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Meisje redt
nichtje van
ontvoering
Een 9-jarig meisje uit Roosen-
daal heeft zaterdag voorkomen
dat haar nichtje van 6 jaar door

een man werd meegenomen.
De politie kon de 25-jarige ver-
dachte uit Halsteren later aan-
houden. De kinderen waren in
een park, toen het meisje door
de man werd meegetrokken.
Toen het meisje begon te gillen
en haar nichtje erachteraan
rende, liet hij haar los. ANP
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SOLLICITATIEGESPREK
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SCHRIJFT ELKE DAG IN

METRO OVER DE FORMATIE

Denkend aan sollicitatiege sprek  -
ken uit het verleden, breekt mij
opnieuw het angst zweet uit. De
vreugde van de uitnodiging was
allang verdwenen en had plaats-
gemaakt voor echte stress: “Ik
kan dit niet, wat moet ik zeggen,
wat willen ze horen?” De ge -
sprekken met de ministers van
kabinet-Rutte zijn anders verlo-
pen. ‘Sollicitaties’ kun je ze nau-
welijks noemen, aangezien de
kandidaten afkomstig zijn uit de
kleine kring rond Verhagen en
Rutte. Zoals reeds in de zeven -
tiende eeuw, toen het nog ‘coöp-
tatie’ werd genoemd. Dat Rutte
ervaren mensen zoekt voor zijn
achtbaanrit, is begrijpelijk. Maar
daarbij zou het niet moeten blij-
ven. Voor het bezoek bij Hare
Majesteit zou de Tweede Kamer
aangedaan moeten worden. De
ministers overleggen de Kamer
hun cv en lichten aansluitend
motivatie en kwalificatie voor de
job toe. De beoogde hoogste be -
winds lieden van ons land moe-
ten, net zoals in de VS gebeurt,
met de billen bloot. Voetbaltrai-
ners worden benoemd in
bestuurskamers, ministers niet.
Gerard Drosterij is verbonden aan de 

Universiteit van Tilburg.

ROBERT JUNG

ALGEMENE ZAKEN, 
MINISTER-PRESIDENT
Mark Rutte (VVD). Beoogd premier
Rutte was bewindsman in twee
kabinetten-Balkenende. Hij was
tussen 2002 en 2006 achtereenvol-
gens staatssecretaris van Sociale
Zaken en van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap. Zijn premierschap
is als leider van de grootste partij
geen verrassing.   

VOLKSGEZONDHEID,
WELZIJN EN SPORT
Edith Schippers
(VVD). Was de
afgelopen maan-

den onafscheidelijk
van Rutte als zijn

secondant tijdens de onderhande-
lingen. Die inzet wordt beloond
met een ministerspost. Had als
Kamerlid Gezondheidszorg in haar
portefeuille.  

INFRASTRUCTUUR 
EN MILIEU
Melanie Schultz
van Haegen
(VVD). Keert terug

als bewindspersoon
na een paar jaar werk-

zaam te zijn geweest in het
bedrijfsleven. Na haar functie als
staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat kondigde ze in 2006
aan dat ze niet wilde terugkeren in
de politiek.

BINNENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEID
Piet-Hein Donner (CDA). Bijna niet
meer weg te denken uit de Trêves-
zaal. Was vanaf 2002 minister van

Justitie in drie kabinetten en in
Balkenende IV minister van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid. Was
informateur voor Balkenende I
(CDA, LPF, VVD)

SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID
Henk Kamp (VVD). Keert terug
naar Den Haag nadat hij vanaf 1
januari 2009 commissaris was voor
Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Vooral bekend als de minister van
Defensie onder wiens leiding
Nederland aan de missie Uruzgan
begon. 

Uri Rosenthal (VVD). Mentor
van Rutte. Is als informateur een
van de grondleggers van het kabi-
net-Rutte I. Wordt binnen de VVD
van stal gehaald als er een crisis
bedwongen moet worden, zoals

bij de machtsstrijd tussen Rutte
en Rita Verdonk. 

VEILIGHEID EN JUSTITIE
Ivo Opstelten (VVD). Liet zich als
burgemeester van Rotterdam zien
als een man van ‘law and order’.
Heeft een levenlang ervaring als
bestuurder. Was vanaf zijn 28e
burgemeester. Opstelten loodste
als informateur dit kabinet de
haven binnen.

FINANCIËN 
Jan Kees de Jager (CDA). Zodra dui-
delijk werd dat het CDA kon mee-
regeren leek de vacature op Finan-
ciën voorbestemd voor De Jager.
Na de val van het kabinet nam hij
deze functie al waar, daarvoor was
hij staatssecretaris op dit departe-
ment.

ECONOMISCHE ZAKEN, 
LANDBOUW EN INNOVATIE  
Maxime Verhagen (CDA). Sleepte
de kabinetsdeelname van het CDA
uit het vuur, waarvoor hij grote
tegenstand binnen zijn partij
moest overwinnen. De Limburger
was minister van Buitenlandse
Zaken vanaf 2007.

IMMIGRATIE EN ASIEL
Gerd Leers (CDA). Held van Maas-
tricht, waar hij opstapte na
‘onhandig’ optreden in een kwes-
tie rond een vastgoedproject in
Bulgarije. Werd landelijk bekend
om zijn opvattingen over coffee-
shopproblematiek en zijn gevecht
tegen drugstoeristen.

DEFENSIE
Hans Hillen (CDA). Kent het reilen
en zeilen in Den Haag als geen
ander. Hillen loopt daar al decen-
nia rond als journalist, voorlichter,
Tweede en Eerste Kamerlid.
Behoort als conservatieve christen-
democraat tot de rechtervleugel
van het CDA.

ONDERWIJS
Staat nog niet
vast, maar de hui-
dige staatssecreta-

ris van Onderwijs
Marja van Bijster-

veldt (CDA) is gegadigde. Punt is
alleen dat haar fractie Van Bijster-
veldt graag als voorzitter ziet. 

Dit is Team Rutte
‘Team Rutte’ steunt op oude rotten Beoogde bewindslieden verdienden hun sporen in

eerdere kabinetten én tijdens de formatie Rutte zo goed als rond met zijn kabinet

Rutte en Verhagen lijken elkaar gevonden te hebben.

VALERIE KUYPERS/ANP
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“Voetbaltrainers
worden benoemd in
bestuurskamers,
ministers niet.”

Take control   >  word luchtverkeersleider.nl

Heb en houd jij altijd het overzicht, durf je razendsnel beslissingen te nemen en blijf 

je in elke situatie ‘in control’? Neem dan je verantwoordelijkheid en krijg het voor het 

zeggen in het Nederlandse luchtruim. Maak kennis met ons werk en onze opleiding  

op luchtverkeersleider.nl.

Wie wordt
Jongerenvertegenwoordiger
naar de VN?

of ga naar 
www.dewereldvandevn.nl 

en stem! 

Sms Thijs of Bart
naar 5040


