministerie. We zagen dat het oude 
natuurbeleid eindig begon te worden. Dat natuurbeleid 
kenmerkte zich door het adagium: natuur beschermen 
tegen de samenleving. En dat heeft veel opgeleverd, 
want er zijn in die tijd veel nieuwe natuurgebieden ont-
staan en met een groot aantal soorten gaat het inmid-
dels beter dan voorheen. Maar natuur kwam ook wel ver 
van de maatschappij af te staan. Ons vraagstuk was: hoe 
maken we nu dat natuurbeleid ook op de lange termijn 
succesvol? Toen hebben we - door aan te sluiten bij de 
energie die leefde in de samenleving - de kernstrategie 
veranderd van ‘het beschermen van natuur tegen de 
samenleving’ naar ‘natuur ontwikkelen mét de samenle-
ving’. Het was overigens de programmaleider Hans Rut-
ten, die dat als eerste verwoordde. Dan kun je - en dat 
is een gevoelig onderwerp - zelfs landbouw en natuur 
goed combineren. Want er zijn inmiddels mensen die 
vleeskoeien houden en daarmee tegelijkertijd de Drentse 
Aa, een van onze mooiste natuurgebieden, succesvol be-
heren. De koeien zorgen voor een natuurlijke bemesting 
en tijdens het grazen woelen ze de grond een beetje om, 
waardoor je soortenrijkdom krijgt. Dus een vleeskoeien-
boer kan een hele goede natuurbeheerder zijn. Dat was 
tien jaar geleden niet denkbaar geweest.

Je hebt dus twee geheel losse domeinen 
deels over elkaar weten te schuiven; twee 
werelden met elkaar weten te verbinden.

Het werkt bij een ministerie niet zo dat je zegt: mag ik 
jou morgen een nieuwe visie geven over natuur? Dan 
denkt iedereen: waar haal je dat nou weer vandaan? Ik 
zoek naar situaties, waardoor het ineens mogelijk en 
zelfs logisch wordt een poging te wagen. Dat moment 
ontstond toen een nieuwe staatssecretaris, Sharon Dijks-
ma, aantrad. Een enorm bevlogen mens. We zeiden: dit 
is het moment. We luisterden goed naar haar behoeftes 
en het bleek dat zij aan haar hele dossier - waar natuur 
een belangrijk onderdeel van was - een nieuwe impuls 
wou geven. Vervolgens hebben we ons idee over nieuw 
natuurbeleid en haar behoefte aan een nieuw elan 
gecombineerd. We gaven aan dat we haar vraag naar 
vernieuwing eigenlijk al hadden voorbereid en of we dat 
mochten komen presenteren. En omdat het aansloot op 
haar behoefte, kregen we van haar direct de gelegenheid 
om daar invulling aan te geven. Dat is een voorbeeld van 
het aansluiten bij energie van anderen. Pionieren in een 
ministerie is vooral improviseren, verbinden, aansluiten 
op wat is: in het hier en nu.

Guido van de Wiel  is schrijver van managementboeken en 
executive coach bij meerdere business schools. 
Trendwatcher of the Year 15-16. Voor Kern Konsult werkt hij 
aan een reeks portretten van pioniers.

www.kernkonsult.nl
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“Als het Nederland mondiaal lukt zich te ontwikkelen tot 
voedselproducent inclusief duurzaamheidskwaliteiten, 
dan kunnen we koploper zijn in een wereld die daar op 
een gegeven moment echt aan toe is.”
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