
Curriculum Vitae 

 
Naam: Focco Willem Vijselaar 
 
Werkervaring 

8/2016  – heden  Chief Economist, directeur Algemene Economische Politiek, Ministerie van 
Economische Zaken; 
- Lid bestuursraad ministerie; 
- Leidinggeven aan een directie van 45 medewerkers (professionals); 
- Naaste adviseur van de minister van Economische Zaken, o.a. bij de 

Vierhoek; 
 
7/2011 – 7/2016 Directeur, Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën; 

- Leidinggeven aan een directie van 55 medewerkers (professionals en 
secretaresses); 

- Naaste adviseur van de minister van Financiën in eurocrisis en bij eurogroep 
voorzitterschap; 

- Verantwoordelijk (ambtelijk) voor beleid Nederland bij o.a. Ecofin, 
Begrotingsraad, IMF, Wereldbank, Europese Investeringsbank en Export 
kredietverzekeringen; 

- Lid Rijkscommissie Export kredietverzekeringen; 
- Lid en voorzitter (vanaf 9-2014) Euro Working Group alternates;  
- Lid en voorzitter (vanaf 4-2015) Economisch Financieel Comité alternates; 
- IDA-deputy (Wereldbank) voor Nederland (2012-2015); 
- Hoofdonderhandelaar Nederland bij de intergouvernementele verdragen 

Fiscal Compact (2012-3), voor het Europese Resolutiefonds (2014) en voor 
de Asian Infrastructure Investment Bank (2015). 

 
2/2010 – 6/2011 Plaatsvervangend directeur, Markt en Consument, Ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
- Leidinggeven aan een directie van 40 medewerkers (professionals en    

ondersteunend personeel). 
- Lid van het management team van het DG Langdurige Zorg.  
- Inhoudelijk verantwoordelijk voor dossiers als marktwerking in de zorg 

(mededinging en continuïteit van zorg), maatschappelijke verantwoording en 
niet financiële informatievoorziening. 

 
8/2006 – 2/2010  Hoofd sectie VWS, Inspectie der Rijksfinanciën, Ministerie van Financiën; 

- Leidinggeven aan team van 11 medewerkers (professionals en 
secretaresses). 

- Vertegenwoordiger en adviseur van de minister van Financiën over alle 
economische en budgettaire zaken bij VWS en Jeugd & Gezin. 

- Verantwoordelijk voor werving en selectie van medewerkers tot en met 
schaal 13 bij de IRF. 

 
3/2005 – 8/2006 Plaatsvervangend hoofd afdeling Begrotingsbeleid, directie Begrotingszaken, 

Ministerie van Financiën; 
- Coachen/begeleiden 13 medewerkers. 
- Secretaris van de Studiegroep Begrotingsruimte. 

 
7/2003 – 2/2005 Coördinator, afdeling EU, directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, 

Ministerie van Financiën;  
- Coachen/begeleiden 5 medewerkers. 
- Advies over standpunt Nederland op dossiers als Stabiliteitspact, 

wisselkoersmechanisme en Europese grondwet, grotendeels in de context 
van het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2004. 

- Onderhandelen over voornoemde dossiers in Europese vergaderingen. 
 

7/2000 – 6/2003 Econoom, Euro Area Macroeconomic Developments Division, Europese 
Centrale Bank; 
- Schrijven van beleidsnotities en rapportages in ECB maandberichten over de 

economische ontwikkelingen in het eurogebied. 



- Opzet en coördinatie onderzoeksproject naar nieuwe technologieën en 
productiviteit in het eurogebied. Publicaties in ECB maandbericht en 
wetenschappelijke vaktijdschriften (zie publicatielijst), en presentaties op 
internationale (beleids)conferenties. 

- Schrijven van speeches voor directieleden. 
 
1/1998 – 6/2000  Senior econoom, afdeling Monetair en Economisch Beleid, sectie Europese 

Integratie, De Nederlandsche Bank; 
- Coördinatie bij dossiers voor de Europese vergaderingen van de president en 

de directeur Monetaire Zaken (o.a. ECB-raad). 
- Coördinatie van het dossier voor het reguliere lunchoverleg van de Minister 

van Financiën en de president van DNB. 
- Vertegenwoordiger DNB in verscheidene ECB comités. 

 
9/1995 – 12/1997   Econoom, afdeling Monetair en Economisch Beleid, sectie Conjunctuuranalyse, 

De Nederlandsche Bank; 
- Schrijven van beleidsnotities en speeches aangaande de (inter)nationale 

conjuncturele ontwikkelingen en de Nederlandse betalingsbalans. 
- Redacteur van de macroeconomische hoofdstukken van het DNB 

jaarverslag 1996, als lid van de redactiegroep. 
- Lid van het conjunctuurpanel van VNO-NCW. 

 
Opleiding 

1994-1995 Post-doctorale opleiding “Internationale Wirtschaftsbeziehungen”, Universiteit 
Mannheim, (1.9). 

 
1989-1995 Algemene economie, Rijksuniversiteit Groningen, (cum laude). 
 

1983-1989 Gymnasium , Gymnasium Celeanum, Zwolle. 
 
Cursussen   

Academisch: ECB cursus “Macroeconometrics”; London School of Economics “Advanced 
econometrics” (A+); Summer School at the Centre for European Integration 
Studies, Universiteit van Bonn; London School of Economics “Options, futures, 
and other derivative securities”, (A+). 

 
Vaardigheden:  ABD app ICT en Big Data, cursus leidinggeven als coach, presentatiecursus, 

cursus speech schrijven, cursus journalistiek, en cursus (internationaal) 
onderhandelen. 

 
Overige kwalificaties 

2012-2016 Docent ABD app financiën en economie. 
 
2009-2010  Actief bij de “Bouwers in Rijksdienst”, een groep jonge managers die gesteund 

door de ABD werkte aan ontkokering en modern management bij het Rijk.  
 
2007-2012 Actief bij het ouderinitiatief voor de Openbare Montessorischool de Clipper, Kop 

van Zuid/Feijenoord, Rotterdam. 
 
Talenkennis  

 Engels in woord en geschrift vloeiend; 
 Duits in woord en geschift vloeiend; 
 Frans werkniveau. 


