Nienke Meijer is minister van Oplossingen

‘Mijn glas is altijd

halfvol’

Nederland heeft sinds dit jaar een minister van Oplossingen.
Een initiatief van KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers.
Maak kennis met rasoptimist Nienke Meijer.
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an problemen geen gebrek
in de hedendaagse samenleving, zei Ghislaine Plag van
Spraakmakers aan het begin
van de zoektocht naar een passende
minister van Oplossingen. Ze wees op
onder meer de krapte op de woningmarkt en de toeslagenaffaire, maar ook
op de toenemende verharding en frustraties in Nederland. “Maar als er écht
iets moet worden opgelost, blijft het
toch stil.” De Spraakmakers-redactie
maakte er werk van en riep luisteraars
op personen voor te dragen voor de
functie. Gerdi Verbeet, geregeld te gast
in het programma, nomineerde
bestuurder Nienke Meijer. Die was meteen enthousiast. Meijer is al jaren actief
op het gebied van innovatie, revitalisering, cultuur en toekomst. “Ik ben erg
van de oplossingen. Mijn glas is altijd
halfvol. Ik vind het fascinerend om problemen van de andere kant te bekijken
en me af te vragen: wat zie ik dan?
Dat deed ik in mijn studie en doe ik
nog altijd in mijn werk en privéleven.”
De in 1965 in Eindhoven geboren Meijer

studeerde Psychologie in Utrecht.
“Ik was al jong bezig met de vraag:
waarom zijn mensen zoals ze zijn? Hoe
reageren ze op elkaar bij bepaalde
gebeurtenissen? Wat zeggen ze en
wat bedoelen ze er eigenlijk mee?”
Omdat ze zich te jong vond om psycholoog te worden, ging ze werken bij een
uitgever en vervolgens in het onderwijs.
Ze maakte naam als bestuurder en werd
in 2014 uitgeroepen tot ‘Topvrouw van
jaar’, vooral vanwege haar oplossingsgericht denken. Momenteel bekleedt ze
enkele commissariaten bij gerenommeerde bedrijven. Ze is ook medeoprichter van stichting De Buitenboordmotor, die mensen helpt op de
arbeidsmarkt.

VERRAST

Uit drie kandidaten koos Spraakmakers
eind december Meijer om de eerste
minister van Oplossingen te worden.
Ze was verrast en vereerd, zegt ze.
“Meteen dacht ik: hoe kunnen we met
z’n allen Nederland helpen? Ik ben een
fan van voormalig Eerste Kamervoorzit-

ter Herman Tjeenk Willink, hij schreef
het boekje Groter denken, kleiner doen.
Hoe kunnen we grootse plannen in het
klein toepassen, zodat ze wél werken en
voor iedereen bereikbaar worden?”
Meijer legt de nadruk op ‘we’. Samen
met de Spraakmakers-redactie is ze aan
het inventariseren hoe ze haar ministerschap concreet kunnen maken. “Vanuit
de Spraakmakers-gemeenschap komen
talrijke voorstellen binnen. De ruim
vierduizend leden zijn enorm betrokken
bij de samenleving en willen dingen veranderen. Echt geweldig.”
In maart is de eerste uitzending in
het kader van het ministerschap.
“We worden geen instituut waarin
allerlei mensen taakjes krijgen. We
creëren gelegenheidscoalities van ervaringsdeskundigen die onderdeel zijn van
het probleem én mensen van de oplossing. Met elkaar kijken we: hoe maken
we dit ministerschap groot? Niet via
de gebaande paden, zoals met werkgroepen, stuurgroepen, en klankbordgroepen, maar door het via experimenten te laten groeien.”
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Jeugdboeken

‘Ik was al jong bezig
met de vraag:
waarom zijn mensen
zoals ze zijn?’
ONDERWIJS

Het eerste onderwerp dat het ministerie
aanpakt zal waarschijnlijk gerelateerd
zijn aan het onderwijs. “Als bestuurder
van Fontys Hogescholen vond ik het bijvoorbeeld heel belangrijk dat studenten
leren zelf problemen op te lossen, want
zo krijgen ze de regie over hun carrière.
Dat zijn kleine ingrepen. Door kleine
oplossingen aan elkaar te knopen, kun
je grote problemen oplossen.”
Meijer is optimistisch over de kans van

slagen van het initiatief. “We bevinden
ons op een kantelpunt. Steeds meer
mensen beseffen dat we vastzitten in
ons eigen denken, covid heeft dat proces
versneld. Hoe kunnen dingen anders?
Het belangrijkste is dat we weer vermenselijken. Neem de woningnood: er groeit
steeds meer verzet tegen het idee dat
woonruimte in Nederland als investering
wordt gezien in plaats van als dak boven
het hoofd van mensen. Overal zie je
beweging. En Spraakmakers helpt die

Ter gelegenheid van de
duizendste uitzending
op 29 oktober 2021 riep
het KRO-NCRV-radioprogramma Spraakmakers een minister van
Oplossingen in het leven.
Het idee ontstond na het
lezen van de jeugdboeken
van Sanne Rooseboom,
waarin een internationaal
genootschap, het ministerie van Oplossingen,
problemen aanpakt.
“Dat ministerie doet alles
in het diepste geheim,
onze minister natuurlijk
niet”, zei presentatrice
Ghislaine Plag. “Maar het
idee van het oplossen
van problemen zonder
eigenbelang of eigen
agenda spreekt ons en
onze luisteraars zeer aan.
Dat kunnen we goed
gebruiken in deze tijd.”

beweging versnellen.”Ze vindt het dan
ook niet belangrijk hoe zij straks zal worden herinnerd als minister. “Als de beweging maar doorgaat na mij. Ik hoop dat
niet ik, maar Spraakmakers in de herinnering zal voortleven als degene die de
steen in de vijver heeft geworpen om
deze beweging voor elkaar te krijgen.”
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