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Loco Burgemeester van Amsterdam

Deputy Mayor of Amsterdam

Tips voor leraren:
Kajsa heeft zowel ambtelijke -zelfs de hoogste
functie secretaris-generaal-, politieke als
bestuurlijke ervaring. Ze vertelt de verschillen
en nodigt vrouwen uit door te stoten, zowel in
de politiek als in de ambtelijke top.

Tips for teachers:
Kajsa has as well experience as public officer
- and the highest function of them secretary
general- as political and governmental
experiences. She explains the differences
and invites women to persevere in moving
up, as well in politics as in the administrative
top.
Background and career
I am deputy mayor of Amsterdam and
alderman for Economic Affairs and Arts and
Culture. I studied history in Amsterdam.
After my MBA study in France, I did not
quite know, which side to go on. So I
followed the special courses at Clingendael in
international affairs. I was a civil servant for
20 years in The Hague at different
ministries, because I myself like to offer
social contributions for the public cause,
near to politics. I was secretary general of
the ministry of General Affairs during 2
cabinets, and supported the ministers
Balkenende and Rutte.
For a long time, I am member of the
Democrats Party D’66. In 2003, I was

Achtergrond en carrière
Ik ben loco burgemeester van Amsterdam en
wethouder Economische Zaken en Kunst en
Cultuur. Ik heb in Amsterdam geschiedenis
gestudeerd. In Frankrijk mijn MBA gehaald en
wist nog niet goed wat ik wilde doen. Ik heb de
vervolgopleiding internationale betrekkingen bij
Clingendael gedaan. Daarna ben ik in Den
Haag gaan werken. Ik wilde een
maatschappelijke bijdrage leveren. Dus werken
aan de publieke kant, dicht tegen de politiek
aan. Ik ben 20 jaar lang ambtenaar op
verschillende ministeries geweest. De laatste 2
kabinetten was ik secretaris generaal van
Algemene Zaken en was zo de hoogste
ondersteuner van de ministers-presidenten
Balkenende en Rutte. Ik ben ook al heel lang
Portraits

1

lid van D’66 en heb als 5e op de lijst van de 2e
Kamerverkiezingen gestaan, in 2003. Een hele
goede ervaring. Maar de uitslag voor D’66 was
de slechte ooit. Ik heb dus geen zetel in de
tweede kamer gehad, dan had ik ambtelijk
moeten stoppen. Die twee functies zijn qua
aard niet te combineren. De ene is ambtelijk
beleidsadvies en uitvoering, de andere, de
politieke, is beslissen over beleid en
controleren. In 2014 deed de kans zich voor
om wethouder van Amsterdam te worden. Dus
zelf te gaan besturen. Het verschil is: als
secretaris generaal ben je wel de eerste, de
hoogste op het departement, maar je werkt
onder verantwoordelijkheid van een minister,
je werkt meer achter de schermen. Nu als
wethouder werk ik voor de schermen in
publieke debatten, ik ben zelf verantwoordelijk,
kan ook zaken beslissen en tot de puntjes
(laten) afmaken. Nog meer realiseren, dus.

eligible at no 5 of the election list. A great
experience. However the results of the
election were the worst ever for D’66. So I
have not become a member of the
parliament. By the way, I should have to
stop my work as public officer, if I was
elected. You cannot combine the two. The
origin of the two functions are different:
public officers have an executive and
advisory role, a member of parliament
decides and controls the policies of the
government.
In 2014 I got the chance to become
alderman of the city council in Amsterdam.
So in a ruling role myself. Although you are
the number 1 of the ministry as secretary
general, you work under the responsibility of
a minister, so behind the curtains. As
alderman I am responsible myself, in the
spotlights of the public debates. I can decide
on issues and take care of fulfilling them. So
even more possibilities to realize important
issues.
Ervaringen
Experiences
Ik hou van inhoud en ben gedreven door het
I love content and I am driven by public
vormgeven van publiek belang. Ik ben
interest. One of my economic efforts is the
ambtelijk, politiek en nu bestuurlijk actief. Een
Startup Action program in Amsterdam.
van mijn economische speerpunten is het
Organizing facilities for national and
Startup Actie programma in Amsterdam. Het
international start ups with a growth
regelen van goede voorwaarden voor nationale perspective, who want to contribute their
en internationale starters met groeiplannen, die solutions to 4 social items as: Urban
oplossingen willen vinden voor 4 sociale issues: Mobility, Vibrant City, Circular Economy en
Urban Mobility, Vibrant City, Circular Economy
Health City. Facts of the action program:
en Health City. Dus voorwaarden als:
business housing, support, mentoring,
bedrijfshuisvesting, support, mentoring,
training and events in a network and
training en events in een netwerk en
communication with organizations and
communicatie met organisaties en bedrijven,
companies, financers and property owners.
financiers en vastgoedeigenaren.
Economic Affairs has mainly to do with
Economische Zaken is vooral ook werk creëren, creating jobs/work, in my view, also for
ook voor mensen met minder kansen op de
people with a distance to the labor market.
arbeidsmarkt, vind ik. Zo wil ik ook graag
For instance: I like to organize quicker
sneller opleidingen en werk regelen voor
entrance to education and work for refugees,
vluchtelingen, die hier kunnen blijven. Zij
who are allowed to stay here. They don’t
willen niet afhankelijk zijn van een uitkering.
want to be dependant from social benefits.
En dan heb ik in mijn portefeuille ook het even
In my portfolio Arts and Culture are even
belangrijke kunst en cultuur beleid.
important.
Ik wil, met mijn staf, graag met mensen samen I don’t want to sit at the ivory tower of the
zaken regelen. Niet in het stadhuis blijven
City Hall all the time, me and my staff like to
zitten.
solve problems together with people.
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Vaardigheden/ ambities
Mijn werkwijze in de laatste banen is: het heel
goed doen, veel voor elkaar krijgen, ook veel
willen leren en er een beetje van genieten. Elke
4 jaar zijn er verkiezingen, dan kan er weer
van alles gebeuren. Een verticaal stappenplan
– met een stip aan de horizon- heb ik nooit
gemaakt, maar zo werkt het prima voor mij. Ik
pak de kansen die voorbij komen. Ik heb
inhoudelijke ambities in de politiek om in
Amsterdam zaken voor elkaar te krijgen.
Hints en Tips
Ik verbaas me er nog steeds over dat er meer
mannen dan vrouwen actief lijken in de
politiek, zowel in de ambtelijke top als in het
politieke bestuur. Dat vind ik jammer . Het is
niet zo dat ze er niet zijn, of het niet kunnen.
Ze zijn er wel. Ze moeten alleen ‘door’ durven
te stoten.
Tip: weet wat je wilt, maar wees ook flexibel
en durf eens wat uit te proberen. Je weet niet
meteen of iets bij je past, maar doe het
gewoon! Je moet wel durven en af en toe risico
nemen. Als je geen risico neemt, kom je
nergens achter.
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Skills/ ambitions
I never had a sort of ‘dot’ at the horizon
mood. So not a vertical blueprint of steps to
take. That works quite well for me. At my
last positions, I wanted to deliver perfect
work, realizing a lot, also learning new
things and above that, enjoy a little.
There are new elections, every 4 years,
where everything can happen. I grab the
chances, that come around.
I have ambitions with respect to content in
the policy of Amsterdam. That are matters I
like to realize.
Hints and Tips
It looks as if more men than women are
active in politics, as well as in the
administrative tops as in government. That
is a pity.
There are enough women active in this field,
with great capacities; they only must dare to
persevere in moving up.
Tip: know what you want, but stay flexible
in the same time, dare to do some
experiments. You really cannot know in
advance, if something fits you well. You
must dare to taking risks once in a while. If
you don’t take risks, you will never figure
out your strengths.
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